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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Замикається природний цикл і 
сільськогосподарський, відповідно, також – 
природа засинає, і поки вона ще не побачила 
свої дивовижні сни, треба встигнути зібрати 
пізні зернові та посіяти озимі. Знову настає 
відповідальний момент, коли аграрій розпочинає 
нову епопею сезону 2017 року: хтось поспішаючи, 
за накатаною колією, а хтось – проаналізувавши 
певні недоробки, наважується зробити кроки до 
змін в технологіях. 

Втім, зміна технологій – це вже не питання 
розкоші чи творчої різноманітності. Це – умова 
виживання. Адже є слово, яке, певне, наразі 
найчастіше повторюють всі українські аграрії: 
посуха. Наші землі покидає вода, а, значить, 
покидає життя – страшно казати, але це так. 
Якщо так буде тривати ще декілька років, 
наслідки будуть страшні. Навіть вологозберігаючі 
технології не поможуть. Більшість міського 
населення поки що не помічає проблеми, оскільки 
й так відокремлена від природних процесів 
бетонними стінами та соціальною «матрицею». 
А сільські жителі страждають від нестачі води: 
стоять замучені сухі городи, не вистачає води на 
побутові нужди, адже в багатьох українських селах 
ще немає водопровідних систем. Але аграрний 
бізнес в цілому ведеться так, як ні в чому не бувало 
– благо, високоінтенсивні технології вже встигли 
набрати силу на наших теренах. 

Поки що відкритих шляхів вирішення проблеми 
немає. Але є цілком очевидні наслідки – світовий 
запас прісної води інтенсивно виснажується, 
адже багато років він використовувався для 
різних видів промисловості та споживання по 
максимуму. Багато водойм стали непридатними 
для споживання через зараження відходами. І 
тепер не треба жалітись на нестачу вологи, 
адже люди самі порушили природній баланс. Чи 
вдасться його відновити – це таке ж гостре 
й глобальне питання, як, скажімо, питання 
про припинення війн на планеті чи суцільного 
злодійства. Має бути повна реорганізація всіх 
людських інстанцій. 

А український аграрій у цьому всьому – як наша 
Земля у Всесвіті: крихітний та беззахисний. Але 
це зовсім не означає, що він має опустити руки 
– навпаки, зараз як раз прийшов час для того, 
щоб використати всі свої таланти та ресурси 
на повну потужність. І, можливо, тоді життя 
повернеться. 



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

ТОВ ”АГРІЛАБ”
(067) 465-49-09
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Якісний аналіз ґрунту
КОМПЛЕКСНА АГРОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОЛІВ

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОЗВОЛЯТЬ:
ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНУ УРОЖАЙНІСТЬ ЗА ОПТИМАЛЬНИХ 

ВИТРАТ НА КОНКРЕТНОМУ ПОЛІ

Відбір ґрунтових зразків з GPS
• Відбір зразків за різними схемами 

(сітка, однорідні зони) 
• Унікальна система контролю і 

кодування зразків
• Кожна проба прив’язана до GPS 

координат
• Кожен зразок в on-line фіксується і 

відстежується на порталі Agrilab

Формування зразка
• Автоматизація і точність 

відбору

• Чітке дотримання 
визначеної глибини 
відбору

• Якість і об’єктивність

Агрохімічний аналіз ґрунту, картографування та рекомендації
• Комплексний аналіз ґрунту
• Карти розподілу властивостей по полю
• Розроблення рекомендацій по системі удобрення
• Доцільність і ефективність диференційованого внесення ресурсів
• Встановлення потреби у проведенні хімічної меліорації ґрунтів за кислотністю ґрунту
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трансферу інновацій, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН, м. Тернопіль

За відсутності ринку землі сільськогосподарського призна-
чення, на якому відбуваються операції з купівлі-продажу зе-
мельних ділянок, на сьогоднішній день в Україні розвивається 
ринок оренди землі. 

Характеризуючи оренду землі, можна виділити основну її 
ознаку: вона є договірною і платною формою використання 
земель, яка передбачає добровільність укладення договорів її 
оренди, в яких встановлюються правомочності з володіння та 
користування земельною ділянкою. Проте в окремих випадках, 
які передбачені законодавчо, орендар може здійснювати у 
певних межах і розпорядження наданою йому індивідуально 
визначеною земельною ділянкою або її частиною. Але це розпо-
рядження є дуже обмеженим і стосується, скажімо, суборенди. 

Згідно Закону України «Про оренду землі» в редакції від 
20.12.2015 р. строк оренди сільськогосподарських угідь для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 
років і перевищувати 50 років.

Вже сьогодні, орендарі відчули наслідки введення мінімаль-
ного строку оренди землі. Так, не всі орендодавці погоджуються 
передавати свою земельну ділянку в оренду більше ніж на 15 
років. Як показують оперативні дані Держземагенства найбіль-
ше договорів укладається на термін від 4 до 10 років – 81% від 
загальної кількості укладених договорів. Ще більше такий тренд 
підтримали дискусії щодо скасування мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення. Чимало власників 
земельних ділянок сподіваються, що мораторій буде скасовано, і 
вони зможуть за достойну оплату продати свою власність.

При цьому, запровадження мінімального строку користу-
вання земельними ділянками, за задумом законодавця, вихо-
дячи із закордонної практики, має забезпечити раціональне 
використання земель.

Так, подібний досвід існує і в європейських країнах. Напри-
клад, у Франції, яка є одним з найбільших експортерів сільсько-
господарської продукції в Європі, встановлений 9-річний міні-
мальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення. Також діє принцип заохочення укладення 
договорів і на більш тривалий строк, зокрема, шляхом надання 
землевласникам державної допомоги, яка може досягати 8 
000 євро, а також зменшення податкового навантаження, за 
рахунок зниження податкової ставки на дохід, отриманий від 
оренди землі. Мінімальний строк оренди діє також в Бельгії (9 
років), Іспанії (5 років), Нідерландах (6 років) та деяких інших 
країнах Європейського Союзу [1].

З огляду на вищезгаданий європейський досвід можна 
стверджувати, що запровадження в України мінімального 
строку для договорів оренди землі відповідає практиці країн з 
високою ефективністю сільськогосподарського виробництва. 
Але слід пам’ятати, що попри запроваджений мінімальний 
строк оренди, сторона договору зберігає право достроково 
розірвати договір оренди, якщо інша сторона порушує умови 
договору, скориставшись загальними нормами цивільного 
законодавства. Наприклад, орендодавець може достроково 
розірвати договір, у випадку несплати орендарем орендної 
плати за договором чи дотримання екологічної безпеки земле-
користування та збереження родючості ґрунтів тощо. 

Тому, з одного боку, можна стверджувати, що в сучасних 
умовах господарювання існують передумови для запрова-
дження мінімального строку оренди земель сільськогоспо-
дарського призначення. Це зумовлено, насамперед, тим, що 
в разі короткострокової оренди земельних ділянок більшість 
орендарів намагаються якнайшвидше отримати максимальні 
прибутки з орендованих сільськогосподарських угідь, що, в 
свою чергу призводить до інтенсивної експлуатації земель, їх 
виснаження. 

Таку ситуацію підтверджують дані агрохімічного обсте-
ження грунтів України, які вказують на погіршення основних 
показників їх родючості в останні роки. Як відомо, одна з 
найважливіших складових ґрунту — це вміст гумусу, який є 
інтегральним показником рівня потенційної й ефективної 
родючості. Так от, за останні 20 років у середньому по Україні 
його вміст зменшився на 0,22% в абсолютних величинах і нині 
становить 3,14%. 

За обчисленнями ДУ «Держґрунтохорона», 20-річні втрати 
гумусу в грошовому еквіваленті становлять понад 450 млрд 
гривень. Значно зменшилися площі ґрунтів із високим і дуже 
високим вмістом гумусу, вони перейшли в нижчу градацію — із 
підвищеним вмістом. На сьогодні така площа становить 22% від 
обстеженої. 

Починаючи з 90-х років спостерігається також зменшення 
вмісту в ґрунтах України рухомих сполук фосфору. Відповідно, 
зменшилися площі з високим і дуже високим вмістом фосфору, 
натомість збільшилися з низьким і середнім. Аналогічна тен-
денція спостерігається щодо динаміки вмісту рухомих сполук 
калію. Відбувається підкислення ґрунтів у поліській і лісосте-
повій зонах. У степовій зоні спостерігається підвищення їхньої 
лужності. Відповідно площа ґрунтів із нейтральною та близь-
кою до нейтральної реакцією зменшується [2].

КОРОТКОСТРОКОВА ЧИ ДОВГОСТРОКОВА 
ОРЕНДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: 
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

АКТУАЛЬНО
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Вагомою причиною погіршення стану ґрунтів є суцільне по-
рушення науково обґрунтованих сівозмін. І хоча доведено, що 
завдяки дотриманню сівозміни можна без будь-яких додаткових 
витрат на 15–20% збільшити обсяги виробництва, проте частіше 
виробники на це не зважають і віддають перевагу монокультурі 
та вирощуванню високоліквідного соняшнику, повертаючи його 
на попереднє місце через 1–2 роки, замість 6–7. Так, науково 
обґрунтована площа посівів соняшнику для нашої країни близь-
ко 2 млн гектар, натомість сьогодні ми її перевищуємо в понад 
2 рази (у 2015 р. площа посівів соняшнику становила 5104,6 тис. 
га). Таким чином, це призводить до ґрунтовтоми. 

В даному випадку, перевагою довгострокової оренди є 
забезпечення орендарям стабільності у землекористуванні, 
що створює можливості застосовувати багатопільну сівозміну, 
сприяє кращому плануванню та залученню інвестицій. Також 
відпадає потреба в частій державній реєстрації прав на землю, 
з якою досі існує чимало проблем.

Крім цього, існує думка, що при передачі в оренду сіль-
ськогосподарських угідь для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва, фермерського господарства 
строк дії договору оренди земельних ділянок має визначатися 
з урахуванням періоду ротації основної сівозміни та не може 
бути менше 14 років, а у разі розміщення на земельній ділянці 
багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення 
– з урахуванням очікуваного періоду корисного використання 
відповідного багаторічного насадження, але не більше макси-
мального строку дії договору оренди землі, визначеного зако-
ном(тобто, не більше 50 років). 

Справді, встановлення 14-річного мінімального терміну 
передачі землі в оренду певною мірою сприятиме зростанню 
привабливості права оренди землі як об’єкта купівлі-продажу, 
іпотеки та інших правочинів (угод). Однак таке законодавче 
нововведення значно погіршить правовий статус селян – 
власників земель сільгосппризначення. Адже воно практично 
повністю закриє для селян – власників таких земель та їхніх 
спадкоємців шлях до сімейних та інших фермерських госпо-
дарств на власній землі, якщо вони не зможуть через вік чи 
стан здоров’я створити таке господарство до того, як переда-
дуть землю в оренду [3]. 

Крім цього, бувають і випадки, що й виробнику недоречно 
орендувати землю з мінімальним строком у 7 або 14 років. 
Може виникнути необхідність передачі землі в оренду чи су-
боренду на короткий термін. Вихід, звичайно, знайдеться, при-
міром, у використанні неофіційної оренди. В даному випадку, 
законодавче встановлення мінімального строку оренди, поряд 
з позитивними наслідками, також сприятиме розширенню 
тіньового ринку оренди землі.

Істотною умовою договору оренди землі є пункт, що сто-
сується орендної плати із зазначенням її розміру, індексації, 
форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та 
відповідальності за її несплату. Закон України «Про оренду 
землі» в ч. 2 ст. 21 свідчить, що розмір, форма і строки внесення 
орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у 
договорі.

Указом Президента від 02.02.2002 року № 92/2002 «Про 
додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників 
земельних ділянок та земельних часток (паїв)» в п. 1 запро-
ваджено мінімальну плату за оренду земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у 
розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства 
вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) з можливіс-
тю поступового збільшення цієї плати залежно від результатів 
господарської діяльності та фінансово-економічного стану 
орендаря. Цей розмір плати є рекомендованим, а остаточне 
його визначення все ж залежить від домовленості сторін [4].

Практика свідчить, що передача земельних ділянок сільсько-
господарського призначення на тривалий термін не є вигідною 
селянам ще й тому, що їм складно спрогнозувати розвиток 
дохідності землі у зв’язку зі зміною економічних умов господа-
рювання на землі та визначити адекватний таким умовам розмір 
орендної плати за свою землю. Тому селяни віддають перевагу 
укладенню договорів оренди належних їм земельних ділянок 
на невеликі строки, зазвичай на 3-5 років, що дає їм можливість 
вимагати закріплення у поновлених чи заново складених до-
говорах оренди землі більш високий розмір орендної плати за 

землю. Водночас довгострокова оренда, як правило, закріплює 
первісний розмір орендної плати, який на період завершення 
довгострокового договору оренди землі є заниженим..

При цьому, необхідно зазначити і те, що у будь-якому дого-
ворі оренди землі мають бути зазначені умови використання 
та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в 
оренду та умови збереження її стану. 

Законом України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 
року передбачено запровадження нормативів у галузі охорони 
земель та відтворення родючості ґрунтів, серед яких визначені й 
нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах у 
різних природно-сільськогосподарських регіонах. Такі нормати-
ви встановлюються для досягнення високих і стабільних урожаїв 
та запобігання виснаженню і втраті родючості ґрунтів внаслідок 
ґрунтовтоми і передбачені при укладанні договорів оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмі-
нах впливають на структуру посівних площ для різних природ-
но- сільськогосподарських регіонів та перелік установлених 
культур для вирощування у цих регіонах.

Так, допустимі нормативи періодичності вирощування куль-
тури на одному і тому самому полі становлять:

- для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки — 
не менш ніж через один рік;

- для пшениці озимої, картоплі, проса — не менш ніж через 
два роки;

- для кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із 
сівозміни полі — протягом двох-трьох років поспіль;

- для багаторічних бобових трав, зернобобових культур 
(крім люпину), буряків цукрових і кормових, ріпаку озимого і 
ярого — не менш ніж через три роки;

- для льону — не менш ніж через п’ять років;
- для люпину, капусти — не менш ніж через шість років;
- для соняшнику — не менш ніж через сім років;
- для лікарських рослин (залежно від біологічних власти-

востей) — один-десять років [5].
Сьогодні виконання вимог законодавства щодо дотриман-

ня сівозмін повинне стати обов’язковим при реалізації права 
оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення для забезпечення збереження їх якості.

Тому, з метою захисту інтересів землевласників доцільно 
на законодавчому рівні встановити інструменти впливу на 
недобросовісних землекористувачів за виявлені порушення 
в частині погіршення якості сільськогосподарських угідь. Зо-
крема, доцільно також передбачати в договорах оренди таких 
земель поетапне збільшення розміру орендної плати протягом 
строку оренди, який може бути тривалим, в частині компенса-
ції наслідків негативного впливу на стан земельних угідь сіль-
ськогосподарського призначення з боку землекористувачів. У 
такому разі в договорах будуть задекларовані серйозні наміри 
орендарів щодо ведення аграрного виробництва на орендо-
ваних землях, а дрібні землевласники розумітимуть переваги 
від передачі своєї власності в оренду і будуть застраховані від 
погіршення якості сільськогосподарських угідь.

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження, важливе 
значення в сучасних умовах господарювання має не декларуван-
ня мінімального терміну оренди земель сільськогосподарського 
призначення і заборона короткострокової форми їх оренди, а 
створення на законодавчому рівні передумов для забезпечення 
раціонального використання земельних ділянок і можливостей 
захисту прав землевласників в разі виявлених порушень. Безу-
мовно, для цього необхідно створити такі умови, щоб люди могли 
довіряти державі, яка  має забезпечити дієвість законодавства та 
прозорість відносин у сфері землекористування.

При підготовці статті автором використано інформаційні мате-
ріали з наступних web-cторінок:

1. http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-
pravo/orenda-silskogospodarskih-zemel-sproshchuetsya.html

2. http://www.agrotimes.net/opinions/opinion/yakisni-pokazniki-
ukrayinskih-gruntiv-znizhuyutsya.

3. http://www.justinian.com.ua/article.php?id=4068.
4. http://justa.com.ua/blog/golovne-v-orendi-zemel-

silskogospodarskogo-priznachennya. 
5. http://dkzr.dp.gov.ua/OBLADM/dkzr.nsf/docs/

A268AF38BDD5600FC2257926002D 5701?OpenDocument&PrintForm 
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Людство наразі знаходиться на такому етапі існування, коли більшості населення планети не 
потрібно боротись за виживання, тобто основні базові потреби вже задоволені. Сходив в мага-
зин, та й маєш, що їсти. Але ситуація, якщо поглянути на неї з середини сільського господарства, 
та й взагалі, з середини глобальних систем виробництва, постає в іншому світі. Приходить усві-
домлення, що всі продукти, які є для нас в легкій доступності, створюються не просто так – це 
великий кропіткий труд. А всі ресурси так чи інакше нам дає земля, і для гармонійного життя 
потрібно мати зв’язок із нею, адже ми на землі ростемо і вона нас годує. В укладі сучасного 
міського жителя цього дуже бракує. Впровадження певних соціально-освітніх проектів може 
позитивно змінити ситуацію. Таким цікавим проектом, зокрема, є «ОгоРодина», організатор 
якого – компанія «Сингента». Він акцентує увагу на актуальності агарної діяльності, зокрема, на 
взаємозв’язку екології, сільського господарства і аграрного бізнесу, а також – на креативному 
пізнанні цього взаємозв’язку. 

Тож, завдяки підтримці Вінницької 
міської адміністрації та спільно з адмі-
ністрацією Парку культури і відпочин-
ку ім. Б. Хмельницького у Львові ком-
панія «Сингента» навесні 2016 року 
презентувала в обох містах природни-
чий освітній проект «ОгоРодина», під 
час відкриття якого відбулася висадка 
міських городів. Тепер настала осінь, і 
прийшов час збирати щедрий врожай 
овочів: помідорів, кабачків, баклажа-
нів, перців та навіть кавунів – таких ди-
вовижно соковитих і гарних, тим паче 
в атмосфері урбанізму! Наша редакція 
із задоволенням відвідала Свято збору 
врожаю у Львові 11 вересня, принагід-
но поспілкувавшись з Оленою Федь-
ко, менеджером з корпоративних 
заходів та внутрішніх комунікацій 
компанії «Сингента». Вона розповіла:

«У нас в компанії досить серйозна 
корпоративно-соціальна відпові-
дальність, яка пов’язана з певними 

напрямками діяльності. Одним з них є 
проект «ОгоРодина». Все розпочалося 
декілька років тому в Києві, коли за егі-
дою благодійного фонду «Мистецький 
арсенал» був проведений захід, ідею 
якого ми підтримали, виступивши 
партнерами. Була створена унікальна 
лабораторія біології, яка представляє 
живі рослини, та у цікавій інтерак-
тивній формі відкриває юним дослід-
никам нові знання про навколишній 
світ, життя рослин та захист довкіл-
ля. Це було для нас поштовхом надалі 
розвивати міське городництво в кре-
ативному аспекті – я вважаю, що це 
дуже важливо, і такий творчій процес 
є корисним і продуктивним. Адже ми в 
першу чергу є аграрною країною, однак 
сучасна молодь, яка живе в місті, зде-
більшого далека від землі, від життя 
рослин, і не знає, як ростуть овочі, 
споживаючі тільки вже все готове і 
красиво запаковане в супермаркеті.

Ініціатива проекту «ОгоРодина»: 
виховати здорове покоління, яке 
шанує аграрну працю
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Якщо подивитись на ситуацію 
ще глобальніше, то існує серйозна 
проблема нестачі земель для вирощу-
вання с.-г. культур – особливо якщо 
врахувати стрімкий ріст населення 
на планеті. Для більшості міських 
жителів важливість питання продо-
вольчої безпеки ще не є очевидною, ми 
ж хочемо допомогти людям усвідоми-
ти, що насправді відбувається в світі, 
та показати, що для кожного є можли-
вість зробити свій позитивний внесок 
в ситуацію, не залишитись осторонь. 
І при правильній організації простору 
цим можна ефективно займатись в 
місті – до цього людство має прийти 
глобально, рано чи пізно. Тож, місія 
нашого проекту – демонстрація  
міцного зв’язку людини із природою, 
формування ціннісного ставлення до 
праці на землі і культури споживання 
їжі. У городництві є також місце і для 
творчості – в цьому переконуються 
учасники заходу на власному досвіді». 

Захід «ОгоРодина» відбувся вперше 
минулого року, тоді ж народилася і 
назва проекту – вона поєднує в собі 
одночасно декілька контекстів: сім’я 
та батьківщина (прим. ред: рос. – 
родина) – з акцентом збільшення, 
привертання уваги – «ого», а також 
«город», тобто квінтесенція назви: 
сім’я, яка шанує працю на землі, на 
своїй батьківщині. Тож, це є багатоком-
понентний проект сімейного формату. 
Відвідувачі опинились на спеціально 
розробленому майданчику з красиво 
оформленими міні-грядками та мі-
ні-клумбами, які ламають стереотип 

про те, що праця на землі – обов’язко-
во важка та виснажлива. На заході був 
створений гармонійний арт-простір, 
де кожен міг себе реалізувати: розва-
жальна зона та творчі класи включали 
в себе малювання картин, складання 
колажів, а також маленький ляльковий 
спектакль-казку про овочі, яку розі-
грали самі співробітники «Сингенти». 
В пізнавальній зоні проводились май-
стер-класи, вікторини з аграрної тема-
тики та лекції і дискусії щодо сучасних 
технологій у виробництві якісних 
продуктів харчування. Крім, того, про-
ектна команда «Сингенти» організува-
ла наукову міні-лабораторію, в якій всі 
охочі могли скористатися мікроско-
пом та документ-камерою, щоб краще 
роздивитися устрій насінин овочевих 
культур, а також детальніше вивчити 
зрізи свіжих овочів та коренів. Велику 
увагу відвідувачів привернуло яскраве 
вітамінне шоу, в якому за допомогою 
простих, але видовищних експери-
ментів, разом із спеціалістами лабора-
торії гостям заходу вдалося виокреми-
ти вітамін С із соку різних овочів, і тим 
самим впевнитися, що овочі не тільки 
смачні, але й корисні.

Поки дорослі та діти захоплено 
працювали на майданчиках проекту 
«ОгоРодина», на спеціальній локації 
готували смачний український борщ 
зі свіжозібраних овочів, яким, із за-
пашними пампушками, всі з апетитом 
вгощались в кінці заходу. 

Олена Федько підкреслила, що 
«ОгоРодина» організована і створена 
виключно командою працівників ком-
панії «Сингента», в якій об’єднались 
співробітники з різних відділів: бухгал-
терія, HR, PR, маркетинг та інших. Вза-
галі-то на заході панувала атмосфера 
єднання та взаєморозуміння: всі щиро 
підтримували одну ідею, одну місію, 
одну справу – а саме це є головною 
умовою для того, щоб нове покоління в 
Україні росло небайдужим до суспіль-
ства та оточуючого середовища. Пані 
Олена висловила надію, що в майбут-
ньому буде можливість реалізувати 
проект «ОгоРодина» і в інших містах.

Слід зазначити, що міське фермер-
ство набуває все більше підтримки від 
представників влади на рівні адміні-

страцій і в деяких країнах Заходу навіть 
інтегрується в роботу місцевих органів 
з планування доброустрою міста в 
інтересах сталого розвитку урбаністич-
ної громади. У розвиненому суспільстві 
основною мотивацією для такої прак-
тики є підвищення продовольчої без-
пеки і прямого доступу до продуктів 
харчування – свіжих овочів та фруктів. 
В українському суспільстві такі акції і 
проекти тільки починають свій шлях. 
Компанія «Сингента» має намір підтри-
мувати різноманітні ініціативи суспіль-
но-освітнього значення, пов’язаних 
із розвитком науки і інновацій, забез-
печенням універсальності, гнучкості і 
ефективності сільського господарства 
на глобальному та місцевому рівнях, 
адже вони широко перетинаються із 
принципами роботи компанії.

За словами начальника відділу 
організації подій та проектів Централь-
ного Парку культури м. Львова Оксани 
Наконечної, партнерство компанії «Син-
гента» із соціально активними органі-
заціями дозволяє якісно промотувати 
проекти, які надихають на встановлення 
взаємовигідних, прозорих відносин між 
суспільством та бізнесом. Соціально-о-
світній проект «ОгоРодина» та Свято 
Врожаю сприяють появі цих зв’язків.

Тетяна Бєлінська



FARM PROGRESS SHOW 2016 ВІД МОНСАНТО УКРАЇНА
Компанія «Монсанто Україна» за 

весь період свого існування заявля-
ла про себе як професійну команду, 
діяльність якої спрямована на інно-
ваційний розвиток аграрного бізне-
су. Одним із шляхів такої діяльності 
стало створення Інноваційних цен-
трів в основних кліматичних зонах 
України, в т.ч. і на Тернопільщині. 
На цих ділянках уже проводяться 
різноманітні дослідження насіннє-
вого бренду ДЕКАЛБ, засобів захи-
сту рослин його партнерів: «Басф 
Т.О.В.», «Байер», «Яра Україна», а 
також сільськогосподарської техніки 
від «Джон Дір Україна». Ознайо-
митися із результатами досліджень 
можна заходах, організованих ком-
панією Монсанто.

14 вересня 2016 року такий День 
поля під назвою «Farm progress 
show 2016» пройшов у місті Терно-
полі. На заході були продемонстро-
вані: асортимент гібридів ДЕКАЛБ, 
основні характеристики сільсько-
господарської техніки партнерів ком-
панії, схему застосування засобів 
захисту і мінеральних добрив, осо-
бливості роботи в польових умовах 
техніки John Deere. Ознайомитись із 
новинками та обмінятись досвідом 
приїхало півтори сотні представни-
ків аграрних господарств Західної 
України.
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ПОДІЛИТИСЬ НАЙКРАЩИМ ДОСВІДОМ
Вивчення потенціалу культур та технологій його реалізації – це неминуче завдання будь-якого підприєм-

ства, яке серйозно займається галуззю рослинництва в сільському господарстві. Шлях удосконалення до-
рівнюється шляху селекції, яка інтенсивно розвивається в тому числі завдяки появі все нових інструментів 
практичного випробовування нових сортів та гібридів. Особливої уваги потребують культури, які мають 
великий, але ще далеко не до кінця реалізований потенціал – це стосується як процесу вирощування, так і 
подальшої переробки. Одною з таких культур є соя, яка має дійсно великі перспективи в Україні та цікавить 
все більше число агровиробників. 

Вперше в Україні насіння сої нового покоління продемонструва-
ла аграріям Група компаній «VITAGRO», яка має значні теоретичні та 
практичні здобутки в різних галузях рослинництва, і не тільки. Щоб 
на власні очі побачити цю диво-новинку та інші, не менш цікаві 
пропозиції, у вересні 2016 року на День поля у c. Лісоводи, що у 
Городоцькому районі Хмельницької області, з’їхалися понад півто-
ри сотні фермерів з різних куточків країни.

Вже вкотре відома компанія відкрито ділиться з колегами сво-
їми напрацюваннями — Дні поля, які скликають тих, хто прагне 
ознайомитися з передовими технологіями, дізнатися про сучасні 
засоби захисту рослин, насіння вітчизняної та закордонної се-
лекції, стали традиційними. Цього разу у центрі уваги опини-
лись пізні зернові: кукурудза, соя, соняшник. Зокрема, повною 
мірою були виправдані сподівання гостей під час відвідування 
демонстраційних посівів сої. Адже кожен бажаючий мав змогу 
оцінити сортову реакцію рослин на умови жорсткої ґрунтової та 
повітряної посухи, що вже кілька місяців панує на території Цен-
трально-Західного Лісостепу. Агрономи та керівники господарств 
власноруч вираховували кількість зав’язаних бобів, аналізували 
морфо-тип рослин, знайомилися з сортами нового покоління, та 
звичайно, підбирали сорти, найбільш придатні до власних умов 
вирощування. Як відомо, компанія «VITAGRO» підтримує тісні 
партнерські та дружні відносини з всесвітньо відомими провідни-
ми канадськими оригінаторами насіння сої, такими як Semences 
Prograin та Sevita International. І чимало сільгоспвиробників вже 
випробували насіння цих культур та переконались в його якості і 
високій врожайності. 

Роман Рибак, комерційний директор, член Ради директорів 
ГК «VITAGRO» зазначає: «Не багато підприємств можуть собі 
дозволити зробити такі великі демо-ділянки для різних культур, 
найняти агрономів для їх догляду, спланувати технологічну стра-
тегію вирощування – адже це потребує багато сил, часу та уваги, 
а роботи і без цього на кожному господарстві чимало. Я пишаюсь 
тим, що завдяки нашій організації таких науково-практичних 
семінарів, як сьогодні, аграрії мають змогу порівняти різні сорти 
та гібриди на демонстраційних ділянках з тими, що виростили на 
своїх полях, оцінити переваги новинок».

 Тож, відвідувачі на власні очі побачили ділянки екологічного 
випробування нових сортів сої, насінництво яких буде вестися ком-
панією «VITAGRO» вже у 2017 році під торговою маркою «Семеліта». 
Адже перед тим, як запропонувати певний закордонний сорт своїм 
партнерам, фахівці та науковці агрономічної служби «VITAGRO» 

досліджують та відпрацьовують сортову технологію вирощування 
культури, щоб знати всі її особливості. 

Загалом на Дні поля «VITAGRO» були представлені сорти та 
гібриди більше 10 світових-компаній оригінаторів, а саме більше 
100 гібридів кукурудзи, до 50 – соняшнику та близько 25 сортів сої. 
Микола Сучек, начальник відділу насінництва ГК «VITAGRO», 
висвітлює стратегію насінництва компанії: «Сорти насіння, які 
пропонує  «VITAGRO», універсальні і підійдуть для посіву у різних 
кліматичних зонах. У них закладена генетична стійкість до низки 
хвороб та шкідників, висока продуктивність. В нашому портфоліо 
кожен аграрій знайде продукт, який його зацікавить. Спеціалісти 
«VITAGRO» надають науково-технологічний супровід у вирощуванні 
та збиранні виробникам, які цього потребують, адже наша компа-
нія щиро зацікавлена в тому, щоб аграрна галузь в Україні процві-
тала. Для цього треба розвиватись всім». 

Слід відзначити, що однією з родзинок «VITAGRO» є «Програма 
спільного вирощування насіння сої», яка об’єднує все більше і біль-
ше господарств з різних регіонів та на сьогодні вже дала свої пози-
тивні результати. Наприклад, ПП «Богдан і К», що у Снятинському 
районі на Івано-Франківщині, отримало у 2016 році по 30 ц/га сої 
супер раннього сорту Богеміанс, і це в умовах аномальної посухи. 
Аналогічні відгуки були від керівників господарств Житомирської, 
Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей. 
«Програма спільного вирощування» – це ретельно відпрацьована 
система догляду за культурою з безпрограшним результатом для 
агровиробника – за технологічною картою «VITAGRO». 

Здивували присутніх і господарські показники гібридів куку-
рудзи та соняшника, представлених на демо-ділянках. У гостей 
дійства була можливість оцінити посіви, почути безпосередньо 
від представників компаній-оригінаторів про тонкощі сорто-
вої агротехніки та сучасні інновації, зокрема від французької 
компанії «Маїсадур» і української селекційної агрокорпорації 
«Степова».

Багато серед гостей Дня поля було фермерів, які є вже багато-
річними партнерами ГК «VITAGRO». Наприклад, Анатолій Тарнав-
ський, агроном ТОВ «Гетьман Самойлович-Агро», що у Попіль-
нянському районі Житомирської області, обробляє 2,5 тисячі гек-
тарів площ, утримує тваринництво і вже чотири роки поспіль купує 
насіння кукурудзи та засоби захисту рослин «VITAGRO», запевня-
ючи, що не помилився у виборі їх продукції: «Дуже важливо, що 
компанія надає для нас науковий супровід. Кваліфіковані агрономи, 
спеціалісти із технологій захисту рослин завжди охоче роз’яснять, 
у які строки краще проводити польові роботи, підкажуть, на що 
звернути увагу у процесі вирощування. Цього року нас дуже здивував 
гібрид кукурудзи від «Маїсадур» Vasili, який дав 1200 ц/га».

А Василь Салига, керівник приватної агрофірми «Бовшів-
ська», що у Галицькому районі Івано-Франківської області, вже 
неодноразово купував у подолян насіння ріпаку. Результатом 
задоволений, планує продовжити партнерські відносини з ними і 
визначився, що куплятиме ще й насіння пшениці та сої.

Темпи розвитку сучасного виробництва вимагають від аграріїв 
активно шукати шляхи інтенсивного розвитку своїх господарств 
без втрачання якості продукції, виводити рослинництво на високі 
результати, які дозволять ефективно організувати збут. І багато 
сільгоспвиробників Західних та Центральних регіонів Україні вже 
змогли зробити важливі кроки розвитку за допомогою компанії 
«VITAGRO», впевнившись в її надійності та відповідальності. 

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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АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МАКРО- І 
МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПЕРІОД 
ВЕСНЯНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВЕГЕТАЦІЇ ТА ШЛЯХИ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ В ОСІННІЙ ПЕРІОД

Шепета К.О. к.с-г.н., Полянчиков С.П., Ізмоденова Т.І., 
Земляченко Ю.С., Лукашин  Р.В. (НВК «Квадрат»), 
Мілтих О.І., Расенко Р.Д., Якименко С.М., Ромашкан І.В.,
Ступка О.В., Передеренко М.Ю. (ТОВ «Інкріс-Агро»)

Для кожної культури в залежності від фази росту і 
розвитку існують оптимальні показники вмісту елементів 
живлення в тканинах рослин. При дефіциті або незбалан-
сованому забезпеченні рослин елементами мінерально-
го живлення неможливо сформувати високопродуктивні 
і стійкі до несприятливих умов вегетації посіви рослин. 
Тому, головним завданням агронома завжди було створи-
ти оптимальні умови для росту рослин та забезпечити їх  
елементами живлення. 

Вміст елементів можливо регулювати при суворому 
дотриманні системи удобрення культур, яка складається 
на підставі ретельного вивчення наявності і доступності 
елементів живлення в ґрунті, та корегування вмісту шля-
хом позакореневого підживлення на підставі результатів 
листової діагностики рослин. 

Листова діагностика дозволяє точно ідентифікувати не 
тільки наявність окремого елементу, але визначити точну 
його кількість у тканинах рослин в перерахунку на суху 
речовину.

Співробітниками компанії ТОВ «НВК «Квадрат» в 
період 2012-2016 років було напрацьовано і створено 
бази даних для багатьох с-г. культур щодо оптимального 
вмісту поживних речовин в рослинах, освоєно методики 
листової діагностики із застосуванням хімічних аналі-
зів рослинних проб на сучасному обладнанні Thermo 
Scientific, США.

З весни 2016 року спеціалісти компанії ТОВ «НВК 
«Квадрат» разом з співробітниками компанії-партнера 
ТОВ «Інкріс-Агро» провели роботу по відбору та аналізу 
зразків озимої пшениці на вміст елементів живлення з 
виробничих і дослідних посівів. Відбір зразків здійсню-
вали на протязі від періоду відновлення вегетації до зби-
рання врожаю озимої пшениці в господарствах Кроли-
вецького, Сумського, Краснопільського, Білопільського і 
Охтирського районів Сумської області та Золочівського, 
Дергачівського, Двуречанського, Ізюмського, Нововодо-

лазького і Барвинківського районів Харківської області.
Отримані дані по забезпеченню елементами живлен-

ня у виробничих умовах на різних етапах росту і розвит-
ку культури. На підставі отриманих результатів розробле-
но і удосконалено схеми позакореневого підживлення, 
проведена їх апробація в умовах виробництва.

В даній статті хотілося би акцентувати увагу на про-
блему забезпечення рослин озимої пшениці елементами 
живлення в осінній період для формування життєздатних 
і стійких до несприятливих умов перезимівлі посівів.

При відборі зразків озимої пшениці з виробничих 
посівів Харківської (25 зразків) і Сумської (29 зразків) 
областей в період стійкого відновлення вегетації у 2016 
році (при середньодобовій температурі +5оС) виявлено, 
що рослини озимої пшениці увійшли в зиму повністю не-
розкущеними і погано підготовленими до перезимівлі, а 
саме знаходилися у фазах від трьох листків до активного 
кущення (фаза ВВСН 13-25). Вага рослин у перерахунку на 
абсолютно суху речовину становила від 348 до 724 кг/га.

При цьому, у всіх зразках озимої пшениці виявляли 
дефіцит елементів живлення.

Найбільш частіше дефіцитними були фосфор, калій, 
цинк і мідь. Вміст цих елементів живлення лише в пооди-
ноких випадках був в межах норми.

За вмістом кальцію, сірки і магнію (за виключенням по-
сівів на пісчаних і супесчаних грунтах) більшість посівів 
була повністю забезпечені цими елементами живлення. 

Забезпеченість бором хоч і була невисокою, проте в 
даній фазі це не є критичним.

За рівнем забезпеченості марганцю посіви відрізня-
лися. У зразках з Сумської області більшість рослин була 
забезпечена цим елементом повністю, з Харківської об-
ласті оптимальний вміст марганцю в рослинах виявляли 
менше. Причину такої відмінності встановлюємо. Проте, 
в подальшому (в інші фази розвитку озимої пшениці) 
при відборі проб ситуація по цьому елементу живлення 
майже не відрізнялася за областями.

Залізом майже всі посіви були забезпечені повністю 
(Див. табл.).

Таблиця 1. - Співвідношення зразків озимої пшениці в період відновлення вегетації у 2016 за рівнем вмісту 
макро- і мікроелементів у рослинах (%)

Елементи 
живлення

Сумська область Харьківська область

Дуже низький 
вміст Низький вміст Вміст в межах 

норми
Дуже низький 

вміст Низький вміст Вміст в межах 
норми

P 31,0 58,6 10,4 36,0 52,0 12,0

K 62,0 27,6 10,4 76,0 24,0 -

Ca - 17,2 82,8 8,0 24,0 68,0

Mg 17,2 41,4 41,4 24,0 28,0 48,0

S - - 100 8,0 24,0 68,0

B - 58,6 41,4 4,0 80,0 16,0

Fe - 10,4 89,6 - 16,0 84,0

Mn - 24,1 75,9 4,0 68,0 28,0

Zn 62,1 37,9 - 28,0 68,0 4,0

Cu 89,6 10,4 - 80,0 20,0 -

Результати аналізів свідчать, що рослини озимої пшениці в представлених зразках ще з осені були не за-
безпечені оптимальною кількістю для росту і розвитку рослин елементами живлення. 



В результаті, згідно нашим спостереженням в 
період відновлення вегетації процес росту і розвитку 
рослин проходив дуже «повільно і важко», спостері-
галися аномалії у вигляді неспецифічного забарвлен-
ня рослин від блідо салатового до слабко зеленого 
кольору.

Поряд з цим, на виробничо-дослідних ділянках із 
застосуванням розроблених компанією ТОВ «НВК «Ква-
драт» систем стартового і позакореневого підживлен-
ня виявлені варіанти обробок, при яких вміст елемен-
тів живлення в рослинах був в межах норми. Посіви 
озимої пшениці підживлені з осені мали на багато 
більш привабливий вигляд, рослини активно розвива-
лися з осені і пішли в зиму в фазі кущення (фаза ВВСН 
25-29). Густота стояння рослин після перезимівлі на до-
слідних ділянках була вищою на 15-27% в порівнянні з 
варіантами без обробки стартовими і позакореневими 
мікродобривами. Весною озима пшениця на дослід-
них ділянках більш активно відновлювала вегетацію. 
Вага рослин, підживлених з осені, у перерахунку на 
суху речовину перевищувала на 12,5-23,7% рослини у 
контрольних варіантах.

В зв’язку з цим, при плануванні агротехнічних і агрохі-
мічних заходів на осінь необхідно віднестися до оптимі-
зації живлення відповідально. Перш за все, слід приділи-
ти увагу забезпеченню рослин фосфором, калієм, цинком 
і міддю. Дані елементи живлення відіграють важливу 
роль у формуванні життєздатних, стійких до перезимівлі 
і фізіологічно активних рослин озимої пшениці після 
відновлення вегетації.

Для забезпечення фосфором і калієм рослин ози-
мої пшениці від фази сходів до кущення ефективним 
заходом є внесення стартових фосфорно-калійних 

добрив або обробка насіння фосфоро- і калійвмістних 
препаратів з послідуючим позакореневим підживлен-
ням в фазу кущення препаратами на основі фосфіту 
калію. Для подолання дефіциту мікроелементів у 
рослин озимої пшениці в період осінньої вегетації 
достатньо провести обробку насіння мікроелемента-
ми з наступним позакореневим підживленням в фазу 
кущення.

Надзвичайно ефективним виявилася система 
підживлення, яка складається із застосування пре-
паратів для обробки насіння Квантум-СРКЗ (1,0 л/т) і 
Квантум-Зерновий (1,0-2,0 л/т) для обробки насіння 
та з послідуючою позакореневою обробкою рослин в 
фазу кущення мікродобривами на основі хелатованих 
мікроелементів Квантум-Зерновий (1,0 л/га) і фосфіту 
калію – Квантум-Фітофос (1,0-2,0 л/га). Норми витрати 
по препарату Квантум-Фітофос корегуються за даними 
листової діагностики. 

При застосуванні даної системи вдавалося підтри-
мувати оптимальний рівень і співвідношення основних 
макро- і мікроелементів живлення в періоди осінньо-
го розвитку і в період відновлення вегетації у озимої 
пшениці.

2 (253) 9/16

К. Ше пе та, канд. с.�г. на ук, 
С. По лян чи ков, Т. Ізмо де но ва, 
Ю. Зем ля чен ко, Р. Лу ка шин, 
НВК «Ква д рат», 
О. Мілтих, Р. Ра сен ко, С. Яки мен ко, 
І. Ро маш кан, О. Ступ ка, 
М. Пе ре де рен ко, 
ТОВ «Інкріс�Аг ро»

В
міст цих еле ментів мож на ре гу-
лю ва ти за су во ро го до три ман-
ня си с те ми удо б рен ня куль тур, 
яку роз роб ля ють на підставі 

ре зуль татів ли ст ко вої діаг но с ти ки рос-
лин та ре тель но го вив чен ня на яв ності і 
до ступ ності еле ментів жив лен ня в 
ґрунті, й ко ре гу ва ти шля хом по за ко ре-
не во го піджив лен ня. 

Ли ст ко ва діаг но с ти ка дає змо гу 
точ но іден тифіку ва ти не тільки 
на явність ок ре мо го еле мен та, але й 
виз на чи ти йо го кількість у тка ни нах 
рос лин у пе ре ра хун ку на су ху 
ре чо ви ну.

Співробітни ка ми ком панії ТОВ 
«НВК "Ква д рат”» у період 2012-2016 
років бу ло на праць о ва но і ство ре но 
ба зи да них для ба га ть ох с.-г. куль тур 
що до оп ти маль но го вмісту по жив них 
ре чо вин у рос ли нах, ос воєно ме то ди ки 
ли ст ко вої діаг но с ти ки із за сто су ван ням 
хімічних аналізів рос лин них проб на 
су час но му об лад нанні Thermo Scientific, 
США.

По чи на ю чи з вес ни 2016 ро ку спеці-
алісти ком панії ТОВ «НВК "Ква д рат”» 
ра зом із співробітни ка ми ком панії-
парт не ра ТОВ «Інкріс-Аг ро» про ве ли 
ро бо ту із відбо ру та аналізу зразків 
ози мої пше ниці з ви роб ни чих і дослід-
них посівів на вміст еле ментів жив лен-
ня. Відбір зразків здійсню ва ли про тя-
гом періоду віднов лен ня ве ге тації — 
зби ран ня вро жаю у посівах ози мої 
пше ниці в гос по дар ст вах Кро ли вець ко-
го, Сумсь ко го, Крас нопільсько го, 

Білопіль сько го і Ох тирсь ко го рай онів 
Сумсь кої об ласті та Зо лочівсько го, Дер-
гачівсько го, Дву ре чансь ко го, Ізюмсь ко-
го, Но во во до лазь ко го і Бар винківсько-
го рай онів Харківської об ласті. 

От ри ма но дані що до за без пе чен ня 
рос лин еле мен та ми жив лен ня у ви роб-
ни чих умо вах на різних ета пах рос ту і 
роз вит ку куль ту ри. На підставі цих 
ре зуль татів роз роб ле но й удо с ко на ле но 
схе ми по за ко ре не во го піджив лен ня, 
про   ве де на їхня ап ро бація в умо вах 
ви роб ництва. 

У цій статті хотіло ся б ак цен ту ва ти 
ува гу на про блемі за без пе чен ня рос лин 
ози мої пше ниці еле мен та ми жив лен ня в 
осінній період для фор му ван ня життє-
здат них і стійких до не спри ят ли вих 
умов пе ре зимівлі посівів.

Під час відбо ру зразків ози мої пше-
ниці у ви роб ни чих посівах Харківської 
(25 зразків) і Сумсь кої (29 зразків) 
об ла с тей в період стійко го віднов лен ня 
ве ге тації у 2016 році (за се ред нь о до бо-
вої тем пе ра ту ри 5°С) ви яв ле но, що рос-
ли ни увійшли в зи му повністю не роз ку-
ще ни ми і по га но підго тов ле ни ми до 
пе ре зимівлі, а са ме у фа зах три ли ст ки 
— ак тив не ку щен ня (ВВСН 13–25). Ва га 
рос лин у пе ре ра хун ку на аб со лют но 
су ху ре чо ви ну ста но ви ла від 348 до 
724 кг/га. 

Крім цьо го, у всіх зраз ках ози мої 
пше ниці ви яв ля ли дефіцит еле ментів 
жив лен ня. Най частіше дефіцит ни ми 
бу ли фо с фор, калій, цинк і мідь. Вміст 
цих еле ментів жив лен ня ли ше в по оди-
но ких ви пад ках був у ме жах нор ми.

За вмістом кальцію, сірки і магнію 
(за ви клю чен ням посівів на піща них і 
супіща них грун тах) більшість посівів 
бу ла повністю за без пе че на ци ми еле-
мен та ми жив лен ня. За без пе ченість 
бо ром хоч і бу ла не ви со кою, про те в 
цій фазі це не є кри тич ним.

За рівнем за без пе че ності мар ган цем 
посіви відрізня ли ся. У зраз ках із Сумсь-
кої об ласті більшість рос лин бу ла за без-
пе че на цим еле мен том повністю, з 
Харківської — оп ти маль ний вміст мар-
ган цю в рос ли нах ви яв ля ли мен ше. При-
чи ну та кої відмінності вста нов люємо. 
Про те в по даль шо му (в інші фа зи роз-
вит ку ози мої пше ниці) під час відбо ру 
проб си ту ація що до цьо го еле мен та жив-
лен ня май же не різни ла ся за об ла с тя ми.

Залізом май же всі посіви бу ли 
за без пе чені повністю (таб ли ця).

Ре зуль та ти аналізів свідчать, що 
рос ли ни ози мої пше ниці в пред-
став ле них зраз ках ще з осені не 
бу ли за без пе чені оп ти маль ною для 
рос ту і роз вит ку кількістю еле-
ментів жив лен ня. 
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У ре зуль таті, згідно з на ши ми спо с-
те ре жен ня ми, в період віднов лен ня 
ве ге тації про цес рос ту і роз вит ку рос лин 
пе ребігав ду же повільно й важ ко, ви яв-
ле но ано малії у ви гляді не спе цифічно го 
за барв лен ня рос лин від блідо-са ла то во-
го до сла бо зе ле но го ко ль о ру.

По ряд з цим, на ви роб ни чо-дослід-
них ділян ках із за сто су ван ням роз роб-
ле них ком панією ТОВ «НВК "Ква д рат”» 
си с тем стар то во го і по за ко ре не во го 
піджив лен ня ви яв ле но варіан ти об ро-
бок, за яких вміст еле ментів жив лен ня в 
рос ли нах був у ме жах норм. Посіви ози-
мої пше ниці, піджив лені во се ни, ма ли 
на ба га то при ваб ливіший ви гляд, рос ли-
ни ак тив но роз ви ва ли ся з осені і пішли 
в зи му в фазі ку щен ня (ВВСН 25-29). 
Гу с то та сто ян ня рос лин після пе ре-
зимівлі на дослідних ділян ках бу ла 
ви щою на 15-27% порівня но з варіан та-
ми без об роб ки стар то ви ми і по за ко ре-
не ви ми мікро до б ри ва ми. На весні ози ма 
пше ни ця на дослідних ділян ках 
ак тивніше віднов лю ва ла ве ге тацію. Ва га 
рос лин, піджив ле них з осені, у пе ре ра-
хун ку на су ху ре чо ви ну бу ла більшою на 
12,5–23,7%, ніж на кон тролі.

У зв’яз ку з цим під час пла ну ван ня 
аг ро технічних і аг рохімічних за ходів на 
осінь не обхідно відповідаль но ста ви-
тись до оп тимізації жив лен ня. Перш за 
все, слід приділи ти ува гу за без пе чен ню 
рос лин фо с фо ром, калієм, цин ком і 
міддю. Ці еле мен ти жив лен ня відігра-
ють важ ли ву роль у фор му ванні життє-
здат них, стійких до пе ре зимівлі і фізіо-
логічно ак тив них рос лин ози мої пше-
ниці після віднов лен ня ве ге тації.

Для за без пе чен ня фо с фо ром і ка лієм 
рос лин куль ту ри у фа зи схо ди — ку щен-
ня ефек тив ним за хо дом є вне сен ня стар-
то вих фо с фор но-калійних до б рив або 
об роб ка насіння фо с фо ро- і калієвмісни-
ми пре па ра та ми з по даль шим по за ко ре-
не вим піджив лен ням у фазі ку щен ня 
пре па ра та ми на ос нові фосфіту калію. 
Для по до лан ня дефіци ту мікро е ле ментів 
у рос лин ози мої пше ниці в період осін-
ньої ве ге тації до стат ньо про ве с ти 

об роб ку насіння мікро е ле мен та ми з 
на ступ ним по за ко ре не вим піджив лен-
ням у фазі ку щен ня.

Над зви чай но ефек тив ною ви я ви ла ся 
си с те ма піджив лен ня, яка скла дає ть ся із 
за сто су ван ня пре па ратів для об роб ки 
насіння Кван тум-СРКЗ (1,0 л/т) і Кван-
тум-Зер но вий (1,0-2,0 л/т) з на ступ ною 
по за ко ре не вою об роб кою рос лин у фазі 
ку щен ня мікро до б ри ва ми на ос нові 
хе ла то ва них мікро е ле ментів — Кван-
тум-Зер но вий (1,0 л/га) і фосфіту калію 
— Кван тум-Фіто фос (1,0-2,0 л/га). Нор-
ми ви т ра ти пре па ра ту Кван тум-Фіто фос 
ко ре гу ють ся за да ни ми ли ст ко вої 
діаг но с ти ки. 

За сто су ван ня цієї си с те ми да ло змо-
гу підтри ма ти оп ти маль ний рівень і 
співвідно шен ня ос нов них ма к ро- і 
мікро е ле ментів жив лен ня в періоди 
осінньо го роз вит ку і віднов лен ня ве ге-
тації у рос лин ози мої пше ниці.  

Øëÿ õè îï òèì³çàö³¿ 
æèâ ëåí íÿ 

îçèìî¿ ïøåíèö³ 
â îñ³íí³é ïåð³îä

Елемент живлення
Сумська область Харківська область

Дуже 
низький Низький У межах 

норми
Дуже 

низький Низький У межах 
норми

P 31,0 58,6 10,4 36,0 52,0 12,0

K 62,0 27,6 10,4 76,0 24,0 -

Ca - 17,2 82,8 8,0 24,0 68,0

Mg 17,2 41,4 41,4 24,0 28,0 48,0

S - - 100 8,0 24,0 68,0

B - 58,6 41,4 4,0 80,0 16,0

Fe - 10,4 89,6 - 16,0 84,0

Mn - 24,1 75,9 4,0 68,0 28,0

Zn 62,1 37,9 - 28,0 68,0 4,0

Cu 89,6 10,4 - 80,0 20,0 -

Вміст макро- і мікроелементів у рослинах озимої пшениці в період відновлення вегетації 
(2016 р.),%

Обробка насіння 
та осіннє листкове 

підживлення

Запорука доброї 
перезимівлі

Ефективне відновлення 
весняної вегетації

За дефіциту або 
незбалансованого 
забезпечення рослин 
елементами мінерального 
живлення неможливо 
сформувати 
високопродуктивні і стійкі до 
несприятливих умов вегетації 
посіви. Тому головним 
завданням агронома завжди 
було створення оптимальних 
умов для росту і розвитку 
рослин та забезпечення їх 
елементами живлення. 



БОР ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУР

Для оптимального розвитку сільськогосподарських куль-
тур протягом усього періоду вегетації є наявність у ґрунті 
різних макро- та мікроелементів. Серед них важливу роль 
відіграє бор. Він підвищує інтенсивність фотосинтезу, по-
ліпшує вуглеводний і білковий обміни, активує діяльність 
ферментів, позитивно впливає на процеси поділу клітин. 
Під впливом бору поліпшуються синтез і переміщення 
вуглеводів, зокрема цукрів, із листків до органів плодоно-
шення і коренів. Бор також сприяє кращому використанню 
кальцію в процесі обміну речовин у рослинах, а його ефек-
тивність підвищується при наявності калію в ґрунті.

Науковці стверджують, що сільськогосподарські культу-
ри по-різному реагують на нестачу бору. До високочутли-
вих культур належать: кукурудза, соняшник, ріпак, буряк, 
люпин, багаторічні трави, помідор, культури з родини капу-
стяних, плодові культури. До середньочутливих відносять: 
горох, сою, льон, гречку, моркву, салат. А малочутливі – 
це жито, пшениця, ячмінь, овес, рис, картопля.

У разі застосування борних добрив на бідних на бор 
ґрунтах урожай сільськогосподарських культур підвищу-
ється на 10–20 %. Крім того, продукція збагачується на 
цукор, крохмаль, вітаміни, знижується захворюваність 
рослин.

За результатами досліджень в Україні більш, ніж в 40% 
ґрунтів спостерігається нестача бору (борних сполук). 
Однією із причин є те, що цукровий буряк, кукурудза, соя, 
соняшник і деякі інші (борофили) культури висмоктують 
з ґрунту бор. За оцінкою фахівців щорічні втрати бору з 
ґрунтів складають більше 1000 тонн.

Внаслідок цього починається борне голодування ґрунтів 
і виникає загроза захворювань культур. На даний час це 
доволі актуально для стану посівів озимого ріпаку. Для 

озимого ріпаку нестача бору загрожує утворенням пустот 
в коренях, в які потрапляє вода. Внаслідок цього при 
настанні морозів кореневу шийку просто розриває. Навес-
ні значно погіршується цвітіння і тріскаються стебла. А це, 
в свою чергу, негативно впливає на врожайність.

Дефіцит бору легко помітити, тому що сама рослина 
сигналізує про його нестачу ознаками специфічної зміни 
забарвлення, форми, розміру листя, а в подальшому і на 
інших частинах рослин. Він не реутилізується, тобто, не 
переходить від старого листя в молоде. Тому від нестачі 
бору найбільше страждають молоді листки.  Тому удобрен-
ня бором вимагається декілька раз – восени та навесні.

Осіннє використання борних добрив – це необхідна 
складова високого врожаю ріпаку. Бор відповідає за вуг-
леводний обмін і, як ліфт, відповідає за рух цукрів до коре-
ня та кореневої шийки озимого ріпаку. Слід відмітити, що 
там де використовувався бор, коренева система потуж-
ніша, коренева шийка товстіша, а перезимівля найкраща.

Борні добрива частіше застосовуються на заболочених, 
піщаних і підзолистих ґрунтах. Рослинам доступні лише 
10-15% бору з ґрунту. Найкращий ефект після внесення 
борних добрив можна спостерігати в ґрунтах з високим 
вмістом вапна в ньому. Вноситься бор шляхом розсіюван-
ня на поверхні ґрунту та перекопавши його. Зазвичай до-
брива змішують з піском і ґрунтом перед тим, як розсіюва-
ти. Робиться це для того, щоб як можна більш рівномірно 
розподілити добрива по ділянці. Також їх можна розвести 
з водою і полити ґрунт, а потім перекопати. Борні добрива 
можна використовувати для позакореневого підживлення 
й обробки насіння перед посівом.

Серед форм борних добрив застосовуються наступні: 
борна кислота (дрібнокристалічний порошок); бороплюс 
(рідке добриво); боромагнієве добриво; борнодатолітове 
добриво; боровмісний порошок (механічна суміш технічно-
го тальку і борної кислоти).

http://yablukom.com.ua/uk/, http://www.agroscop.com.ua



ТРИ В ОДНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ КАРТІ
НОВІТНІЙ КЛАС СУПЕРДОБРИВ МОЧЕВИН-К: К1, К2 та К6, в т.ч.:

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

К1 – для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%. Слабкі стебла рослин 
підтягуються до рівня сильних, листя набуває темно-зеленого кольору.

К2 – ретардант, для другого позакореневого живлення. Забезпечує значну добавку до врожаю та якість продукції.

Слід мати на увазі (з звітів наукових установ):
При інкрустації насіння К6 та підживленні 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 з‘являться, в порівнянні з контролем, на 5-10 днів раніше, 2*.

Добрива класу МОЧЕВИН-К (К1, К2 та К6) в нормі 1 л/га -129 грн, (без ПДВ) безпечні для флори та фауни, зменшують 
винос з грунту вологи рослинами, покращують родючість грунтів, 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.:

- Коренеутворення, потовщення стебел, зменшення виносу рослинами вологи з грунту вдвічі, 2*;
- Покращення якості ґрунту (в різосфері), 3*;
- Забезпечення рослин азотом, фосфором, калієм, макро та мікроелементами, 4*;
- Покращення якості продукції по білку, крохмалю, протеїну, масі 1000 насінин, 3*, 4*;
- Пшениці - по хлібопекарських якостях, 4*;
- Збільшення біомаси рослин (ячмінь - вдвічі) 3*,5*;
- Посилення імумної 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 збереженний врожай складає від тони до подвійної врожайності.
Чим гірші агрофон та погодні умови тим, більша кількість збереженного врожаю  в порівнянні з контролем, 3*. 4* 5*.
Встановлено дослідами  (в повному обсязі звіти приведені на сайті: www agronayk.narod.ru),  в тому числі:
1* - Інститутом землеробства ПР виконавці: – по ріпаку – к.с.н. Шаталова В,В.; по гірчиці – к.с.н. Косенцова Л.В.; 2* – 

Інститутом землеробства ПР виконавець д.с.н.Макаров Л.Х.; 3* – Одеською філією державного інституту охорони грунтів 
України к.с.н. Голубченко В.Ф.; 4* – АКСО ААН України,виконавець д.с.н. Давидова О.С.; 5* – Інститутом захисту рослин 
м. Київ виконавець к.с.н. Ярошенко Л.М.

В результаті дослідів, проведених Одеською філією інституту держохорони грунтів України, встановлено, що з добри-
вом 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 47,7% від контролю, а у поєднанні з Триходерміном БД – дуже високу – 10,7 ц/га, що становить 
81,1% за досить низького врожаю на контролі – 13,2 ц/га.

В іншому польовому досліді на ділянці розмноження сорту Шестопаловка по попереднику чорний пар, повторність 
шестикратна, розміщення ділянок систематичне,по слідкуючій схемі досліду:

1. Мочевин К1 восени 2015 р. (сходи) 2. Мочевин К1 весною 2016 р.(кущіння) 3. Мочевин К2 весною 2016 р.(колосіння)

Результати врожайності оброблялися математично методом дисперсійного аналізу та приведені в табл.1:

ВАРIАНТ ДОСЛIДУ УРОЖАЙНIСТЬ ПРИБАВКА ВРОЖАЮ

т/га % т/га %

Без добрива 5,96

Мочевин К 6,68 0,72 12,1

НІР 2,12 0,13

Дослідження ефективності К1 та К6 на озимому ріпаку проводилась в Інституті землеробства м. Херсон. Нижче приво-
диться копія висновку по звіту:

«Сумарне водоспоживання озимого ріпаку за три роки досліджень при використанні на зелений корм становило 1272-
1301 м3/га на насіння 2243- 2336 м3/га. Більш економні витрати вологи на одиницю врожаю зеленої маси – 27,1 і 827,7 м3/т 
насіння спостерігалося при обробці насіння препаратом Мочевин-К-6.

Висновки:
Найвищу врожайність зеленої маси – 470 ц/га або 65,4 ц сухої речовини і 27,1 ц/га насіння одержано при застосуванні 

препарату Мочевин-К-6. Приріст урожаю зеленої маси становив 46,0 ц або 4,0 ц/га сухої речовини і 5,6 ц/га насіння в по-
рівняні з контролем.

Зимостійкість рослин ріпаку під впливом препаратів Мочевин-К-1 та Мочевин-К-6 збільшувалась на 37-43%.»
Виконавець:
Науковий співробітник                            Шаталова В.В.
 

Коментар від автора: 1 л. К6 + вода 7 л. на 500 кг. насіння (витрати всього лише 3 грн./га.)
Звертайтеся до виробника за ДОБРИВАМИ МОЧЕВИН-К. Доставка добрив по Україні за рахунок виробника

ТОВ НВО «Агронауковець»: 
(050) 492-26-88; (067) 605-60-36, м. Херсон, Бериславське шосе
agronauk@ukr.net / kap2013@ukr.net / www.agronauk.narod.ru
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Уже традиційно компанія «Лімагрейн Україна» у своїх заходах об’єднує успішних представни-
ків аграрного бізнесу. Цього разу пізнавальна і науково-практична зустріч відбулася 31 серпня 
цього року на Сокальщині Львівської області. Знайомилися гості Дня поля із станом посівів куку-
рудзи, особливостями її збирання і силосування на базі ПАФ «Білий Стік».

На правах господаря керівник ПАФ «Білий Стік» Олег 
Антонович Іванчина привітав усіх гостей на Сокальщині і 
висловив вдячність організаторам Дня поля – компаніям «Ліма-
грейн Україна» та «Ерідон» – за змістовну зустріч професійних 
аграріїв. Також він розповів про те, що підприємство обробляє 
2600 га угідь, є багатопрофільним, має 115 найманих працівни-
ків (з них 70 осіб залучено у тваринництві). Основним галузями 
підприємства є: молочне скотарство (поголів’я ВРХ складає 
1150 голів, в т.ч. 400 корів), свинарство (поголів’я свиней 1000-
1100 голів),а у рослинництві вирощують озиму і яру пшеницю, 
ячмінь, горох, цукрові буряки, озимий ріпак, сою, люцерну 
тощо. За минулий 2015 рік господарство заплатило понад 3 
млн. грн. податків, що в середньому складає 1300 грн. на 1 га.

Далі День поля проходив у двох частинах. У першій – 
практичній частині – усі зацікавлені аграрії ознайомилися 
із демонстраційними посівами гібридів кукурудзи селекції 
Лімагрейн та особливостями збирання і силосування кукуру-
дзи. На демо-ділянці Микола Романенко (керівник продаж 
продуктів компанії «Лімагрейн» у Західному регіоні) 
ознайомив учасників заходу із програмою, доповідачами прак-
тичної частини Дня поля та коротко розповів про цьогорічні 
особливості вирощування культури.

Спочатку характеристики селекції кукурудзи Лімагрейн 
зазначив Євгеній Кришталь, керівник проекту «Високоякіс-
ний силос з гібридів Лімагрейн». Він зауважив, що компанія 
«Лімагрейн» щороку виділяє близько 300 млн доларів на 
дослідження, з яких третина йде на сферу селекції силосних 
гібридів. 

Про гібриди кукурудзи селекції компанії «Лімагрейн» до-
повів Солян Микола, менеджер з регіонального розвитку 
(Тернопільська та Львівська області). Він наголосив, що 
гібридів кукурудзи зернової групи є понад 20 з ФАО від 190 до 
470. Компанія має в наявності також силосну групу та круп’яну. 
Нові гібриди кукурудзи характеризуються підвищеною стій-
кістю до посухи та високих температур повітря. До основних 
гідридів кукурудзи Лімагрейн, які найкраще адаптовані для 
Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини, належать: 
Аалвіто ФАО 210 (високий потенціал урожайності зерна; 
швидка вологовіддача, можна збирати в ранні терміни; макси-
мальна врожайність на демо-полях в межах 10 т); ЛГ 3258 ФАО 
250 – один з кращих гібридів (інтенсивного типу,підходить для 
різних технологій, можна використовувати як на силос так і на 
зерно;максимальна врожайність на демо-полях більше 13 т). 

Продовжив знайомити гостей із лінійкою гібридів Здовбіцький 
Андрій, керівник регіону (Рівненська, Волинська, Житомир-
ська області). Зокрема він розповів про новинку компанії ЛГ 
30273 ФАО 260 (адаптований під технологію HYDRANEO, високоін-
тенсивний). Микола Романенко також звернув увагу на те, що про-
демонстровані гібриди проявляють себе як стійкі до посухи, добре 
озернені, з гарною віддачою вологи і якісними характеристиками 
для виробництва зерна. Далі Андрій Здовбіцький ознайомив із 
силосним гібридом ЛГ 3285 ФАО 270 (пластичний і має велику ве-
гетативну масу). Микола Солян продемонстрував новий гібрид ЛГ 
30315 ФАО 280 (зубовидний зерновий гібрид, добре виповнений, 
урожайність на рівні 120 ц/га, адаптований для Львівщини). Про 
новий гібрид Адевей ФАО 290 (кременисто-зубовидний гібрид, 
характеризується швидким початковим ростом, високою стійкістю 
до посухиі крупними зернинами), з яким компанія працює уже 3 
роки, розповів Андрій Здовбіцький. Вказаний гібрид користуєть-
ся популярністю серед господарств, підтвердженням чого є великі 
об’єми продаж. Ще одним цікавим гібридом, з яким познайомили 
гостей, є ЛГ 30325 ФАО 310. Він характеризується високою воло-
говіддачею, виходом біоетанолу і підходить під різні енергоощадні 
технології обробітку. Також експертами компанії «Лімагрейн» 
вказано ще одну особливість гібридів власної лінійки: вони стійкі до 
стеблової форми фузаріозу.

Після насиченої програми першої частини заходу учасники 
прослухали пізнавальні лекції фахівців «Лімагрейну». Першим 
у цій частині виступив Микола Романенко, який розповів про 
технологію HYDRANEO – це технологія управління посухою. 

ЗУСТРІЧ НА 
ПОЛІ «ЦАРИЦІ». 

ЗАПРОШУЄ 
ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА
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Це стає актуальною навіть у Західному Лісостепу, де в останні 
роки виявляються факти ґрунтової і атмосферної посухи. З цією 
метою компанія презентує нову програму HYDRANEO для ПК, що 
дозволяю передбачати ризики втрати врожаю з врахуванням 
ґрунтових, кліматичних і технологічних умов. Сутність її полягає у 
розробці комплексу програмних рішень на конкретній геогра-
фічній точці з чітким вибором: адаптивного гібриду, оптимальної 
технології обробітку ґрунту, системи захисту і удобрення. Ця 
програма є запатентованим інноваційним продуктом. В результаті 
проведених масштабних досліджень в різних ґрунтово-кліматич-
них зонах світу компанія «Лімагрейн» пропонує групу гібридів 
кукурудзи, які відповідають вимогам технології HYDRANEO, тобто 
мають високий потенціал продуктивності за оптимальних умов та 
максимально зберігає її за посушливих. До таких гібридів можна 
віднести Адевей, ЛГ 30325, ЛГ 30273, ЛГ 30315.

Представник компанії Лімагрейн Євгеній Кришталь у 
наступній доповіді зупинився на основних особливостях 
вирощування кукурудзи, заготівлі силосута використання його 
у молочному скотарстві.

ВИБІР ГІБРИДУ
Використовувати можна будь які гібриди, однак постає питан-

ня якості: виходу енергії та перетравності клітковини. Говорячи 
про якісний силос, слід забути про використання гібридів зерно-
вого напрямку. Також, не існує силосно зернових, чи зерново-си-
лосних гібридів – це виключно маркетинг. Передумова якості 
силосу – гібрид силосного напрямку з гарним потенціалом! 

ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
При вирощуванні кукурудзи силосних гібридів ви повинні 

враховувати два моменти: вихід обсягу енергії з качана (у вигля-
ді крохмалю) та з клітковини. У силосних гібридах частка остан-
нього виду енергії має бути більшою. У чому саме проявляється 
особливість силосних гібридів кукурудзи компанії «Лімагрейн»? 
В результаті плідних досліджень у галузі селекції науковцям вда-
лося деструктуризувати лігнінове кільце клітини і забезпечити 
доступ до перетравлення целюлози і геміцелюлози.

ЯКІСТЬ СИЛОСУ
З цього приводу Євгеній Кришталь зупинився на певних 

важливих деталях. Вони більш пов’язані із економічними ас-
пектами закладки і зберігання силосу. Адже базові технологічні 
процедури відомі більшості фахівців господарств і доповіда-
лися неодноразово на різних семінарах. Питання в іншому: 
порахувати потенційні втрати енергії та клітковини в рослині 
під час закладки і зберігання силосу. Це напряму буде впливати 
на необхідність додаткової купівлі комбікормів, що підвищить 
собівартість кормової бази і, відповідно, молочної сировини. 
Зусилля технологів у цьому питанні мають бути зосередженні 
на збереженні якісної маси силосу, клітковини і енергії.

Також силосні гібриди кукурудзи дають змогу покращити здо-
ров’я тварин, зокрема вберегти їх від ацидозу і всіх його наслідків, 
які виникають через високий вміст крохмалю в раціоні.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
Доповідач звернув увагу і на економічну віддачу. Якісний си-

лос забезпечує збільшення обсягів споживання самого силосу, 
що в свою чергу означає споживання більше енергії, досягнення 
підвищеної продуктивності корів і прибутковості галузі. 

1% перетравності клітковини призводить до збільшення 
споживання сухої речовини на 200 грам на корову в день, за 
рахунок чого відбувається збільшення надоїв на 200 - 250 грам. 

У цьому і полягає основний фактор вибору силосних, хоч і доро-
гих, гібридів кукурудзи.

Так, економічні розрахунки компанії «Лімагрейн» показали, 
що в середньому 1 га землі забезпечує кормом 3 корів. Збільшу-
ючи перетравність клітковини на 1%, ми отримуємо по 250 грам 
молока більше на 1 корову на день, а це додаткових 1300 грн. на 
1 га. (з розрахунку ціни на молоко 5,80 грн/кг). Силосні гібриди 
кукурудзи компанії «Лімагрейн» в середньому додають 7-8% в 
перетравності клітковини. При наявності 100 га та 300 корів збіль-
шення на 1,5% перетравності вирівнює усю додаткову вартість, 
яку ви використали на придбання дорожчого силосного гібриду 
кукурудзи, а все що «зверху» – то ваш прихований прибуток! 

Коментарі представників сільськогосподар-
ських підприємств.

Богдан Степанович Блаватний, агроном ПОСП 
«Шевченка», Волинської області Горохівського 
району (в обробітку знаходиться 3000 га угідь): «Під-
приємство з компанією «Лімагрейн» працює 5 років. 
Користується широкою лінійкою гібридів кукурудзи 
на силос, яка в цьому році за прогнозами дасть високий 
врожай. Має надію на плідну співпрацю і в подальшому».

Михайло Іванович Лесишак, директор ФГ «ЛІМ»: 
«З компанією «Лімагрейн» співпрацюємо близько 4 

років. Вирощуємо кукурудзу та ріпак їхньої селекції. 
Найкраще себе зарекомендували ЛГ 3285 та ЛГ 3258, 
які досягнули урожайності в 120-130 ц/га. Цьогоріч 
спробували сорт пшениці Колонія (еліта), яка дала 
близько 85 ц/га, незважаючи на посушливі умови го-
сподарювання. На майбутнє ми зацікавилися деякими 
із новинок».

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Організатори дня поля намагалися переконати підпри-

ємства, що застосовуючи правильні технологічні рішення з 
вирощування кукурудзи, виробництва силосу, зокрема, що 
стосується вибору гібридів, можна перетворити галузі рос-
линництва і молочного скотарства у прибутковий бізнес-про-
ект. Тож компанія «Лімагрейн» запрошує до співпраці усіх 
представників сільського господарства.
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ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
НА ПОЛІ АГРОЦЕНТРУ «АГРОСКОП»

Один з лідерів на аграрному ринку ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл», який впроваджує інноваційні комплексні рішення 
не тільки з продажу продуктів партнерів, а й технологічного 
супроводу протягом всього періоду вирощування врожаю, 
уже не перший рік запрошує друзів на Дні поля. Цього разу 
компанія провела захід на постійно діючому Агроцентрі у 
с. Настасів Тернопільської області. Це спільний науковий, 
інноваційний та освітній проект компаній «Агроскоп» та 
«Агропродсервіс», що займає вагоме місце в інформаційному 
забезпеченні стратегії розвитку аграрного бізнесу.

Директор з маркетингу 
ТОВ «Агроскоп Інтернеш-

нл» Наталія Рязанцева з 
приводу проведеного за-
ходу зауважила, що ком-
панія переслідує мету не 
тільки бути логістичним 

ланцюгом між аграріями і 
виробниками насіння, засо-

бів захисту, добрив, а стати для 
кожного фермера партнером з комп-
лексного супроводження вирощування 
врожаю. Одним із способів реалізувати 
амбіційне завдання стала організація 
стаціонарних випробувальних центрів з 
проведення наукових досліджень різних 
технологій у рослинництві. На базі ПАП 
«Агропродсервіс» вдалося створити 
такий полігон випробувань під лозун-
гом «Технології аграрного інтелекту», 
який діє другий рік. До цього процесу 
залученні досвідчені фахівці в агроно-
мічній галузі. В Агроцентрі «Агроскоп» 
представлені продукти більше десятка 
партнерів компанії, які перевіряються у 
польових умовах, програма досліджень 
передбачає вивчення різних комбінацій 
технологічного процесу. Особливістю 
таких випробувань можна назвати те, що 
компанія опубліковує не лише техноло-
гічні результати, а й здійснює розрахун-
ки економічної ефективності по кожній 
культурі. Результати роботи, як правило, 
демонструються на таких заходах і 
розповсюджуються серед гостей, яких 
сьогодні приїхало понад 100.

Керівник Агроцентру ТОВ 
«Агроскоп Інтернешнл» Тарас Опа-
насенко ознайомив гостей Дня поля із 
обсягом випробувань, що проводяться 
компанією. Зокрема, він повідомив, що 
на ділянці 10 га розміщені такі культури 
як пшениця, кукурудза, соняшник, соя, 
ріпак, цукрові буряки. Одночасно фахів-
ці «Агроскопу» досліджують від 10 до 80 
сортів чи гібридів однієї культури залеж-
но від попиту. Кожен із представлених 
сортів розглядається в схемі дослідів за 
прогнозованою урожайністю та розра-
хунковою потребою норм добрив, ЗЗР, 
стимуляторів росту, а також способів і 
термінів їх внесення. Після збору вро-
жаю спеціалісти компанії визначають 
урожайність, вологість, засміченість, 
інші якісні параметри (цукристість, білок, 
клейковина). Надалі здійснюються еко-

номічні розрахунки, що представляють-
ся на відповідних стендах.

Для практичного ознайомлення із 
результатами досліджень гостей роз-
поділили на декілька груп, які пройшли 
розробленими маршрутами і на власні 
очі змогли побачити реальні резуль-
тати, задати питання представникам 
компаній-партнерів ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл». Серед них були присутні 
наступні: BASF, Bayer, DupontPioneer, 
Syngenta, Monsanto, Betaseed, 
Maisadour, Adama, Sesvanderhave, 
Limagrain, Euralis та інші. Усі бажаючі 
також ознайомилися із можливостями 
застосування інформаційних техноло-
гій, зокрема супутникового спостере-
ження за станом посівів, що дає змогу 
оперативно виявляти зони нерівномір-
ного розвитку культури і виправляти 
ситуацію.

Про плідну та взаємовигідну 
співпрацю із ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» 
наголосили і його партнери, зокрема, 
компанії Syngenta та Bayer.

Керівник Західного регіону ком-
панії Syngenta Валерій Голиняк 
зауважив, що як лідеру з 
продажу ЗЗР, насіння, важ-
ливо працювати із сіткою 
надійних дистриб’юторів. 
Серед усіх Агроскоп 
є одним із найкращих 
партнерів, через якого 
у великих масштабах 

реалізовується весь асортимент про-
дукції Syngenta, а також насіння таких 
культур як кукурудза, озимий ячмінь та 
соняшник. Тобто «Агроскоп» сміливо 
можна назвати «золотим місточком» між 
компанією Syngenta та безпосередніми 
сільськогосподарськими товарови-
робниками. Слід відзначити, що ТОВ 
«Агроскоп Інтернешнл» постійно вдо-
сконалює свою функціональну здатність, 
співпрацею із аграріями підтверджує 
професіоналізм і шукає інноваційні на-
прями вирішення проблем. Це надзви-
чайно імпонує компанії Syngenta, адже 
не даремно співпраця уже триває понад 
10 років. Одним із таких шляхів є надан-
ня товарного кредиту аграріям у вигляді 
насіння, ЗЗР чи добрив під забезпечення 
майбутнього врожаю, який компанія 
зобов’язується викупити за світовими ці-
нами. Усе це дозволяє висловитись про 
те, що співпраця із ТОВ «Агроскоп Інтер-
нешнл» пронизана сімейними вузлами 
довіри і впевненості у майбутньому.

Представник Bayer у Тернопіль-
ській області Володимир Чубарик 
наголосив, що їхня компанія 
працює лише з провідними дис-
триб’юторами на ринку України. 
До них належить і ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл» – національний 
представник виробників насін-
ня, засобів захисту і добрив. Між 
компаніями існує повне порозуміння, 
тому «Агроскоп» є лідером в Західному 
регіоні з продажу продуктів Bayer, зо-
крема протруйників насіння, гербіцидів, 
фунгіцидів, інсектицидів та біологічних 
препаратів. Плідно працює Bayer з ком-
панією «Агроскоп» і на таких дослідних 

полях як Агроцентр в с. Настасів.
Цього дня відбулася також ще 

одна неординарна подія. Компанія 
«Агропродсервіс», яка відома 
Україні своїми інноваційними 
підходами ведення аграрного 

бізнесу, розвитком різноманітних 
галузей, в тому числі переробної 
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промисловості, урочисто відкрила завод 
з переробки сої. Він перероблятиме біль-
ше 35 тисяч тонн сої на рік, випускатиме 
майже 30 тисяч тонн висококалорійної 
макухи – корму для тваринництва, та 3,5 
тисячі тонн нерафінованої соєвої олії. 
Підприємство розраховане не лише на 
переробку сої власного виробництва, а й 
на закупівлю сировини у господарствах 
Тернопільщини. Нерафінована соєва 
олія буде реалізовуватися на внутріш-
ньому та зарубіжних ринках. Із загальної 
кількості виробленої на заводі макухи, 
20% залишатиметься для власних потреб 
компанії «Агропродсервіс», решта – для 
реалізації споживачам.

Загалом День поля пройшов на ви-
сокому рівні, вийшов інформаційно 
насиченим, а найголовніше, у дружній 
атмосфері партнерів ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл» та сільськогосподарських 
підприємств. Усі присутні впевнені у про-
довженні тісної і взаємовигідної співпра-
ці на українських полях.

Коментарі сільськогосподарських 
товаровиробників

Засновник компанії «Агропродсе-
рвіс» Іван Чайківський, розповідаючи 

про заснований минулого року Агро-
центр, подякував за плідну і наполег-
ливу працю партнерів – ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл», особисто його керівнику 
Ірині Івановій та величезній команді 
професіоналів. Він зазначив, щоб без 
їхньої любові до землі, людей немож-
лива була б співпраця у сфері не тільки 
ведення сільського господарства, а й 
агроконсалтингу. Для цього, власне, і 
створений центр з проведення наукових 

досліджень, випробувань інноваційних 
розробок. 

Генеральний директор ПАП 
Агропродсервіс» Андрій Баран під-

твердив партнерські відносини із ТОВ 
«Агроскоп Інтернешнл». Варто згадати 
лише той факт, що за 14-ти річну істо-
рію «Агроскоп» 12 років співпрацює із 
підприємством з Настасова. Починало-
ся все із дистриб’юторських поставок 
насіння, ЗЗР, добрив, обсяги яких по-
стійно зростали. «Агроскоп» проявив 
себе протягом усіх років надійним 
партнером, жодного разу не підводив 
та йшов на взаємовигідні компроміси, 
особливо в ціновій політиці. На сьо-
годні відносини купівлі-продажу пере-

росли комплексний науковий супровід 
спеціалістів господарства, ознайомлен-
ня з новинками фірм-партнерів. Вра-
ховуючи важливість оновлення знань 
в аграрній сфері через мінливість по-
годно-кліматичних умов вирощування, 
маємо на меті розширити діяльність 
Агроцентру до постійно діючої аграр-
ної школи.

Завітали на свято і гості з Подільського 
краю. Зокрема, ТОВ «Агропартнер 1», 
яке обробляє понад 12 тис. га, представ-
ляв його директор Володимир 
Федченко. Для такого великого 
підприємства важливим є 
постійно слідкувати за но-
вими пропозиціями щодо 
технологічної та агротехнічної 
складової вирощування сіль-
ськогосподарських культур. 
Тому вони обрали партнером 
«Агроскоп» майже 10 років назад і 
не помилилися. Адже «Агроскоп» – це 
надійність, стабільність, гарантія. Слід 
відмітити, що поряд із продажем насіння, 
ЗЗР та добрив спеціалісти постійно ви-
їжджають на місце, надають консультації, 
поради, запрошують на подібні заходи 
як сьогодні. Без цього підприємству було 
б важко досягнути позитивних результа-
тів у своїй роботі.

Головний агроном ТОВ «Агрофірма 
«Медобори» Підволочиського 
району Анатолій Коваленко 
засвідчив, що підприємство 
користується послугами 
«Агроскопу» більше 12 
років. Через них закупляє 
понад 50% насіння таких 
культур як цукрові буряки, 
ріпаку, сої, кукурудзи; майже 
100% хімічних засобів, мікродобрив. 
Робота постачання від ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл» організована дуже чітко, 
все відбувається без затримок, а якість 
продуктів партнерів цілковито задоволь-
няє. «Нам також цікава співпраця щодо 
випробування нових розробок та озна-
йомлення з результатами досліджень на 
таких заходах як День поля, що відбува-
ється в ПАП «Агропродсервіс» – зазна-
чив пан Анатолій.

Відкриття заводу з переробки сої
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Одним із нових і популярних напрямів розвитку сільського господарства 
останніх років стає садівництво. Основою його, звичайно, є вирощування яблук. 
В умовах стресових ситуацій із забезпеченням оптимальних рівнів вологи і 
температурного режиму виникає нагальна потреба в удосконаленні технологій 
догляду за плодовими насадженнями. Ознайомити із новаціями в живленні 
яблуневого саду вирішила компанія «Ерідон», організувавши семінар 2 вересня 
2016 року на базі ТОВ «ТБ Сад» у Городоцькому районі, що на Львівщині.

Семінар розпочався із огляду демон-
страційної ділянки ТОВ «ТБ Сад». 

Головний агроном групи компаній T.B. 
Fruit Дмитро Кисельов розповів про яблуне-
вий сад господарства. На демонстраційному 
полі закладено молодий сад із щеп сербсько-
го походження трьох сортів: Флоріна, Топаз, 
РедЧіф. Мета дослідження – вивчити та порів-
няти різні технології вирощування, зокрема 
із запропонованими рішеннями компанії 
«Ерідон» щодо позакореневого живлення.

Також представники групи компаній T.B. 
Fruit розповіли про її виробничу струкутру, 
куди входять ряд сільськогосподарських під-
приємств (з дотриманням зернової і овочевої 
сівозмін), 9 переробних заводів (Україна, 
Молдова та Польща), логістичне підприєм-
ство та виробник пакувального обладнання. 

Далі гості та фахівці із садівництва 
провели дискусію з питань технологіч-
них особливостей догляду за плодовими 
насадженнями і організаційних заходів з 
вирощування яблук – з врахуванням кліма-
тичних умов регіону.

На теоретичній частині спочатку 
виступив власник компанії T.B. Fruit Тарас 
Барщовський, який визначив загальну 
стратегію розвитку галузей садівництва і 
ягідництва. Його бачення у подальшому 
становленні галузі полягає у значному 
підвищенні інтенсивності садів і переходу 
від вирощування яблук на FreshMarket до 
промислового виробництва, тобто макси-
мального забезпечення потреб перероб-
них підприємств. Це досвід світових лідерів 
з вирощування яблук і виробництва соків: 
Китаю, Польщі, Італії. Ще однією важливою 
думкою, яку висловив доповідач, має бути 

оптимальне поєднання вирощування зер-
нових, плодів, ягід, овочів, що дасть можли-
вість залучити десятки тисяч працівників і 
розвинути переробну промисловість.

Далі із доповіддю «Позакореневе жив-
лення і використання ад’ювантів» виступив 
Віктор Сверіда, менеджер з агрономічного 
забезпечення МПП Фірма «Ерідон»:

«Почну з того, що система живлення і за-
хисту садів – достатньо дороге задоволення. І 
від підвищення ефективності засобів захисту 
залежить і певна частина рентабельності. 
На ефективність препаратів впливає багато 
факторів – основний з них, це якість води 
(рівень рH, кількість солей, жорсткість і т.п.). 
Практично всі препарати значно краще 
працюють в кислому рН. В обприскувачі в саду 
змішані декілька препаратів, і як вони між со-
бою взаємодіють ніхто сказати не може. Осо-
бливо при неякісній воді. Тому, щоб покращити 
ефективність продуктів – потрібно покращи-
ти воду. Це можна зробити за допомогою 
продукту Спрей Ейд (Америка). Його основні 
властивості: підвищує сумісність препаратів 
в багатокомпонентних бакових сумішах, 
особливо при малооб’ємному обприскуванні, 
поганій, жорсткій і холодній воді; знижує рН 
води, запобігає руйнуванню препаратів; сприяє 
«прилипанню» каплі до поверхні рослини; запо-
бігає швидкому випаровуванню робочого роз-
чину. З ним можна починати працювати, коли 
ще холодно – ранні обробки можна починати 
на одну-дві години швидше ніж зазвичай.»

Наступний важливий фактор, на який 
звернув увагу Віктор Сверіда, – терміни 
проведення живлення і обробітку дерев.

«Температурний режим не завжди дозво-
ляє працювати при оптимальних темпера-
турах для основних препаратів - до +24°C, 
а відносна вологість повітря повинна бути 
вище 60%. Є додаткові продукти, які ми дода-
ємо до пестицидів – це так звані ад’юванти. 
Зараз хочу розказати Вам про продукт, який 
дозволить працювати до температути 
+28°C і відносної вологи як мінімум 30%. На всі 
препарати діють: сонце, денна темперету-
ра наступного дня. І захистити препарати 
від дії зовнішніх факторів дозволяє продукт 
МультиМастр. Під дією ультрафіолету, 
МультиМастр полімеризується, утворю-
ючи плівку, яка захищає препарати від дії 
високих температур, пониженої вологості 

повітря та швидкого висихання.Окрім того, 
якщо через годину- півтори після обробки з 
МультиМастром випало до 20 мм опадів – 
то препарати не змиються. А ще він не дає 
промиватись грунтовим гербіцидам.»

Також Віктор Сверіда розповів про 
особливості приготування бакової суміші, 
а саме про послідовність додавання препа-
ратів. Надалі для кожного бажаючого допо-
відач охарактеризував більшість препара-
тів, що виробляють партнери «Ерідону»: 
діюча речовина, мета застосування, норми 
і строки внесення. Завдяки ефективному 
підбору усіх вказаних параметрів можна 
досягнути належного рівня забезпечення 
дерев поживними речовинами, макро- та 
мікроелементами, а також покращити 
захист від стресових ситуацій.

Загалом можна підсумувати проведе-
ну зустріч наступним чином: у розвитку 
садівництва, окрім важливих агротехнічних 
процесів, необхідно враховувати організа-
ційні та економічні чинники. І, власне, обмін 
досвідом різних виробників, ознайомлення 
із інноваціями компаній, проведення диску-
сій на таких пізнавальних заходах дозволить 
максимально врахувати усі рекомендації і 
за сприятливих погодно-кліматичних умов 
досягнути прибутковість галузі садівництва.

Коментарі господарників
Власник компанії T.B. Fruit, в яку входять сільськогоспо-

дарські і переробні підприємства, Тарас Барщовський 
розповів, що вони як лідери з переробки плодів в Європі 
(займають третє місце) працюють з компанією «Ерідон» 
багато років. Чим дуже задоволені, як зодоволені і такими 
зустрічами господарників із фахівцями в аграрній сфері.

Директор ТОВ «ТБ Сад» Юрій Палис зазначив, що 
співпраця з компанією «Ерідон» є надзвичайно плідною, 
оскільки вона забезпечила постачання препаратів за 
оптимальними цінами та у найкоротші терміни.

Головний агроном групи компаній T.B. Fruit Дмитро 
Кисельов відзначив, що засоби і добрива від «Ерідону» пов-
ністю задовольняють підприємство за якістю. Тому ТОВ 
«ТБ Сад» практично на 100% забезпечене їх препаратами, 
що продемостровано на дослідних ділянках.

Андрій Сава   

СЕМІНАР У ЯБЛУНЕВОМУ САДУ.
СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ВІД «ЕРІДОНУ»

Володимир Романишин, Юрій Іванович 
Палис та Дмитро Кисельов

Барщовський 
Тарас і 
Павлишин 
Ігор
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ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД MAЇSADOUR В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
На теренах України працює велика кількість іноземних компаній, що пропонують вітчизняному 

аграрному бізнесу ряд інноваційних рішень у сфері насінництва, системи захисту і удобрення, 
техніки. Серед різноманіття іноземних представників компанія MAЇSADOUR відзначається цінуванням 
сімейних традицій, що закладено французькими фермерами у кооперативному русі. У кооперативну 
групу MAЇSADOUR входять підприємства переробної промисловості, птахівництва, зберігання зерна, 
садівництва, та важливим напрямом роботи є виробництво насіння. З основною лінійкою гібридів 
соняшнику і кукурудзи аграрії мали змогу ознайомитися на Дні поля, що відбувся 6 вересня на 
Тернопільщині, у Теребовлянському районі на базі фермерського господарства сімейного типу «Вікторія».

Розпочавши День поля, керівник Західного регіону 
«МАЇСАДУР Семанс Україна» Андрій Луцько привітав учасників 
заходу з різних областей України та представив партнерів, а саме: 
компанію ADAMA (виробника засобів захисту), дистриб’юторів 
«Агросем» та «Суффле Агро Україна».

Далі слово надали керівнику ФГ «Вікторія» Володимиру 
Васильовичу Вівчару, який розповів про своє господарство, що 
засноване у 1993 році всього на 35 га. На сьогодні у господарстві 
обробляється 200 га, на яких вирощують зернові, бобові та ряд 
технічних культур. Як зауважили його сини, з компанією «МАЇСАДУР 
Семанс Україна» розпочали працювати цього року – заклали 
демонстраційне поле на площі 11 га під соняшник та кукурудзу. 
Вивчали досвід компанії ADAMA щодо різноманітних схем захисту 
рослин. Співпраця вийшла плідною і має усі шанси перерости у 
довготермінове партнерство.

Огляд демо-поля розпочали з лінійки гібридів соняшнику.  В 
привітальному слові Андрій Луцько, керівник Західного регіону 
«МАЇСАДУР Семанс Україна», зазначив,  що гібриди соняшнику 
MAЇSADOUR Semences мають потенціал врожайності  вище 50 
ц/га, гарно адаптовані до стресових ситуацій (хвороби, посуха), 
можуть вирощуватись при різних технологіях обробітку ґрунту. 
Потім детально ознайомив учасників заходу з  кожним гібридом, 
означив основні характеристики продуктивності, стійкості до 
стресових умов клімату, хвороб тощо. 

Він також зауважив, що максимальних урожаїв поведінки 
рослин на полі вдалося досягнути завдяки оптимальній для регіону 
густоті стояння соняшнику та запропонованій компанією ADAMA 
технології захисту. 

Основні характеристики гібридів соняшнику відображені у 
таблиці.

Гібриди сорти соняшнику MAЇSADOUR Semences

Група стиглості Статус гібридів Лінолеві Лінолеві стійкі до 
рас вовчка А - G

Гібриди 
толерантні  до 

гербіцидів 
системи Clearfield, 

Clearfield Plus 
та трибенурон-

метилу

Високоолеїнові

Ранні Нові (2-3 роки) Mas 82.A Mas 81.C Mas 80.IR Mas 83.OL

Базові гібриди Mas 83.R Mas 91.IR

Середньоранні
/Середньопізні

Новинки (1 рік) Mas 96.P Mas 85. SU
Mas 86.CP

Нові (2-3 роки) Mas 89.M Mas 90.F Mas 87.IR,
Mas 92.CP

Mas 86.OL

Базові гібриди Mas 97.A, 
Mas 94.C

Mas 95.IR

Всього 17 гібридів

Підсумовуючи свою доповідь, керівник Західного регіону 
Андрій Луцько зосередився на рекомендаціях щодо вибору 
гібридів для Західних областей України:

1) Лінолеві гібриди: MAS 82.A (95-100 днів стиглості) – 
для господарств, що застосовують  інтенсивну технологію 
вирощування, MAS 83.R (95-100) – ідеальний варіант для 
екстенсивних умов із бідними на мінеральні речовини ґрунтами, з 
невисоким рівнем удобрення та зволоження, MAS 89.M (113-118) 

– середньостиглий гібрид для максималістів Західного регіону з 
реальною польовою врожайністю більше 5 т/га,   MAS 97.A (115-
120) – середньопізній гібрид з дуже високою врожайністю для 
південних районів Тернопільщини; 

2) Високоолеїнові гібриди: середньоранній MAS 83.OL (108-
113 днів стиглості) та середньопізній гібрид MAS 86.OL (114-119 
днів) у врожайності абсолютно не поступаються своїм лінолевим 
аналогам; 
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3) Гібриди соняшнику для систем Clearfield® та Clearfield® 
Plus: ранньостиглий MAS 80.IR (100-105 днів стиглості) з дуже 
рідким поєднанням короткого вегетаційного періоду, високої 
врожайності та стійкості до Євро-Лайтнінгу та Пульсару,  MAS 87.IR 
(110-115) – один із лідерів продажів соняшнику в Україні, дуже 
пластичний та високоврожайний гібрид для всіх умов, MAS 92.CP 
(113-118) – зареєстрований минулого року MAЇSADOUR гібрид для 
системи Clearfield® Plus в Україні, що однаково добре поводить 
себе в інтенсивних та екстенсивних умовах і демонструє стабільно 
високі врожаї; 

4) Середньоранній гібрид соняшнику MAS 85.SU стійкий 
до діючої речовини трибенурон-метилу (110-114 днів 
стиглості) – абсолютна новинка MAЇSADOUR для господарств, які 
використовують альтернативну технологію захисту соняшнику від 
бур’янів. Високопродуктивний та пластичний гібрид.

Дослідні ділянки кукурудзи лінійки гібридів MAЇSADOUR 
Semences (всього близько 20) презентував Євген Крижанівський, 
торговий представник у Івано-Франківській, Львівській, 
Волинській областях. Кожному гібриду він дав оцінку за такими 
параметрами: продуктивність, тип зерна, висота кріплення 

качана, терміни стиглості, стійкість до хвороб, поведінка 
рослини у стресових умовах клімату та залежно від регіональних 
особливостей ґрунтів.

Для гібридів з низьким ФАО характерним є кременисто-
зубовидний тип зерна, високий рівень стартового росту, стійкості 
до вилягання і хвороб, потенціал врожайності до 120-140 ц/га. 
Серед новинок цієї групи особливо  відзначив гібриди MAS 14.G 
(ФАО 200), MAS 23.К (ФАО 240), MAS 25.F (ФАО 250), MAS 28.A (ФАО 
270), MAS 30.К (ФАО 280).

Про гібриди кукурудзи MAЇSADOUR Semences з більш 
високим ФАО продовжив розповідь Андрій Чура, торговий 
представник у Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій 
областях. Гібридам з високим ФАО властиві такі характеристики: 
середньостиглі, зубовидний тип зерна, висока вологовіддача та 
ремонтантність, потенціал врожайності 130-140 ц/га (у середньому 
90-100 ц/га). Серед новинок цієї групи відзначено гібриди MAS 36.А 
(ФАО 300),  MAS 39.T (ФАО 350) та MAS 35.K (ФАО 360).

Основні характеристики гібридів зернової та силосної 
кукурудзи відображені у таблиці.

Гібриди кукурудзи MAЇSADOUR Semences

Період Статус Силос Зерно Спеціальні

FAO 180-230

Новинки (1 рік) Mas 18.L (FAO 210)

Нові (2-3 роки) Mas 14.G (200)  

Базові гібриди  Mas 12.R (FAO 180), Mas 18.T (FAO 220), Mas 20.F (FAO 230), Mas 25.T (FAO 230)

FAO 240-290
Нові (2-3 роки) Mas 28.A 

(FAO 270)
Mas 23.K (FAO 240), Mas 25.F 

(FAO 250)

Базові гібриди Amelior (FAO 240), VASILI (FAO 250), Mas 24.A (FAO 260), Mas 30.K (FAO 280)

FAO 300-390

Новинки (1 рік) Mas 35.K (FAO 360)

Нові (2-3 роки) Mas 36.A (FAO 300), Mas 39.T 
(FAO 350) Mas 39.WX (FAO 340)

Базові гібриди Mas 33.A (FAO 320),  Mas 37.V (FAO 340) 

FAO 400-490
Нові (2-3 роки) Mas 44.A (FAO 380)

Базові гібриди Mas 47.P (FAO 400), Mas 53.B (FAO 460)

Всього 22 гібриди

Торговий представник Андрій Чура зазначив, що для Західної 
України компанія MAЇSADOUR Semences рекомендує такі гібриди 
кукурудзи:

1) FAO 180-240: MAS 14.G, MAS 20.F, MAS 23.K, MAS 25.T, АMELIOR, 
що характеризуються як ранньостиглі та середньостиглі, мають 14-
18 рядків у качані та по 28-32 зерен у ряді з масою насінин 280-310 
грам;

2) FAO 250-290: MAS 25.F, VASILI, MAS 28.А, MAS 30.K, що 
характеризуються як середньостиглі з елементами пізньостиглості, 
пластичні, мають 14 рядків у качані та по 30-34 зерен у ряді з масою 
насінин 320-340 грам;

3) FAO 300-390: MAS 36.A, MAS 33.A, MAS 37.V, MAS 39.T, MAS 
35.К, що характеризуються як середньостиглі, стійкі до стресових 
умов, мають високу вологовіддачу, 14-16 рядків у качані й по 34-40 
зерен у ряді з масою насінин 330-370 грам;

4) FAO 400-490: MAS 44.A, MAS 47.Р, MAS 53.B, що характеризують-
ся як середньопізні, мають високий потенціал врожайності, 14-16 
рядків у качані й по 36-40 зерен у ряді з масою насінин 350-380 грам.

Компанія MAЇSADOUR Semences в Україні презентувала 
також програму Agroplus (для підвищення рентабельності 
вирощування культур) та Nutriplus (для підвищення рентабельності 
тваринництва). Ці програми поряд із продажем якісного насіння 
передбачають надання послуг оптимізації термінів посівів, 
супроводу та максималізації врожаїв – Mas-Pilot, Precosem, та 
застосування кормової добавки Silo-King®.

Загалом можна стверджувати, що День поля пройшов 
у дружній атмосфері та був надзвичайно пізнавальним для 
сільгоспвиробників. Учасники мали змогу наяву ознайомитися 
з новинками на ринку гібридів соняшнику і кукурудзи, із 
впливом різних схем захисту рослин, обробітку ґрунту тощо. 
Підтвердженням цього є відгуки гостей аграрного заходу.

Юрій Анатолійович Гринда, виконавчий директор ТОВ 
«Агропродсервіс Інвест» зазначив, що з компанією «МАЇСАДУР 
Семанс Україна» працюють багато років. Серед традиційних 
гібридів кукурудзи, які підприємство купує, – AMELIOR, а також 
MAS 44.A, який використовують для заготівлі силосу (середня 
продуктивність – 600 ц/га). Сьогодні на дослідних полях зацікавили 
ряд новинок кукурудзи на зерно і на силос. Планують також 
спробувати представлені гібриди соняшнику. «Загалом захід можна 
охарактеризувати як інформативно насичений, тому неодмінно 
відвідаємо і наступні Дні поля», – зазначив пан Юрій.

Агрономи підприємств компанії «Українські аграрні 
інвестиції», що у Борщівському та Лановецькому районах 
Тернопільщини, розповіли, що розпочали співпрацю з компанією 
«МАЇСАДУР Семанс Україна» лише цього року. Посівами соняшнику 
лінійки її гібридів, зокрема високоолеїновими MAS 83.OL та MAS 
86.OL, – дуже задоволені. У стресових кліматичних умовах вони 
проявили себе чудово і мають усі передумови на високий врожай 
2016 року навіть при застосуванні мінімальної схеми захисту 
рослин. Також гості відзначили, що «МАЇСАДУР Семанс Україна» та 
її дистриб’ютори є надійними партнерами, які оперативно і якісно 
реагують на потреби своїх клієнтів.

Андрій СаваАндрій Чура та Юрій Гринда, ТОВ «Агропродсервіс Інвест»
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«RAGT SEMENCES»: ЯКІСТЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГЕНЕТИКИ РАДУЄ 
ВРОЖАЯМИ, А СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ ДОДАЮТЬ НАТХНЕННЯ 

Компанія «RAGT Semences» має майже столітню історію селекції 
та виробництва насіння. Працюючи під гаслом: «Якість французької 
генетики», та будучи одним із лідерів на міжнародному ринку, «RAGT 
Semences» постійно працює над удосконаленням насіннєвого матеріалу, 
аби повністю задовольнити потребу сільгоспвиробників у  високоякіс-
ному насінні зернових, кормових, технічних культур та олійних культур: 
твердої та м’якої озимої пшениці, тритикале, ярого ячменю, гороху, сор-
го, кормових трав, кукурудзи, соняшнику, сої та озимого ріпаку.

Кожного року компанія реєструє в 
Європі та Україні все нові й нові сорти 
та гібриди сільськогосподарських 
культур.

Компанію «РАЖТ Семенс-Україна» 
вирізняє з-поміж інших клопітка робота 
над розробкою науково-обґрунтованих 
технологій, великої кількості демонстра-
ційних полів у різних кліматичних зонах 
України, враховуючи сучасні технології 
обробітку ґрунту, густоту посівів, сис-
теми захисту та живлення. Аналізуючи 
результати посівів на демонстраційних 
полях, фахівці «РАЖТ Семенс-Україна» 
рекомендують українським аграріям 
найбільш адаптовані гібриди саме для 
їхніх погодних умов, надаючи можли-
вість максимально використовувати 
потенціал кожного гібриду.

Особливістю роботи «РАЖТ 
Семенс-Україна» є організація зу-
стрічей у форматі турнірів та змагань 
для своїх партнерів та клієнтів. Люди, 
котрих поєднує співпраця з компанією, 
можуть поспілкуватися, позмагатися і 
відпочити.

27 липня «РАЖТ Семенс-Україна» 
організувала для свого ексклюзивного 
дистриб’ютора МПП «Фірма «Ерідон» 
та клієнтів, керівників сільськогоспо-
дарських підприємств, турнір зі спор-
тингу у стрілецькому клубі «Сапсан», 
що у місті Бровари Київської області.

 Цей вид спорту дуже близький ві-
тчизняним сільгоспвиробникам, адже 
більшість з них – мисливці.

Учасників турніру привітали  директор 
«РАЖТ Семенс-Україна» Тетяна Мала-
ранж, директор спонсорства та зовніш-
ніх відносин «RAGT Semences»  Фабріс 
Реналь, комерційний директор «РАЖТ 
Семенс-Україна» Іван Терещенко.

Доки тривали інструктажі та стрі-
лецькі змагання,  ми спілкувалися з 
учасниками зібрання.

Фабріс Реналь, директор спон-
сорства та зовнішніх відносин 
«RAGT Semences»:

«Цей день спортивного турніру в 
Україні дуже важливий для «RAGT 
Semences», адже компанія є парт-
нером багатьох спортивних змагань 
у різних країнах світу. Важливо 
пов’язувати бренд компанії з органі-
зацією спортивних заходів. У Франції 
компанія спонсорує змагання з 
футболу, регбі та велоспорту. Ми 
довго вагалися, який вид спорту ви-
брати в Україні: футбол чи спортинг? 
Зупинилися на спортингу, оскільки 
він близький для українських агра-
ріїв: більшість із них є мисливцями і 
люблять стріляти».

У лінійці продуктів, які реалізує 
дистриб’ютор МПП «Фірма «Ерідон» 
найпопулярнішими, які найбільше за-
довольняють потреби клієнтів є гібриди 
кукурудзи: АККСЕНТУС, ПОЛЮККС, 
ДЖУКСІН, ФІЗІКС, БРІКСО та 
БЕРГКСОН, а також соняшнику – 
ВЕЛЛОКС, СІКЛЛОС КЛ, ЛЛУНА.

Андрій Штефан, керівник відділу 
роботи з ключовими клієнтами 
МПП «Фірма «Ерідон»:

«Вже близько семи років ми 
співпрацюємо з «RAGT Semences». 
Продукція компанії відзначається 
гарною якістю, особливо посухостійкі 
гібриди кукурудзи, які адаптовані під 
різні кліматичні зони і дають по 80-105 
центнерів зерна з гектара. Постійно 
йде оновлення асортименту гібри-
дів. «RAGT Semences» для компанії 
«Ерідон» – стратегічний партнер: ми 

щорічно нарощуємо продаж насін-
ня. Гібриди від «RAGT Semences» 
представлені майже у кожному 
агрохолдингу. Приємно, що компанія 
надійна, розширює штат в Україні. А 
сьогоднішній стрілецький турнір – це 
ще одна можливість поспілкуватися, 
поділитися планами на майбутнє».

«Ерідон» – лідер продажів та про-
позицій на ринку України, – підхоплює 
бесіду один із клієнтів дистриб’ютора, 
Юрій Клочков, начальник відділу 
рослинництва ТОВ «Консалт Агро». 
– Важливо, що фірма веде науко-
во-технічний супровід вирощування 
культур: у них є фахівці, які працюють 
на полях господарств, так би мови-
ти «польові працівники». Далеко не 
кожна компанія обслуговує на такому 
високому рівні весь процес від посіву 
до збирання врожаю. Наша співпраця 
триває вже 5 років. Насіннєвий матері-
ал якісний, вчасно доставляється – це 
надійні партнери, з якими ми розширю-
ватимемо співпрацю».

Олег Макодзеба, директор 
ТОВ «Лан», с. Новомиколаївка, Кіро-
воградської області:

«Ми співпрацюємо з компанією 
«RAGT Semences» протя-
гом 10 років. Найкраще 
зарекомендували себе 
на наших землях такі 
гібриди кукурудзи 
як БЕРГКСОН та 
БРIККСО. У сприятливі 
роки ми отримували по 
110-115 центнерів з гек-
тара на круг. Навіть минулого 
засушливого року отримали 72-77 
центнерів з гектара. Маємо також 
демонстраційні посіви кукурудзи – ви-
пробовуємо нові сорти, щоб вибрати 
найбільш пристосовані для нашої 
кліматичної зони. Насіння «RAGT 
Semences» вирізняється рівномірним 
і швидким дозріванням. Цього року 
очікуємо гарні врожаї. 25-30% кукуру-
дзи мають по два качани. Також восе-
ни плануємо посіяти озиму пшеницю 
«RAGT Semences».

Переможцями першого дня турніру 
зі спортингу стали Олег Макодзеба, 
Ярослав Шульга та Микола Макод-
зеба, які представляли  ТОВ «Лан» з 
Кіровоградщини.
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Наступного дня, 28 липня, 
«РАЖТ Семенс-Україна» продовжила 
змагання зі спортингу для другого 
свого ексклюзивного дистриб’ютора – 
ТОВ «Агрозахист Донбас» та клієнтів 
компанії – керівників сільськогоспо-
дарських підприємств. 

Учасників турніру привітали дирек-
тор «РАЖТ Семенс-Україна» Тетяна 
Маларанж, директор спонсорства та 
зовнішніх відносин «RAGT Semences» 
Фабріс Реналь, комерційний дирек-
тор «РАЖТ Семенс-Україна» Іван 
Терещенко.

Тетяна Маларанж, директор 
«РАЖТ Семенс-Україна»:

«Маючи майже столітню істо-
рію, наша компанія займає позиції 
лідера серед гібридів кукурудзи, 
соняшнику та сорго, як в Європі, 
так і в Україні. Компанія «RAGT 
Semences»,  займаючи 30 % ринку 
Європи з продажу насіння озимої 
пшениці, визнана першою в Європі. 
В Україні «RAGT Semences» роз-
почала свою діяльність на початку 
2000-х років з реєстрації нових гі-
бридів кукурудзи та соняшнику. А в 
2004-2005 роках розпочали продаж 
насіннєвого матеріалу. Нині ми ма-
ємо два дистриб’ютори, які займа-
ються реалізацією насіння гібридів 
кукурудзи та соняшнику в Україні – 
це фірми «Ерідон» та «Агрозахист 
Донбас». Обидва дистриб’ютори 
мають свою ексклюзивну лінійку 
гібридів у всіх регіонах України. 
Всього ж нині в Україні зареєстро-
вано більше 40 гібридів кукурудзи, 
20 – соняшнику. Дистриб’ютором із 
продажу сорго є компанія «Рейлін». 
На сьогодні 8 гібридів сорго зане-
сені до Держреєстру України або 
ж знаходяться в процесі реєстра-
ції. Усі гібриди, які нині проходять 
реєстрацію випробовуються на 
мікроділянках, а комерційні гібри-
ди – на демонстраційних посівах на 
всій території України, щоби бачити 
адаптацію гібридів до кліматичних 
зон і надавати рекомендації агра-
ріям для отримання максимальної 
врожайності.

Компанія кожного року подає на 
реєстрацію вдосконалені високопро-
дуктивні гібриди. У 2016 році маємо 
зареєструвати нові, інноваційні, 
пластичні гібриди польових культур. 
I надалі плануємо розвивати і впрова-
джувати нові гібриди на українських 
землях, оскільки наше насіння відпо-
відає умовам України і задовольняє 
потреби сьогоднішнього вітчизняного 
сільгоспвиробника».

Іван Терещенко, комерційний 
директор «РАЖТ Семенс-Україна»:

«У компанії «РАЖТ Семенс-
Україна» працюють високопрофесій-
ні агрономи. У деяких фірмах знач-
но більший штат, але ми невеликою 
командою фахівців із високим 
рівнем знань та досвідом їх практич-
ного впровадження здатні дати най-
точніші рекомендації клієнтам щодо 
обробітку ґрунту, живлення, захисту 
рослин тощо. I аграрії це цінують. 

Ми часто проводимо тренінги у 
господарствах, навчаючи передових 
технологій вирощування культур. 
Компанія «РАЖТ Семенс-Україна» 
не лише реалізує високопродуктив-
не насіння, а й веде агрономічний та 
технологічний супровід під час росту 
та дозрівання культур, аби вийти на 
максимальний врожай. Багаторічна 
співпраця з компанією «Агрозахист 
Донбас» постійно підкріплюється 
інноваційними розробками – зі 
сторони «RAGT Semences», та вмін-
ням професійно реалізовувати – зі 
сторони дистриб’ютора».

Олександр Зубрицький, ди-
ректор компанії-дистриб’ютора 
ТОВ «Агрозахист Донбас»:

«Насіння «RAGT Semences» – у 
першій трійці світових виробників. 
Гарно зарекомендували себе в 
Україні такі гібриди соняшнику як: 
КАЛЛУГА, ВОЛЛТЕДЖ, МУГЛЛI КЛ. 
Гарні врожаї дають гібриди кукуру-
дзи ОККСIЖЕН, АЛЕККСАНДРА, 
РУЛЕККС, ВIНККС, ДОДIКС, 
ДУБОКС. Великою популярністю ко-
ристуються МАККСАЛIЯ та МIККСI, 
яких посіяно відповідно на площі 
15 і 20 тисяч гектарів. У Східній зоні 
популярні СФIНКС та ТЕЛЕКС, які у 
Донецькій області мали врожайність 
55-60 центнерів з гектара, що для 
засушливої зони є добрим результа-
том. Тільки розпочинаємо працюва-
ти на українському ринку з озимою 
пшеницею «RAGT Semences». Є 
чимало українських сільгоспвироб-
ників, які відвідавши закордонні 
семінари і довідавшись про насіння 
пшениці цієї компанії, просять 
реалізовувати його на вітчизняному 
ринку».

Олег Литвинов, агроном 
СТОВ «Росія», Новоукраїнський 
район, Кіровоградська область:

«Наше господарство має 
в обробітку 5500 гектарів 
землі. Сіємо 1000 гектарів 
кукурудзи та 1200 – со-
няшнику. Мені найбільше 
подобається посівний ма-
теріал «RAGT Semences». 
Судіть самі: минулого 

року ми мали врожай кукурудзи 
від «RAGT Semences» більше 100 
центнерів з гектара. Наша співпраця 
продовжуватиметься та розвивати-
меться».

Сергій Синіцин, голова фер-
мерського господарства «АПІКС», 
Карлівський район, Полтавська 
область:

«Цього року ми вперше посіяли 
гібриди кукурудзи «RAGT Semences». 
Планую надалі сіяти гібрид 
АЛЕККСАНДРА та впроваджувати 
насіння соняшнику цієї компанії».

Переможцями другого дня 
змагань стали: Литвинов Олег та 
Жерновий Василь зі СТОВ «Росія», 
Шаталов Ярослав, ТОВ «Агрозахист 
Донбас».

Закінчився стрілецький турнір і 
учасники роз’їхалися по всій Україні 
збирати врожаї. Та миті спортивно-
го натхнення, щирого спілкування, 

яке подарували змагання, 
залишаться надовго і надиха-
тимуть працювати, влучаючи 
в ціль у кожному життєвому 
виборі.

Лариса Філоненко
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Правильна сівозміна, з урахуванням сумісності культур і дотриманням рекомендованих пауз при повер-
ненні культури на те ж саме поле – ключовий елемент здорових посівів. Сівозміна дозволяє досягати ви-
соких врожаїв зернових культур при відчутному зменшенні затрат. Відбувається це завдяки максимально 
раціональному використанню природного потенціалу ґрунту та навколишнього середовища.

Місце зернових у сівозміні багато в чому визначається їх 
власною врожайністю та можливістю оптимального викори-
стання попередника для зменшення витрат на вирощування 
чи збільшення кількісних і якісних характеристик врожаю. 
Прямий вплив попередника на вирощування культури є бага-
тофакторним комплексом, але ось його визначальні моменти:

1. Рослинні залишки попередника;
2. Вплив попередника на структуру ґрунту;
3. Обсяги поглинання поживних речовин із ґрунту;
4. Терміни звільнення поля попередником;
5. Вплив попередника на ураження хворобами та шкідниками.

У посушливих регіонах та в сухі роки надзвичайно важли-
во забезпечити рослину достатньою кількістю вологи, тому 
культури, які самі поглинають багато вологи, не можуть бути 
ефективним попередником озимих. Адже запасів вологи у 
ґрунті банально не вистачає для проростання насіння озимих 
зернових. Такі ситуації, на жаль, не рідкість і трапляються при 
вирощуванні озимих у посушливі роки після люцерни, куку-
рудзи на зерно чи цукрового буряку. У таких випадках озимі 
доводиться заміняти ярими культурами, а це, як ви розумієте, 
шалені економічні втрати. У посушливих регіонах України у 
сівозміну часто включають пари – ознаку екстенсивного го-
сподарювання. Оцінювати ефективність парів як попередника 
потрібно з урахуванням необхідності компенсувати прибутка-
ми витрати за два сезони вирощування. Доволі часто пари є не 
досить ефективним рішенням, і робити їх повноцінною складо-
вою сівозміни не є раціональним. Хоча в деяких умовах саме 
пари – єдиний вихід із ситуації.  

Врожайність озимої пшениці залежно від попередника

За матеріалами досліджень з книги Дітера Шпаара “Зернові 
культури”

Вплив попередника на структуру ґрунту (утворення грубих 
пор і надійної грудчастої структури) тим кращий, чим довше 
він своєю біомасою покриває поле і чим сильніше розвинута 
коренева система. Позитивний ефект відчутно зменшується 
при зборі врожаю важкою технікою і при наднормовому зво-
ложенні ґрунту.

Терміни звільнення поля попередником мають колосальне 
значення, коли мова йде про місце зернових у сівозміні та 
ефективність їх вирощування. Якщо попередник не здатен 
вчасно звільнити поле та забезпечити можливість провести 
весь необхідний комплекс заходів щодо передпосівного обро-
бітку ґрунту для озимих культур, – раціональність його виро-
щування стрімко наближається до нуля.

Бур’яни містять у собі ризик створити конкуруючу по-
пуляцію для наступної культури. Різноманітність бур’янів, 
які залежать від сівозміни, досить широка. Великою про-
блемою, особливо на зернових посівах, може бути й пада-
лиця від культурного попередника. Так само й імовірність 
ураження посівів хворобами багато у чому залежить від 
попередника.    

Звичайно ж, на дію кожного окремого попередника впли-
ває маса факторів, таких як: ґрунт, кліматичні умови, вегета-
ційний період, кількість рослинних залишків, врожайність, 
комплекс технічних заходів, та багато іншого. Простіше кажучи, 
один і той самий попередник на двох різних полях може дати 
зовсім не однаковий результат. Але, тим не менше, є загаль-
ноприйняте правило: чим гірші умови вирощування (важчий 
клімат, менше вологи, слабша технологія), тим важливішого 
значення набуває саме попередник.

МІСЦЕ ЗЕРНОВИХ У СІВОЗМІНІ
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САДІВНИЦТВО

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

Що ж потрібно для гарного, 
надійного плодорозсадника? 
Високоякісні ґрунти і оптимальне 
екологічне середовище, сирови-
на елітної якості, багато знань та 
досвіду, відповідний рівень меха-
нізації, відкритість до інновацій, 
досліджень, експериментів та час, 
приділений тестуванню новинок.

На ринку серед плодорозсад-
ників досить мало таких, яким всі 
ці ознаки притаманні одночас-
но. «Голланд Алма» та «Голланд 
Плант Україна» – саме така група 
плодорозсадників. Потужності 
виробництва складають більше 
мільйона  високоякісних саджан-
ців у рік, тому група компаній є 
домінуючою як на українському, 
так і на європейському ринках.  

Висока якість та великі об’єми 
виробництва самі по собі ще не 
все, а навпаки, замало для успіш-
ної та довгострокової діяльності!  
Для сталого розвитку насправді 
потрібно набагато більше. Щоб за-
лишатись успішним плодорозсад-
ником, потрібно постійно вдоско-
налювати технології вирощування 

ІННОВАЦІЇ - РУШІЙНА СИЛА 
РОЗВИТКУ ПЛОДІВНИЦТВА
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садивного матеріалу, рівень знань 
фахівців та персоналу, механі-
зацію, використання підщеп та 
сортів. 

Група плодорозсадників докла-
дає значних зусиль, щоб рухатись 
у цьому напрямку, крокуючи попе-
реду. Більшість фахівців, які працю-
ють у плодорозсаднику, мають зна-
чний досвід у сфері технологічних 
досліджень світу фруктів. Їх знання 
та досвід добре відображений як 
на якості садивного матеріалу, так і 
на діяльності розсадника загалом.  
Вони не зупиняються на тому, що 
якість продукції, яку виробляє ком-
панія, вже добре відома, а саджан-
ці  успішно зарекомендували себе 
у садах фермерів як України, так 
і численних європейських країн. 
Працівники роблять все для того, 
щоб налагодити якомога тісніший 
контакт між фермером та розсад-
ником. 

Що ж стосується сортової інно-
вації, менеджмент групи компаній 
сформував дійсно унікальну си-
туацію. Група розсадників успіш-
но розвиває ряд інноваційних 
проектів, які вже добре відомі та 
користуються високим попитом 
як в Україні, так і в ряді країн ЄС.  
Шлях народження та розвитку 
того чи іншого проекту почина-
ється задовго до його офіційного 
представлення, тому всі його 
складові та переваги ретельно ви-
вчаються та перевіряються, часом 
не один рік.

У 2016 році поряд із вже добре 
відомими проектами «Програма 
«Натуральне Яблуко®» та «Швед-
ська енергетична верба», група 
компаній офіційно представила 
ще дві інновації, які були народже-
ні попитом на ринку. Це резис-

тентний сорт сливи Топпенд Плюс 
та ранній, стійкий до хвороб сорт 
яблука  Аллегро. Палітра сортів 
програми «Натуральне яблуко®» 
поповнилась ще одним, дуже 
цінним сортом чеської селекції 
Соляріс. 

Зважаючи на досить високий 
попит на ці нові, цінні сорти, пло-
дорозсадник виготовляє садивний 
матеріал цих сортів тільки за попе-
реднім замовленням. Тому, якщо 
Ви плануєте закласти сад перспек-
тивними сортами-новинками, – не 
зволікайте. 

На додаток до останніх новинок 
у світі яблук, звичайно ж, доступ-
ними  у плодорозсаднику є і добре 
відомі сорти яблук (Джеромін, 
Ред Айдаред, Ред Джонапрінц) та 
традиційні популярні сорти (Ай-
даред, Голден і т.д.), а також інші 
сорти. Плодорозсадник виробляє 
широку палітру сортів яблук на 
будь-який смак. 

А крім садивного матеріалу 
яблук, група плодорозсадників 
пропонує своїм партнерам ще 
й добре відомі високоврожайні 
сорти вишні угорської селекції. 
Асортимент доповнюють ще й сад-

жанці різних сортів  груш, вишні, 
абрикосу та персику у меншій 
кількості. 

У співпраці з передовими 
шведськими компаніями та фахів-
цями, ДП «Голланд Плант Україна» 
успішно розвиває дуже актуаль-
ний для сьогодення проект у 
сфері альтернативної енергетики 
– «Шведська енергетична верба». 
Повним ходом триває співпраця з 
передовими науково-дослідними 
центрами та університетами як 
України так і ЄС. Наразі вчені поча-
ли дослідження низки параметрів 
енергетичної верби. Незабаром 
результати досліджень буде опу-
бліковано – це дозволить поди-
витись на питання вирощування 
енергетичних плантацій верби у 
зовсім іншому ракурсі. 

Якщо ви серйозно ставитесь до 
виробництва фруктів і хочете мати 
гарний сад, обов’язково зверніть-
ся до групи плодорозсадників 
«Голланд Алма» та «Голланд Плант 
Україна»! Перед тим, як втілити в 
реальність свої плани, зверніться 
за порадою та пропозицією до 
фахівців розсадника, які нададуть 
Вам вичерпну інформацію. 

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

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців,консультування та більш детальної 
інформації звертайтесь:
+38 050 372 64 67, +38 050 372 85 50, +38 050 372 61 23, +38 050 372 55 74
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ПОРЯДОК ВІДНИЗУ – ДОВЕРХУ: ОСНОВИ 
ЯКІСНОГО САДІВНИЦТВА (ДОСВІД КОРПОРАЦІЇ 
«ДНІСТЕР» ТА КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»)

Чернівеччина. Дощі покинули цю землю: ґрунт віддав всі запаси вологи і є сухим на 
2,5 м від поверхні – вниз… Крапельне зрошення вже не є спасінням, адже пропадає 
вода і в ставах, ґрунтові води стають все біднішими. Яблуні відважно стоять в німій 
мольбі до неба… Невдовзі розпочнеться масове збирання врожаю, до якого готуються 
підприємства корпорації «Дністер». Її генеральний директор Михайла Олексійовича 
Бабій – прогресивний діяч в області садівництва, який вже 30 років продовжує робити 
значний вклад в розвиток цієї галузі на всеукраїнському рівні, розповідає нам про 
сьогодення унікальної структури «Дністер». Вона має дуже цікаву історію та долю, і 
наразі включає в себе 30 тис. га садів. Наша редакція відвідала офіс корпорації в м. 
Сокиряни та декілька садівничих агроформувань, які входять до складу корпораціїї 
«Дністер».

«Ще за часів Радянського союзу в Чернівецькій 
області мали великі надії на розвиток садівництва, 
планували посадити 18 тис. га яблуневих садів 
– розпочав розповідь з ретроспективи Михайло 
Олексійович. – У підсумку до розпаду СРСР встигли 
посадити тільки 4,5 тис. га. Союз припинив існу-
вання, галузь садівництва занепала. Потім почала 
відновлюватись, створили «Держсадвинпром», який 
очолив Владимир Якович Гончарук. В 1996 році 
створили відділ «Хотинсадвинпром», який почав 
займатись веденням садівництва на території Чер-
нівецької області. А у вересні 1997 року Учасника-
ми та Засновниками була створена «Сокирянська 
корпорація з питань садівництва, розсадництва та 
переробної промисловості «Дністер», якій Держав-
ним комітетом було поставлено завдання - займа-
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тись садівництвом та розсадництвом на території 
Чернівецької області, чим вона займається і до сьо-
годнішнього дня. 

– Якою є, на Ваш погляд, ситуація в садівництві на 
сьогоднішній день?

– Ситуація на садівничому ринку з тих часів, коли 
ми починали, кардинально змінилась: якщо раніше 
основні питання та проблеми фокусувались навкруги 
технологій посадки та вирощування, то тепер – ка-
менем спотикання є збут. Багато ринків закрили 
для нас. Щодо європейських – перспективи великої 
немає, бо там своїх яблук перевиробництво. Намага-
ємось зараз налагодити збут в азійські країни. Адже 
за смаковими властивостями українським яблукам 
немає конкурентів – вони найкращі в світі! Шкода, 
що важкі часи настали для українського садівництва. 
Ціна на яблука не змінюється, хоча витрати на його 
виробництво збільшились за останні декілька років 
в рази. Водночас, люди не мають змоги купляти ці 
фрукти дорожче, великий відсоток населення у нас 
ще бідний.

– Підприємства, що входять в корпорацію «Дніс-
тер», використовують високі технології садівництва, 
що робить їх найбільш успішними в Україні. Розка-
жіть про це детальніше.

– Наразі в корпорацію входить 200 господарств, 
найбільша площа одного з них – 560 га. Є 42 влас-
них офіційних плодорозсадника. Середня врожай-
ність в корпорації складає 25-30 тонн/га. В деяких 
підприємствах збирають і по 100 тонн/га. Складів 
не достатньо на всю кількість врожаю яблук, що 
збирається –  це півмільйона тонн. Ціла Голландія 
виробляє менше. Побудоване у нас регульоване 
газове середовище, яке наразі має об’єм на 60 тис. 
тонн. Треба будувати ще. Хочеться сподіватись, що 
цього року підприємства зберуть нормальний вро-
жай, адже посуха надламує сподівання щодо пер-
спектив садівництва в регіоні. Хоча ми працюємо 
активно над мінімізацією стресу дерев, щоб вони 
не скидали яблука – даємо певні мікроелементи, 
стимулятори, антистресанти. Але вологи від цього 
не збільшується. Фунгіцидних обприскувань за рік 
проводимо 12-15 – а в Європі їх 30 разів роблять, 
хоча ефект у підсумку той самий. Сприятливий у 
нас регіон. І протиградові сітки в багатьох садах 
стоять, по 300 га площею тягнуться… Такого ніде 
більше не побачиш. Тільки немає у нас згуртова-
ності, а через це втрачається багато можливостей. 
Єдині моменти, коли всі об’єднуються – масштабні 
семінари, що у нас регулярно проводяться, які 
відвідують представники різних компаній зі всього 
світу. 

Зокрема, ми вже з 2000 року плідно співпрацюємо 
з компанією «Сингента», і регулярно на базі різних 
наших підприємств вони проводять навчальні се-
мінари, на які з’їжджаються агровиробники зі всієї 
України. В корпорації «Дністер» використовується 
дуже багато хімічної продукції Syngentа, часто за-
кладаються спільні досліди – без їх технологій сад 
би не вийшов в таку посуху з високим врожаєм – ви 
бачите, що на деревах багато плодів, а хвороб та 
шкідників взагалі не спостерігається. В цьому році у 
нас пройшли сильні холоди після цвітіння, і завдяки 
такому препарату як Скор® нам вдалося врятувати 
сади від парші. 

Тож, 30 серпня 2016 року на території госпо-
дарства ТОВ «Молодіжна аграрна спілка», яке 
знаходиться у с. Олексіївка Сокирянського ра-
йону Чернівецької області, компанія «Сингента» 
спільно з генеральним директором корпорації 
«Дністер» Михайлом Олексійовичем Бабієм про-
вела конференцію під назвою «Майстерня садів-
ництва». На цьому заході аграрії-садівники, яких 
зібралось більше 150 чоловік, мали змогу прак-
тично ознайомитись із особливостями захисту 
саду ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» у 2016-му 
році та проаналізувати ефект від застосування 
технологій та препаратів компанії «Сингента». 
Особливо корисною виявилась практична частина 
Дня саду, яку проводили: Володимир Воєводін – 
технічний експерт зі спеціальних культур компанії 
«Сингента», Олег Забудько – головний агроном 
господарства ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» та 
Василь Романюк – менеджер з продажів компанії 
«Сингента» в Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях. Одною з найцікавіших 
зон розташування на «Майстерні садівництва» 
став клас фітоекспертизи, в рамках якого техніч-
ний спеціаліст компанії «Сингента» Світлана Чоні 
і співробітники діагностичних центрів допомогли 
гостям отримати цінні практичні навички щодо 
визначення шкідників і хвороб саду, а саме: як 
правильно взяти пробу з ураженої рослини, як 
підготувати зразки для їх вивчення, як розрізнити 
побачених під мікроскопом збудників і правильно 
діагностувати захворювання.

Щодо хімічного захисту саду, то аграріям, які сьо-
годні серйозно займаються садівництвом, відомо, 
що це тонкий і кропіткий процес, в якому мають ви-
тримуватись всі норми безпеки без зниження ефек-
тивності. Компанія «Сингента» пропонує широкий 
сегмент препаратів для ведення сучасного здорового 
садівництва, і окремі авторитетні продукти були пре-
зентовані й на «Майстерні» 30 серпня. Відзначимо 
деякі з них.
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«Наша компанія в цьому році презентувала комп-
лексний препарат проти парші та борошнистої роси 
Ембрелія™. Він вже з’явився в продажу і досить 
ефективно себе продемонстрував в Україні» – зазна-
чив Володимир Воєводін. Ембрелія™ cкладається 
з двох діючих речовин – дифеноконазол (40 г/л) та 
ізопіразам (100 г/л).

Ізопіразам – інноваційна діюча речовина з класу 
піразолкарбоксамідів, який належить до другого 
покоління SDHI–фунгіцидів. Він інгібує активність 
ферменту сукцинатдегідрогеназа в мітохондріях 
патогенів, що призводить до зупинки виробництва 
енергії в їх клітинах. Дифеноконазол – системний 
триазол з потужною системною дією. Під час обпри-
скування листки абсорбують діючу речовину, яка 
має захисну й лікувальну дію, повністю інгібує ріст 
субкутикулярного міцелію і знижує рівень спороно-
шення патогена.

Препарат пригнічує основні захворювання зер-
няткових і кісточкових культур. Є безпечним для 
бджіл. Має лікувальну, захисну і антиспорулянтну 
дію. Препаратом Ембрелія™ можна проводити 
до трьох обробок. Норма витрати – 1,2-1,5 л/га, 
інтервал – 7-10 днів, починаючи з фази рожевого 
бутона і до фази дозрівання плодів. Препарат 
можна використовувати під час цвітіння яблуні. 
Дощі, які випали через годину після обробки, 
вже не впливають на ефективність препарату. 
Лікувальна дія – 24 години. Для досягнення мак-

симального результату і дотримання антирезис-
тентності рекомендовано застосовувати фунгіцид 
профілактично.

Препарат Проклейм® вже другий рік показує 
свою ефективність в Україні, зокрема проти плодо-
жерки. Це трансламінарний інсектицид природного 
походження, який швидко проникає всередину 
рослинних тканин (протягом 2 годин), утворює ре-
зервуари, які містять емамектин бензоат. Завдяки 
цьому ефективність препарату не залежить від 
високих температур і дощу та забезпечує захист 
рослин від пошкоджень до 15 діб. Він містить 50 
г/кг емамектину бензоату, який забезпечує дуже 
ефективний захист від усіх лускокрилих шкідників. 
Дія препарату починається з фази яйця – пря-
ма овіцидна дія (при потраплянні на яйцекладку 
проникає через оболонку яйця, і личинка гине). 
Надалі загибель личинок шкідників спричинює їх 
живлення на оброблених рослинах (живлення при-
пиняється через 1-4 години, повна загибель настає 
протягом 1-4 діб). Цим препаратом можна робити 
обробку максимально 2 рази, термін очікування на 
яблунях – 14 днів.

І наостанок хочеться відзначити такий препарат 
як Світч®, який себе дуже ефективно проявляє не 
тільки на яблунях, а й на ягідниках теж. Відмінний 
фунгіцид для захисту від сірої і плодової гнилей, 
яка при сприятливих умовах може знищити до 80% 
врожаю, та інших хвороб. Препарат містить дві 
діючі речовини — флудиоксоніл (250 г/л) і ципро-
диніл (375 г/л), які забезпечують подвійний вплив 
на збудника хвороби та надійний захист рослини. 
Світч® має контактно-проникаючу і профілактич-
но-викорінювальну дію, тому захищає рослину на 
чотирьох етапах розвитку збудника хвороби: при 
проростанні конідій, на початку росту міцелію пато-
гена, при проникненні патогена в клітину, а також 
він зупиняє ріст міцелію в клітині. Використання 
препарату Світч® істотно покращує якість плодів 
при зберіганні і транспортуванні – без втрати їх 
смакових властивостей. Термін очікування – лише 
7 днів. Спеціалісти «Сингенти» рекомендують дво-
разову обробку з нормою 0,75-1,0 л/га перед цві-
тінням і перед збиранням урожаю.

Тетяна Бєлінська
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ТЕХНІКА

ВИСОКІ ВРОЖАЇ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ ПРИ ПОСІВІ
Зростання населення і підвищення добробуту людей, дефіцит і дорожнеча енергії, ско-рочення орних земель, 

зміна клімату – все це ставить перед світовим сільським господарс-твом проблему не тільки збільшити виробни-
цтво продукції за рахунок підвищення вро-жайності, а й зберегти родючість ґрунтів, зменшити витрати енергії, 
праці і матеріалів на одиницю виробленої продукції. Вирішальна роль у впровадженні в сільське господарство 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, здатних вирішувати ці проблеми, відводиться вдосконаленню сіль-
ськогосподарських машин. Аналіз використання техніки свідчить про наявність значних резервів істотного під-
вищення її продуктивності і ефективності.

Основне завдання комплексів машин для енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій полягає в тому, щоб, збільшуючи врожайність культур, не допустити 
деградації ґрунтів шляхом зниження інтенсивності і глибини обробки, утворення 
на поверхні ґрунтів постійного мульчуючого покриття рослинними залишками. 
Вирішення цих актуальних питань для впровадження нових технологій викли-
кало значний прогрес у розвитку конструкції сільськогосподарської техніки і, в 
першу чергу, ґрунтообробних та посівних машин.

В Україні протягом останніх десятиріч вивчалися різні варіанти енерго- та 
ресурсозбе-рігаючих технологій. З урахуванням світових тенденцій вчені-аграрії 
прогнозують, що в найближчі роки відбудуться зміни в системах обробки ґрунту 
і сівби в різних природно-кліматичних зонах України. Так, природні, економічні 
та соціальні фактори в зоні степу сприяють широкому поширенню прямого 
посіву (No-till технології). У господарствах Лі-состепу в майбутньому можливе 
збереження диференціальних систем відвально-безвідвальної обробки ґрунту 
з поступовим збільшенням площ мінімального обробітку і відповідним до цих 
тенденцій застосуванням комбінованих посівних машин. В Поліссі найбільш 
ймовірно, що природно-кліматичні умови будуть стримувати No-till технологіі, 
а перевагу матимуть традиційні. Тому для кожної природно-кліматичної зони 
України не-обхідно застосування комплексів машин, що відповідають умовам 
їх роботи.

Нові посівні машини для прямого посіву з мінімальним обробітком ґрунту 
випускають як великі компанії з виробництва сільськогосподарської техніки: 
«John Deer», «CNH», «AGCO», так і спеціалізовані фірми «Morris Industries», 
«Amazone», «Lemken», «Horsсh», «Kverneland», «Agrisem», «Great Plains», 
«Sunflover» та ін.

Більшість країн використовують перевірені багаторічною практикою кон-
струкції посі-вних машин для енергоресурсозберігаючих технологій, крім того, 
вимоги до цих машин визначаються сформованими умовами господарювання, 
які передбачають збереження не тільки ґрунтів, але високого рівня врожайності, 
досягнутого за минулі роки, коли викори-стовувалися інтенсивні традиційні 
технології. 

Для нових сівалок, що випускаються європейськими виробниками, харак-
терно збіль-шення (при збереженні високої якості роботи) продуктивності за 
рахунок підвищення ро-бочої швидкості руху, в той час як американські кон-
структори, удосконалюючи широко-захватні посівні комплекси, все більше уваги 
приділяють підвищенню якості загортання насіння.

Найбільш чітко тенденції розвитку конструкцій північноамериканських і 
європейсь-ких зернових сівалок простежуються в нових розробках канадської 
фірми «Morris Industries», німецької «Amazone» і французької «Аgrisem».

Характерною рисою розвитку конструкцій американських і канадських 
сівалок для енергоресурсозберігаючих технологій є створення широкозахватних 
блочно-модульних посівних комплексів, які можуть використовуватися для 
сівби зернових, зернобобових, ріпаку, трав та інших дрібнонасінних культур з 
одночасним внесенням добрив при міні-мальному або нульовому обробітку 
ґрунту. 

Посів, в загальному випадку, включає послідовне виконання наступних 
процесів: тра-нспортування певного запасу насіннєвого матеріалу і добрив по 
полю, їх подачу до доза-торів, дозування, спрямування потоку насіння і добрив 
до висіваючої системи сівалок, утворення у ґрунті борозни заданої форми і 
укладання на її дно висіяного насіння і доб-рив, загортання посівного матеріалу 
ґрунтом, ущільнення ґрунту над засіяним рядком, ви-рівнювання поверхні 
засіяного поля.

Якісна сівба зернових культур визначається трьома основними 
показниками:

1. Рівномірним розподіленням насіння по площі поля. Воно визначається 
рівномірною подачею насіння у борозну та величиною міжряддя.

Подача (дозування) насіння у кожний рядок сівалки повинна бути однако-
вою, що оці-нюється коефіцієнтом нерівномірності дозування і коефіцієнтом 
нерівномірності висіву насіння між рядками. Ці коефіцієнти, як було встановлено 
вченими і доведено практикою, не повинні перевищувати ±3 %, інакше буде 
значно зменшуватися очікуваний урожай. Оцінка в даному випадку ведеться 
через кількісні показники поштучного або вагового виміру. Величина міжряддя 

при рядковій сівбі також відіграє значну роль у використанні площі живлення 
рослинами під час їх зростання. 

2. Якісним загортанням насіння у борозні, що визначається величиною 
відхилення за-лягання насіння від заданої глибини. Так, при глибині загортання 
насіння на 3-4 см відхи-лення не повинно перевищувати ±0,5 см, а при 5-8 см не 
повинно перевищувати ±1,0 см. Ці вимоги науково обґрунтовані. Наприклад, 
професор Г.І. Хееге своїми ретельними дос-лідами довів, що при відхиленні 
глибини загортання насіння зернових культур на 6 мм відносно середнього 
значення глибини сівби польова схожість становить близько 80 %, а якщо ж 
відхилення буде 18 мм, то вона зменшується приблизно до 50%. Отже, фактор 
рі-вномірного загортання насіння по глибині є дуже суттєвим для отримання 
високих урожаїв.

3. Створенням сошником необхідних умов для швидкого проростання на-
сіння.

Головними вимогами агрономів до створення необхідних умов для проро-
стання є:

- покладення насіння у борозну з щільним ложем;
- загортання насіння у борозні нижнім, біля дна більш вологим ґрунтом з 

наступним ущільненням цього ґрунту з насінням для забезпечення надійного 
щільного контакту на-сіння з ґрунтом і підтягуванням вологи до насіння.

Виконання вказаних показників створює умови для швидкого проростання 
насіння та отримання гарантованого урожаю.

В цілому слід відмітити, що крім традиційних вимог надійності і ефективнос-
ті ство-рюваної техніки, на передній план виступають конкурентоспроможність, 
скомбінованість, універсальність і адаптивність до різних природно-виробничих 
умов, співвідношення ціна-якість, а також організація технічного обслугову-
вання. Виробники техніки в сучасних умовах все більше проявляють гнучкість і 
оперативність при задоволенні різносторонніх вимог замовника.

Подальше вдосконалення посівних машин ведеться в напрямах підвищення 
рівномір-ності розподілу насіння і туків між сошниками; забезпечення заданої 
точності їх висіву по глибині; збільшення місткості ємкостей для насіння і туків та 
забезпечення можливості швидкого переведення широкозахватних комплексів 
в положення для дальнього транспо-ртування та назад в робоче.

Незалежно від типу посівних машин, загальною тенденцією їх вдоскона-
лення є підви-щення якісних показників виконання технологічного процесу всіх 
агрегатів сівалок. Досягається це ретельним підбором типу і параметрів робочих 
органів (сошників) для кожної конкретної ґрунтово-кліматичної зони.

Конструкції посівних машин постійно вдосконалюються. Розробляють, виго-
товляють і застосовують широкозахватні модульні і роздільно-агрегатні посівні 
машини, комплекси і системи для сівби зернових культур як на полях, підготов-
лених до сівби, так і по стерньо-вих фонах з можливим поверхневим обробітком 
ґрунту, внесенням мінеральних добрив і ущільненням засіяних рядків.

Сучасні посівні комплекси побудовані за блочно-модульним принципом. 
Кожен з та-ких комплексів складається з універсального бункера з системою до-
зування, транспорту-вання і посівного модуля. У посівних комплексах використо-
вуються причіпні бункери з двома і трьома відділеннями для насіння і добрив. 
Причіпні бункери можуть розташовува-тися між трактором і посівної секцією 
або ж позаду. На рамі бункерів передбачена уста-новка додаткової ємності для 
мінеральних добрив. У конструкції сівалок все більше засто-совуються пневмо-
механічні висівні системи, що складаються з дозуючого пристрою, вен-тилятора 
для створення повітряного потоку, трубопроводів і розподільних головок для 
транспортування насіння і добрив.

У нижній частині кожної секції бункера розташовані котушкові висівні апарати 
для насіння і добрив. Пластикові котушки висівних апаратів мають спіральне 
розташування ребер, що забезпечує рівномірну і точну в широкому (від 3 до 400 кг 
/ га) діапазоні норм висіву, подачу насіння і добрив в повітряний потік, що створю-
ється вентилятором. Остан-ній, як правило, приводиться в дію гідромотором від 
гідросистеми трактора і забезпечує транспортування насіння і добрив до сошників. 
У конструкції передбачено регулювання сили повітряного потоку між дозаторами 
насіння і добрив, що дозволяє зменшувати або збільшувати силу потоку в залеж-
ності від питомої ваги матеріалів. У пневматичній систе-мі висіву передбачена 
можливість загального та роздільного транспортування насіння та добрив. 
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Посівні системи і комплекси додатково комплектуються культиваторами, 
фрезами, бо-ронами, котками тощо. Значне місце належить висівним апаратам 
і системам з точним до-зуванням посівного матеріалу, регулюванням частоти 
обертання дозаторів при застосу-ванні змінних норм висіву, посівним машинам 
із застосуванням глобальної системи пози-ціонування у технологіях точного 
землеробства.

Розширюється встановлення на посівних і садильних машинах автомати-
зованих сис-тем керування і контролю, мікропроцесорне керування висівом 
насіння, бортових комп’ютерів, а в кабіні трактора — монітора для контролю за 
рівнем посівного матеріалу в бункерах, кількістю висіву насіння і добрив, глиби-
ни загортання, визначення засіяної площі тощо.

В основному при створенні систем контролю висіву всі виробники вико-
ристовують електронні компоненти. Принцип дії таких систем полягає в тому, 
що на кожному насін-нєпроводі знаходяться датчики забивання, які фіксують 
кількість насіння, що проходить, і час його проходження. Крім того, вони можуть 
фіксувати падаюче здвоєне насіння або його відсутність. Контроль швидкості 
здійснюється за допомогою датчиків, розташованих на колесі, або спеціальних 
радарів. У моніторі, який встановлюється в кабіні трактора, знаходиться проце-
сор, що обробляє дані про проходження насіння і швидкість руху агре-гату. Він 
же контролює вакуумну систему. У більшості машин в основному враховуються 
параметри, необхідні для правильної і швидкої роботи: норма висіву, відстань 
між насін-ням, сигналізація про наявність здвоєного насіння або просівів в 
кожній стійці, площа по-сіву за зміну і загальна площа, моментальна і середня 
швидкості. Як правило, системи мають самодіагностику – програми, які самі 
виявляють помилки в роботі датчиків і самої системи, а також визначає, який 
вузол необхідно перевірити.

Сівалки для забезпечення якісного посіву
На українському ринку посівної техніки спостерігається широке різноманіття 

машин різних виробників. Найбільшим попитом користуються посівні машини 
відомих машино-будівних фірм: John Deere, Lemken, Great Plains, Maschio Gaspardo, 
Kinze, Bourgault, Monosem, Amazone, Massey Ferguson, Kuhn, Vaderstad, Horsch та ін. 
Причому, ринок про-понує як прості за конструкцією сівалки, так і високопродуктив-
ні посівні комплекси, оснащені космічними технологіями. Розглянемо особливості 
декількох моделей.

John Deere 
Характерними представниками посівних машин від John Deere є сівалки точного 

висі-ву серії 1700 і серії DB з висіваючими секціями MaxEmerge XP і Pro-Series XP.
На висіваючих секціях MaxEmerge і Pro-Series цих сівалок використовується 

вакуум для акуратного розміщення і утримання насіння в отворах плоского або ко-
мірчастого ви-сіваючих дисків, що забезпечує стабільний контроль кількості насіння 
і точну відстань між ними в борозні. Простота конструкції гарантує постійну точність 
системи VacuMeter і простоту її сервісного обслуговування. Змінний висіваючий диск 
є єдиним компонентом, що рухається. Заміна дозаторів для насіння займає всього 
лише декілька хвилин. Система VacuMeter входить в стандартну комплектацію всіх 
просапних сівалок John Deere.

Встановлюваний на заводі роздільник здвоєного насіння на висіваючих секціях 
Pro-Series розташований таким чином, що відбувається відсікання до 90% насіння 
різних роз-мірів і різної форми. При посіві насіння різних розмірів є можливість 
змінювати налашту-вання роздільника так, щоб насіння відповідало отворам висі-
ваючого диска. Налаштуван-ня однакові для кожної висіваючої секції, що дозволяє 
досягти високої точності роботи всієї сівалки.

Гладкий насіннєпровід забезпечує безперервний потік насіння для рівномірного 
роз-ташування в борозні. Він виготовлений з прозорого полікарбонату, тому немає 
необхідно-сті в отворі для датчика насіння, відповідно, не утворюється перешкода 
для їх потоку, і насіння не відскакуватиме від датчика. Насіння рухається по необхід-
ній траєкторії, почи-наючи з того моменту, як воно потрапляє в насіннєпровід, і до 
виходу з нього, що гаран-тує постійно рівномірне розташування насіння в борозні.

Висіваючі секції MaxEmerge XP і Pro-Series XP відрізняються підвищеною продук-
тив-ністю та довговічністю. 

Дискові сошники Tru-Vee як і на висіваючих секціях MaxEmerge XP, створюють 
рівну V-подібну борозну незалежно від типу ґрунту і кількості пожнивних залишків. 
Форма бо-розни забезпечує хороший контакт насіння з ґрунтом для покращення 
схожості.

Закладаючі колеса, встановлені під кутом закривають борозну, забезпечуючи 
надійний контакт насіння з ґрунтом. 

Пневматична притискна система дозволяє регулювати притискне зусилля в 
відповід-ності з робочими умовами. Вона складається з однієї пневматичної подуш-
ки на кожну ви-сівваючу секцію, забезпечуючи безступеневе регульоване притискне 
зусилля – до 181,4 кг на секцію.

Система відключення секцій RowCommand забезпечує відключення або підклю-
чення однієї або декількох висіваючих секцій сівалки на основі даних супутникових 
сигналів системи глобального позиціонування (GPS). Вона забезпечує стабільний 
посів на крайніх рядках і розворотах в кінці гону. Система RowCommand управляє 
висівом, використовуючи муфту кожного редуктора приводу Pro-Shaft. 

Horsch
У компанії Horsch є універсальний агрегат Focus, який здатний проводити посів 

по рі-зних технологіях з одночасним внесенням добрив. Цей агрегат можна назвати 
гібридом, який сам підготовлює собі ґрунт, вносить добрива в рядок посіву або 
міжряддя з можливі-стю 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.  Міжряддя на сівалці Focus можливе на 30-35 см для ріпаку або 
сої, а також відповідно 15 або 17,5 см для зер-нових культур. Також замість висівних 
сошників можна прикріпити на трьох точковій навісці 8-рядну пропашну шину від 
сівалки Maestro і проводити посів кукурудзи 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 висіва-
ти практично всі культури по нульовій або мінімальній технології.

Horsch Pronto DC/SW - сівалка, здатна виконати підготовку ґрунту й посів за один 
прохід. У зв’язку з щорічною тенденцією до скорочення термінів посівної кампанії 
Pronto DC/SW істотно заощадить дорогоцінний час аграрія й посіє в необхіднні 
строки. Принцип роботи Pronto DC/SW – підготовка насіннєвого ложа, ущільнення, 
посів і прикочування за одну робочу операцію – дозволяє точно викладати посівний 
матеріал у будь-яких умовах при однаково високої робочої швидкості.

Економія дизпалива мінімум 6 л/га за рахунок скорочення кількості перед-
посівних об-робок, а також відсутність необхідності в додатковому знарядді для 
передпосівної підготовки.

1. Економія часу й коштів на додатковій передпосівній підготовці завдяки 
наявності дисків борони. Коли встановлюється сприятлива погода, ви виходите в 
поле вже для посіву, а не для передпосівної обробки.

2. Можливість роботи за будь-якою технологією (нульовою, мінімальною або 
традиційною).

3. Висока продуктивність завдяки швидкості роботи 10-20 км/год.
4. Економія часу на завантаження завдяки об’ємному бункеру для насіння та 

добрив.
Lemken
Яскравим представником посівних машин є Компакт-Cолітер компанії Lemken.
Це посівна комбінація, яка завдяки поєднанню ґрунтообробного агрегату, 

великого насіннєвого бункера і дводискових сошників Optidisc забезпечує точне 
висівання і має високу працездатність. Пропонується версія Optidisc з механічним 
перемиканням тиску на сошник, щоб полегшити фермеру введення агрегату в 
експлуатацію.

Встановлені на паралелограмній підвісці сошники Optidisc посівної комбінації 
Ком-пакт-Cолітер укладають насіння точно і на однакову глибину навіть при змінних 
ґрунто-вих умовах і при високій швидкості руху агрегату. Це забезпечується завдяки 
незалежно-му налаштуванню тиску на сошник і глибини закладання насіння. Ви-
тримка постійної глибини здійснюється за допомогою розташованого позаду сош-
ника колеса контролю глибини, яке ще й притискає ґрунт до насіння, викликаючи їх 
хороший контакт. Носії ди-сків оснащені гумовими прокладками, які, амортизуючи, 
забезпечують витривалість і дов-гий термін служби.

На відміну від досі відомих дводискових сошників з гідравлічним перемикан-
ням тиску на сошник, Optidisc M – забезпечують 6-ть ступенів механічного пере-
микання тиску з максимальним тиском на сошник 45 кг. Регулювання здійснюється 
безпосередньо на сошнику за допомогою висувної рукоятки і болта.

Рівномірне і хороше проростання насіння залежить насамперед від якості 
закладення посівного матеріалу. Рівномірна глибина загортання насіння є вирішаль-
ною для хороших сходів. Нова автоматичне регулювання тиску сошників від Lemken 
забезпечує рівномір-ність закладення насіння навіть при змінних ґрунтових умовах 
під час переходу з важких на легкі ґрунти і навпаки, а так само при змін швидкості 
руху. Ця інноваційна розробка була відзначена Німецькою сільськогосподарським 
товариством (DLG) на міжнародних виставках.

Без регулювання тиску сошників дводискові сошники Optidisc, встановлені на 
парале-лограмній рамі, при переході з важких на легкі ґрунти легше занурюються 
в ґрунт. З зану-ренням сошників підвищується тиск на ролики ведення глибини. 
Зворотний ефект – при зміні ґрунту з легкого на важкий або при збільшенні швид-
кості руху зменшується тиск на колеса контролю глибини. Це призводить до зміни 
глибини загортання насіння і інтенсивності ущільнення ґрунту колесами контролю 
глибини, яке, як правило, регулюється вручну. 

Ці функції оптимізують якість висіву і суттєво полегшують роботу водія, оскільки 
він більше не повинен вручну встановлювати тиск сошника. Нова система регулювання 
тиску сошників від LEMKEN крім саморегулювання може постачати дані для GPS управ-
ління. Таким чином немає необхідності враховувати дані про місцезнаходження.

Сигнал, що надходить від колеса контролю глибини, може так само використо-
вуватися для регулювання норми висіву. Рівномірний розвиток посівів дозволяє 
скоротити кількість внесення добрив і засобів захисту рослин.

Іван Морозов, д.т.н., професор, 
Микола Макаренко, доцент, сільськогосподарський дорадник, 

Харківський національний технічний університет сільського госпо-
дарства імені Петра Василенка
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В ЧОМУ БОГАТИРСЬКА СИЛА 
ТРАКТОРА FENDT 936 VARIО?

СПІВПРАЦЯ З «ВФК» – БЕЗПРОГРАШНИЙ 
ВАРІАНТ

«Волинська Фондова Компанія» стає дедалі актив-
нішою на українському ринку сільськогосподарської 
техніки, приймаючи участь в більшості ключових за-
ходів, які проводяться в цій сфері – по всій Україні. 
Але головними причинами уваги до цієї компанії є, в 
першу чергу, якість та широкий асортимент техніки, 
яку вона пропонує аграріям, а також чітка сервісна 
політика, що всебічно задовольняє їх потреби. Все 
це, звісно, сформувалось не одразу – ПрАТ «ВФК» 
вже більше 23 років працює в Україні, розвиваючись 
разом з агровиробниками, сприяючи їх розвитку, ви-
вчаючи їх можливості та шляхи. На сьогоднішній день 
цей дистриб’ютор має 7 філіалів в різних регіонах 
України, які постійно працюють над якістю сервісних 
послуг та розширюють свою клієнтську базу. Що таке 
за своєю суттю «ВФК»? Це команда відповідальних, 
досвідчених, чуйних людей, які є професіоналами 
своєї справи та здатні знаходити рішення в нестан-
дартних ситуаціях. Адже кожен аграрій – це перш за 
все особистість, яка має індивідуальні підходи до го-
сподарювання, а, значить, необхідно їх враховувати 
і при продажу техніки, і при наданні сервісу. І спеці-
алісти «ВФК» враховують. Про ретельність та якість 
технічної підтримки, гарантійного обслуговування і 
ремонту техніки позитивно відгукуються всі, хто пра-
цює з «ВФК».

Як відомо, «Волинська Фондова Компанія» пред-
ставляє техніку різноманітного призначення та різних 
брендів. Зокрема, в даній статті ми приділимо увагу 
трактору Fendt 936 Variо – і недарма, адже ця машина 
стала центральним об'єктом у фінальному змаганні за 
кубок України зі стронгмену, яке відбулося 20 серпня в 
м. Луцьк у рамках Дня міста. На фінал з’їхалися 22 най-
кращих атлети з усієї країни. Головним рефері змагань 
був заслужений майстер спорту України, володар титулу 
«Найсильніша людина планети» Василь Вірастюк. Та-
кож до Луцька завітав і президент Федерації стронгмену 
України Сергій Конюшок. Тож, стронгмени змагалися за 
звання найсильнішого у трьох вагових категоріях – до 95 
кг, до 110 кг і понад 110 кг, виборюючи право представ-
ляти Україну в цьому виді спорту на чемпіонаті Європи.
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Протягом дня кожен стронгмен демонстрував свою 
силу, міць та витривалість, а кульмінацією змагань було 
перетягування трактора Fendt 936 Vario, вага якого скла-
дає 10 900 кг. Це дійство справді вражало свідомість, 
адже важко собі уявити, яку треба мати богатирську 
силу, аби зрушити з місця таку гігантську вагу.

Але ще найбільші враження – від того, яким потуж-
ним, багатофункціональним та ефективним є трактор 
Fendt. Слід відзначити, що за цими машинами стоїть ве-
лика історія, яка була започаткована братами Fendt та 
їх батьком. Історія новаторських технічних рішень, які 
призвели до революційних позитивних змін у продук-
тивності сільського господарства.

ПОТУЖНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ЯКИМ 
НЕМАЄ АНАЛОГІВ

Денис Кузьмич, бренд-менеджер по тракторах 
Fendt компанії «ВФК», розповідає про особливості 
тракторів Fendt взагалі та, зокрема, моделі 936 Vario.

«Трактори Fendt – це всесвітньо визнана німецька 
техніка, з цим ніхто не посперечається. Кожна її деталь 
ідеально відточена, багато з них є патентами компанії. 
Безпосередньо лінійка Vario існує з 1995 року, і вже гідно 
себе зарекомендувала у всьому аграрному світі. В Європі 
він є лідером серед тракторів, оскільки більше 30% сіль-
госпвиробників обирають саме Fendt.

В чому його технічні особливості? Перше – це над-
звичайна продуктивність. Автоматична коробка 
передач Vario є безступінчастою і не має аналогів 
у світі. Вона дозволяє розвивати безступінчастий 
діапазон швидкостей від 0 до 60 км / год. і забезпечує 
високий ККД передачі крутного моменту на коле-
са. При цьому, трактор автоматично підбирає ту 
потужність, яка потрібна для конкретної роботи: 
оранки, культивації, посіву тощо. Робота коробки 
передач синхронізується з роботою мотора завдя-
ки комп’ютерній системі TMS. Крім того, ця система 
підтримує оберти двигуна і передатне відношення 
коробки передач в оптимальному робочому діапазо-
ні при виконанні будь-якої операції, що автоматично 
веде до економії палива і часу.

Варто відзначити незалежну підвіску трак-
тора з гідравлічною системою, яка на даний час є 
унікальною. Вона має робочий хід 300 мм, що є ре-
кордним показником серед серійних тракторів. За 
допомогою цього та тісного контакту коліс з ґрун-
том значно збільшується тяглове зусилля трак-
тора. У підсумку трактор Fendt 936 Vario виконує 
ту саму роботу, що й інші трактори, але швидше 
і з меншими витратами палива. Ця підвіска взагалі 
не потребує обслуговування, тобто термін експлу-

атації розрахований на строк служби всього трак-
тора . 

Слід відмітити високу вантажопідйомність ме-
ханізму навіски тракторів. Зокрема, окрім задньої 
навіски, вантажопідйомність якої складає 11 800 
кг, ми на наших тракторах встановлюємо передню 
активну навіску. Це відкриває можливість кріпити 
будь-які фронтальні вантажі або агрегати, що під-
вищує універсальність трактора, адже він був ство-
рений для того, щоб виконувати всі вимоги аграріїв. 
До того ж, ця навіска також збільшує тяглове зусил-
ля машини. Скажу також, що Fendt 936 Vario є одним 
з найлегших на ринку. Ми можемо збільшувати його 
вагу, оснащуючи фронтальним привантаженням у 
2,5 т, і двома привантаженнями на колеса по тон-
ні». 

Дизельний двигун Deutz TCD 2013 об'ємом 7,8 л, з 
паливною системою Common Rail має потужність 360 
к.с. і просто приголомшливу енергонасиченість. Він за-
безпечує високий крутний момент навіть при мінімаль-
них обертах (при швидкості 60 км/год частота обертів 
складає 1750 на хвилину), і витрата пального при цьому 
є значно нижчою, ніж в аналогів. Незважаючи на високу 
потужність, двигун відрізняється низькою гучністю і, що 
найважливіше, економічністю. 

На тракторі Fendt 936 Vario є найбільша кількість 
точок підключення (більше 22 спереду і ззаду): шість 
електрогідравлічних розподільників подвійної дії, 
встановлених ззаду, і два попереду, додатковий кон-
тур гідросистеми, роз’єм для підключення до шини 
ISOBUS і багато інших. Це забезпечує неперевершену 
універсальність застосування трактора і не створює 
труднощів при приєднанні робочого обладнання. Слід 
зазначити, що олива з коробки передач та олива з гід-
равлічної системи не перемішуються, що значно по-
довжує термін їх експлуатації. На тракторі встановлено 
гідравлічний насос потужністю 205 л/хв., що дозволяє 
йому ефективно працювати з будь-яким навісним агре-
гатом.

«Термін заміни оливи у двигуні Fendt 936 Vario скла-
дає 500 мотогодин, а в гідравлічний системі ми міня-
ємо її через кожні 2000 мотогодин. – продовжує Денис 
Кузьмич. – Це є конкурентоспроможні показники, і 
аграрії мають можливість суттєво економити в цьо-
му аспекті. На коробку передач та мотор ми даємо 
гарантію 5 років або 6000 мотогодин. Жоден вироб-
ник сільгосптехніки не дає таку гарантію. «Волинська 
Фондова Компанія», яка є дистриб’ютором техніки 
Fendt, у свою чергу, надає високоякісне сервісне обслу-
говування як у гарантійний, так і постгарантійний 
періоди». 
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РОЗУМНІ СИСТЕМИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ, 
ТОЧНІСТЬ, КОМФОРТ

Окремою особливістю трактора Fendt 936 Vario є ве-
лика кабіна з оглядом більше 300°, яка є на даний час 
найбільшою серед серійних тракторів. Максимально 
чітко з неї оглядаються передні арки, причіпні агрегати 
тощо. Вона має першокласну шумоізоляцію. Показник 
рівня шуму в кабіні водія нижче 70 дБ. Освітлення може 
бути встановлено індивідуально на 360° навколо трак-
тора, а також на замовлення можуть бути поставлені 
ксенонові фари. Оператор, перебуваючи в своєму си-
дінні, за допомогою нової системи Variotronic управляє 
всіма робочими операціями, контролюючи всі візуально. 
Функції автоматичного управління, автоматичний кон-
диціонер і багато іншого забезпечують високу продук-
тивність праці і підтримання оптимальної концентрації 
уваги оператора протягом всієї робочої зміни, зменшу-
ється рівень втоми.

Трактор Fendt 936, оснащений системою 
Variocenter, використовує найсучаснішу у тракторо-
будуванні модель управління, при якій воно здійс-
нюється всіма системами за допомогою джойстика і 
багатофункціонального підлокітника. Підлокітник за 
бажанням може бути встановлений горизонтально 
або вертикально, при необхідності для більш просто-
го і зручного управління трактором може пересува-
тися і індивідуально налаштовуватися. На моделі 936 
встановлений новий дисплей Varioterminal, який про-
понується в 7 і 10-дюймової (опція) версіях. При його 
розробці основний акцент був зроблений на чіткості 
та простоті використання. Результатом стало інтуїтив-
не багатомовне меню зі зрозумілою структурою і не 
перевантаженим інформацією дисплеєм. Оператори 
швидко звикають до його використання і отримують 
миттєвий доступ до всієї необхідної інформації. Сен-
сорний дисплей з високою роздільною здатністю і 
автоматичним регулюванням яскравості стійкий до 
утворення подряпин.

До серійного оснащення 936-го трактора відносить-
ся блокування диференціала, яке активується за допо-
могою ключа запалювання. Абсолютно нова система 
розвороту робочого місця, що дозволяє розгортати всі 
елементи управління, в тому числі і педалі, на 180 гра-
дусів, відкриває для професіоналів широкі можливості 
використання трактора.

Окремою його особливістю є система навігації 
Trimbl, яка дає точність (до 15 см) руху трактора за зада-
ною траєкторією при посівних та інших роботах. Також 
на трактор встановлена так звана система VarioGuide, 
завдяки якій трактор здатний обробити більше лише за 
рахунок використання системи автоматичного водіння, 
яка знижує в середньому на 6% площу перекриття, що 
в підсумку дає економію до 5000 робочих годин на полі. 
Крім того, це означає 6-відсоткову економію палива, на-
сіння і добрив. Оператори можуть легко контролювати 
траєкторію руху трактора і робочого знаряддя за допо-
могою зображення на дисплеї терміналу Vario. Навіть 
вночі або в умовах поганої видимості вони здатні дося-
гати оптимальних результатів, максимально ефективно 
використовуючи всі можливості свого трактора.

«Підсумовуючи, можу сказати, що аграрій, який при-
дбав трактор Fendt, буде задоволений продуктивністю, 
ефективністю, надійністю, якістю та економічністю 
його роботи, особливо підприємства з великими площа-
ми та високоінтенсивною стратегією господарювання. 
Fendt – це техніка, яка гідна Вашого вибору!» – резюмує 
технічний огляд трактора 936 Vario бренд-менеджер 
«ВФК» Денис Кузьмич.

Тетяна Бєлінська

43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 16

Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

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

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 
безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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ДЕНЬ ПОЛЯ В АДНЦ: СВІТОВІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ІННОВАЦІЇ В РОБОТІ

15 вересня 2016 року відбувся перший День поля Аграрного демонстраційного та навчального цен-
тру (АДНЦ), який, як відомо, є продовженням проекту Федерального Міністерства продовольства та 
сільського господарства Німеччини (BMEL), що раніше мав назву НімАЦ. Нова локація заходу, а саме 
смт. Дослідницьке, Васильківського району, Київської області, радувала багато відвідувачів та учасни-
ків, адже в більшості компаній центральні офіси базуються в столиці, звідки на захід було їхати зовсім 
недовго. Проект реалізовувався на базі державної наукової установи «Український науково-дослідний 
інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва 
імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). Навчальний центр має близько 40 га площі, які 
цілий рік підготовлювались для проведення заходу на високому рівні, і ця мета була досягнута.

Дотримуючись традиції, що вже закріпилась раніше, 
День поля зібрав десятки провідних, здебільшого ні-
мецьких компаній-виробників різноманітної техніки, на-
сіння та хімії: Horsch, Lemken, Holmer, Claas, Amazone, 
Strube, Norika, Rauch, Stefes та інші. Декільком сотням 
відвідувачів було, де розгулятись: оглянути площадки 
з тракторами, комбайнами і причіпними агрегатами, 
побачити цю техніку в роботі на спеціально відведених 
демонстраційних ділянках, ретельно оглянути площі з 
посівами кукурудзи, соняшнику, сої та цукрового буря-
ку, а також поспілкуватись з колегами і представника-
ми всіх компаній учасників. 

Не пропустила таку нагоду і редакція журналу 
«АгроЕліта», адже найцікавіше та найголовніше – почу-
ти про реальну роботу виробників, які шукають шляхи 
вдосконалення сільськогосподарського інструментарію, 
розробляють та втілюють нові цікаві ідеї в аграрну 
галузь. Артем Калашнік, генеральний директор 
компанії «Лемкен Україна», розповідає: «Я особисто 
приймав участь у виборі місця для проведення цього 
Дня поля, оскільки Lemken є економічним партнером 
цього заходу, і вважаю, що обране місце є найкращим 
з точки зору логістики. Мені дуже подобається цього-

річний новий формат заходу, який передбачає вільний 
рух учасників між різними локаціями без утворення 
спеціальних груп. Те, що сьогодні ми бачимо менше 
учасників ніж минулого року, цілком пояснюється новим 
місцем та форматом проведення – треба буде «розкру-
чувати» та рекламувати новий навчальний центр, і це 
нормально. Що стосується компанії «Лемкен Україна», 
то сьогодні ми представляємо обприскувач Primus 35, 
новий стерньовий культиватор Kristall 9 – до речі, 2016 
рік для нас є рекордним за продажами саме цих двох 
агрегатів, ми зробили по ним більше 50 демонстрацій в 
Україні (це не враховуючи дилерів), і саме на стерньо-
вих культиваторах та обприскувачах концентрує увагу 
наразі наша компанія. Крім того, на нашому майданчи-
ку сьогодні є плуг Diamant, сівалка Solitair 12, малень-
кий стерньовий культиватор Karat. Також ми сьогодні 
вперше в Україні представляємо новинку – дискову 
борону Heliodor 9, з новою шириною захвату 7 м і з но-
вим диском – діаметром 510 мм. І ще хочу відзначити 
нашу нову сівалку, яку ми вперше цього року завезли в 
Україну, але вона не потрапила на цей День поля через 
сезонні посівні роботи – це Compact Solitair – чудовий 
агрегат, що комбінує посів та внесення добрив, з шири-
ною захвату 125 мм».



Олександр Вибиванець, менеджер ДП «Холь-
мер Україна»: «Ринок бурякозбиральних комбайнів 
є дуже вузьким, адже не так багато підприємств 
сіють цю культуру у великих масштабах, зокрема, 
машини виробництва Holmer розраховані на великі 
господарства, які висівають не менше 1000 га цу-
крових буряків. Але у нас є своя сфера клієнтів та 
попиту, і ми будуємо стратегію впровадження якісної 
техніки на український ринок. Як раз зараз, в період 
збирання буряку, проводитимемо багато демонстра-
цій в різних господарствах. Сьогодні на Дні поля 
представляємо, зокрема, модернізований Holmer 
T4-40, який має новий копач HR2 без опорних коліс 
на гічкозрізачі – це нова концепція збирання цукро-
вого буряку, яка передбачає ще менше пошкоджень, 
чисту культуру, а, значить, і більший врожай». Маті-
ас Ангерштайн, директор ДП «Хольмер Україна» 
додає: «В Україні вже звертають велику увагу на 

внесення якісних добрив та пожнивних речовин – зо-
крема, одразу при посіві; на навантаження агрегатів 
на ґрунт та інші важливі речі. З’являються люди, 
які думають не тільки про себе, а вміють мислити 
глобально. Ці позитивні тенденції дають надію на те, 
що в аграрній галузі України та економіці загалом є 
позитивне майбутнє».

Ігор Андрієвський, головний агроном-консуль-
тант ТОВ «Штрубе Україна»: «Сьогодні дуже компак-
тний та цікавий захід, гарна організація. В географіч-
ному плані нове місце краще, на мою думку, ніж попе-
реднє. Що стосується нашої компанії, то вона постійно 
розвивається і впроваджує на ринок нові високоінтен-
сивні сорти пшениці, цукрового буряку, соняшнику, сої. 
Ми постійно покращуємо показники врожайності, і на-
віть в умовах нестачі вологи за останні два роки наша 
селекція демонструє високий потенціал».

Тетяна Бєлінська
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Історично так склалося, що Кіровоградщина була і є одним із провідних центрів 
сільськогосподарського машинобудування в Україні. У всіх на слуху потужні 
підприємства «Червона зірка», «Гідросила». Та не менш вагомий внесок у розвиток 
галузі роблять невеликі, однак успішні заводи. Одним із таких незамінних, усім 
фахівцям відомим виробником є ТОВ «Профі Стан».

Його створення було вимогою часу. У 2000-ні роки економіка 
України була на підйомі, а сільське господарство вперше вийшло 
на панівні висоти як галузь економіки. З’являлися перші потужні 
підприємства агарного сектору, фермери набрали силу. Україна 
заявила на весь світ про себе як потужна аграрна держава. Селу 
потрібна була нова техніка. І новий завод у Кіровограді взявся за-
довольнити попит на якісні та сучасні агрегати і обладнання. 

Досвід для такої роботи у працівників був з самого початку. 
«Профі Стан» почав працювати на базі двох колишніх цехів 
«Червоної зірки» – ремонтного та цеху нестандартного облад-
нання. Там було чимало унікального обладнання – більше ста 
одиниць станків та пристосувань. Воно було приведено до 
ладу, закуплені нові сучасні станки.

На ТОВ «Профі Стан» від самого початку пішли більш склад-
ним, затратним, однак, як показав час, вірним шляхом. Ство-
рили власне конструкторсько-технологічне бюро, і почали 
розробляти обладнання власних конструкцій.

Спеціалісти заводу ретельно вивчили реальний попит 
аграріїв – що найбільше потрібно зараз у полі, чого вимагає 
українське село. Дійшли до висновку, що не вистачає засобів 
для транспортування усього спектру навісної сільгосптехніки. І 
«Профі Стан» впевнено взявся вдовольнити цей попит. 

Почали виробляти якісні та недорогі причепи для транспор-
тування жаток, весь час удосконалюючи конструкцію. А вже не-
вдовзі опанували весь спектр подібної техніки. Сьогодні «Про-
фі Стан» може виготовити у найкоротший термін обладнання 
транспортування будь-якої сільськогосподарської техніки. З 
найскладнішими випадками нестандарту аграрії усієї України 
звертаються саме на завод у Кропивницькому (Кіровограді), 
бо знають – фахівці вирішать проблему швидко, зроблять те, 
що потрібно. Обмежень для заводу немає. Можна замовити 
будь-яке обладнання. Спеціалісти спроектують, виготовлять, 
доставлять, налагодять. 

Асортимент обладнання, яке виробляє «Профі Стан», постій-
но оновлюється. Завод почав випуск зернокидачів, бортових 
навантажувачів, дробарок гілок та багато чого іншого. І щоразу 
висока якість роботи приваблювала фахівців аграрного сек-
тору, які ведуть бізнес вдумливо та з економією. Якість висока 
– ціна помірна.

Можливості колективу заводу цим не обмежуються. У Кіро-
воградській області «Профі Стан» є найвідомішим виробником 
нестандартного обладнання та конструкцій будь-якої складності. 

Наприклад, нещодавно в обласному центрі запрацював но-
вий ливарний завод «Металіт». Чи не половину всього облад-
нання для нього було зроблено у цехах ТОВ «Профі Стан». Кіль-
ка підприємств, що входять до відомого холдингу «Креатив», чи 
не на дві третини обладнані силами та стараннями досвідчених 
працівників ТОВ «Профі Стан». Це – силосні споруди, облад-
нання для навантаження – розвантаження продукції та багато 
іншого. Все нестандартне облаштування цехів «Червоної зірки» 
зроблено заводом. 

Елеватори, цехи виробництв, будь-які нестандартні споруди 
в усій області – чого тільки не доводилося робити фахівцям ТОВ 
«Профі Стан»! Як кажуть на підприємстві, обмежень в них немає. 

У виробника є всі можливості для виконання складних та 
надскладних завдань. І найважливіше – це люди (персонал). 
Більше ста кваліфікованих кадрів: конструкторів, технологів, 
працівників за станками, зварників та інших спеціалістів здат-
ні виконати завдання будь-якої складності. 

Недаремно, коли інші підприємства завозять в Україну 
обладнання іноземного виробництва, для його монтажу 
запрошують фахівців ТОВ «Профі Стан». Адже знають рівень 
кваліфікації робітників. Спеціалісти заводу монтували облад-
нання італійської фірми «Fomet», австрійської «DISA», німецької 
«Otto Junker». Коли такі потужні виробники постачають своє 
обладнання, вони присилають своїх фахівців на пуск та налад-
ку. Представники усіх цих поважних світових виробників були 
дуже задоволені роботою персоналу ТОВ «Профі Стан». 

В Україні мало є областей, у яких би не працював «Профі 
Стан» як розробник та виробник специфічного нестандартного 
обладнання і сільскогосподарської техніки. Недаремно офіцій-
ними дилерами заводу є відомі та авторитетні компанії: «Агро-
ресурс», «Ландтех», «Техноторг», «Титан Машинері» та інші.

Продукція заводу розходиться по всіх областях нашої дер-
жави та кількох інших країнах. Донедавна це були країни СНД. 
А зараз «Профі Стан» починає працювати і на ринку Євросоюзу! 
Майже 2 роки підприємство працює з партнерами з Молдови. 
Нині у роботі замовлення для Румунії. 

Підприємство сертифіковане за міжнародним стандартом 
ISO 9000, що дозволяє працювати з гарантією високої якості 
роботи.

Олександр Гержов, директор заводу, каже, що ТОВ «Профі 
Стан» може взятися майже за будь-яку роботу. «Нам вдалося 
зібрати потужну команду фахівців на нашому підприємстві, – 
каже директор. – Скоро заводу виповниться 10 років від дня за-
снування. За ці роки ми більше ніж 
в десять разів збільшили обсяг 
виробництва сільгосптехніки та 
нестандартного обладнання. І 
ми пишаємось кожним прожитим 
підприємством днем, кожним 
виготовленим нами агрегатом 
чи конструкцією».

Генадій Рибченков 

10 РОКІВ УСПІХУ НА РИНКУ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ



ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A

Технічні характеристики:
• тип: самопересувний, електрич-
ний;
• продуктивність максимальна:  
70-90 т/год;
• висота подачі зерна: не менше 4
метрів;
• потужність: 9,1 кВт;

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

ТРЕЙЛЕРИ (ВІЗКИ) 

ЛАН-1, ЛАН-2, ЛАН-4, ЛАН-11

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖНИВАРОК 
ДЛЯ ЗЕРНОВИХ, КУКУРУДЗИ, 
СОНЯШНИКУ 7-12 м ДО 
КОМБАЙНІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА 
ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

м. Кропивницький, вул. Київська 2-Б, 
+380 (95) 235-95-01, Директор 
+380 (522) 39-53-75, Продажі, маркетинг 
+380 (522) 39-53-73, Конструкторське технологічне бюро (КТБ)
+380 (522) 39-53-52, факс 
e-mail: profi_stan@ukr.net
www.profistan.com.ua
www.profistan.all.biz

ЗАВАНТАЖУВАЧ БОРТОВИЙ ЗС-30М
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА В СІВАЛКИ
Основні характеристики:
• продуктивність: 
12-25 т/год (залежить від частоти обертів дви-
гуна автомобіля);
• тип: монтується до автомобіля;

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

БОРОНА ПРУЖИННА БП-7
Технічні характеристики:
• робоча ширина захвату - 7 м;
• потужність, необхідна для агрегатування з 

трактором - від 80 к.с.;
• робоча швидкість - до 15 км/год.

БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА БИР-1
Технічні характеристики: 
• робоча швидкість руху - 15-20 км/год;
• робоча ширина захвату - 7 м;
• продуктивність - до 150 га за зміну;

• вага - 960 кг;
• для обслуговування потрібен 1 тракторист.

ДРОБАРКА ГІЛОК ДВ-120

Дробарка гілок ДВ-120 призначена для по-
дрібнення відходів деревообробки: обапіл, 
верхівки і гілок дерев діаметром до 120 мм у 
технологічну і паливну тріску, що використо-
вується як альтернативне паливо. Дробарка 
комплектується для роботи як від ВВП тракто-
ра, так і від електродвигуна.

Основні характеристики:
• максимальний діаметр гілок: 120 мм;
• швидкість подрібнення: 20 пог. м/хв;
• розмір вікна для завантаження: 580х580 мм;
• габаритні розміри: довжина – 2000 мм; ши-
рина – 1300 мм; висота – 1000 мм;
• вага: 380-430 кг.

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ СІВАЛОК 
GASPARDO SP8, МТ8, SFOGGIA SIGMA 5, KUHN PLANTER 3M
Призначене для переобладнання сівалки з навісної у напів-причіпну, для транспор-
тування її між полями та посіву тракторами МТЗ. Для транспортування сівалок, що 
працюють як за класичною, так і за No-till технологією.

Технічні характеристики:
• тип візка - 2-3 осьовий, причіпний, 4-8 
коліс;
• вантажопідйомність - 2800-5200 кг;
• максимальна швидкість - 20 км/год;

• габаритні розміри, не більше: 
довжина - 9,75 - 12,75 м, ширина - 2,1 м, 
висота - 1 м;
• вага: 850 - до 1000 кг.
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НОВИЙ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН ВІД VERVAET

В лінійці компанії Vervaet з’явилася нова серія Q бурякозбирального 
комбайну. Нова модель отримала назву Beet Eater. Згідно повідомлення 
компанії-виробника з конвеєра зійшло дві модифікації: Q-616 (з 16-тон-
ним бункером) і Q-621 (з 21-тонним бункером). 

616 модель оснащена двигуном DAF потужністю 465 к.с. стандарту 
Євро-4, що досягає максимальної продуктивності в даних типах двигу-
нів. Стабільна робота комбайна досягається навіть при частоті обертан-
ня двигуна до 1100 об/хв. Розхід палива не перевищує 30 л/год. Модель 
Q-621 видає максимальні 513 к.с. Серед інших інновацій серії Q: малий 
радіус повороту, передній міст з незалежною підвіскою (забезпечує 
швидку заміни коліс на гусеничний хід), саморегулююча задня вісь, існує 
можливість встановлювати різну ширину колії для задніх коліс. Важли-
вими показниками новинок є невелика вага комбайна. Так, вага моделі 
Q-616 з повним бункером становить 40 тонн. Вага Q-621 без вантажу – 
26 тонн, з повним бункером – до 47 тонн. Максимальна швидкість моде-
лей серії Q, оснащених чотириколісним гальмом становить 40 км/год.

Комбайн має 4 модуля очищення і ряд інших модулів, які дозволяють 
сформувати 288 різних конфігурацій. Розвантаження бункера здійснюється 
в передній частині комбайна, що створює хороший огляд оператору. Ви-
сота розвантаження може встановлюватися в діапазоні 1,90-4,00 м. Задні 
колеса встановлені на поворотній платформі і мають функцію варіювання 
ширини колії. Замість передніх коліс є можливість встановити гусениці.

www.agriacta.com, agroinfo.com
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НОВИНКИ КУН ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, СЕЗОН 2016/2017
РЕГУЛИРОВКА EMC ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ДЛЯ 
ВСЕХ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ КУН

Два вида привода: 
- Гидравлический на AXIS H-EMC
- Механический на AXIS M-EMC

В сентябре 2016 предложение КУН по разбрасывателям ми-
неральных удобрений расширяют две новинки: навесной AXIS 
50.2 M-EMC-W и прицепной AXENT 100.1.

Запатентованная, эксклюзивная система EMC (Electronic 
Mass Flow Control) доступна исключительно на разбрасывате-
лях удобрений КУН. Эта система не имеет аналогов, т.к. EMC 
измеряет крутящий момент (Нм) каждого распределительного 
диска и определяет количество и, следовательно, «вес» раз-
бросанный каждым диском. Риск забивания, в частности, при 
низких дозах, отсутствует, и ни один бункер не опорожняется 
быстрее, чем другой. Разбрасывание происходит с гарантиро-
ванной дозировкой.

В отличии от системы EMC, традиционная система с тен-
зодатчиками не измеряет и не обеспечивает подачу различ-
ного количества удобрений на каждый диск. Следовательно, 
удобрения разбрасываются с меньшей точностью. 

AXIS 50.2 M-EMC-W – НОВИНКА В ЛИНЕЙКЕ 
НАВЕСНЫХ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ 
КУН

AXIS 50.2 M-EMC-W подходит для хозяйств, которым нужна 
автономность, большая рабочая ширина, точное дозирование 
и разбрасывание. Максимальный объём бункера данной моде-
ли составляет 4200 литров для рабочей ширины разбрасыва-
ния от 12 до 50 м. 

В серийную комплектацию AXIS 50.2 M-EMC-W входят: 
- регулировка EMC: «взвешивание» на каждом диске;
- механический привод с механизмом отбора мощности, 

скорость 750 об/мин: снижение расхода топлива;
- взвешивающая рама: отслеживание остатка в бункере;
- дефлектор TELIMAT: точное разбрасывание по краям 

поля;
- совместимость с ISOBUS и многими другими системами 

для управления секциями или модуляции дозирования;
- VARISPREAD Dynamic: управление секциями в режиме 

непрерывной вариации.

AXENT 100.1, ПЕРВЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 100% ДОЗИРОВКУ С 
КАЖДОЙ СТОРОНЫ

КУН представляет новый прицепной разбрасыватель мине-
ральных удобрений AXENT 100.1. 

Благодаря бункеру на 9 400 л и максимальной полезной 
нагрузке 10 400 кг этот разбрасыватель соответствует ожида-
ниям крупнейших зерновых хозяйств. 

Уникальной особенностью КУН AXENT, отличающей его от 
других разбрасывателей на рынке, является независимое регу-
лирование на каждом диске EMC. 100% количества удобрений 
распространяется с каждой стороны, обеспечивая растения необ-

ходимыми для лучшей урожайности питательными веществами. 
Каждую секунду во время разбрасывания положение дозиру-
ющего клапана корректируется в соответствии с вращающим 
моментом, измеряемым на каждом рабочем диске. К множе-
ственным преимуществам такой системы можно отнести соблю-
дение дозы на каждом дозирующем клапане, отсутствие риска 
забивания, мгновенное обнаружение и корректировка потока.

Прочие из представленных на рынке разбрасывателей 
минеральных удобрений предлагают статическое или после-
довательное взвешивание. То есть выполняются сравнения ма-
шины с порожним и полным бункером, чтобы подрегулировать 
положение дозирующих клапанов для следующей загрузки. 
Но в любом случае регулирование не будет осуществляться 
непрерывно во время разбрасывания.

AXENT 100.1 представляет собой модульную машину. 
Доступны две системы распределения, взаимно заменяемые 
менее чем за 10 минут:

- AXIS PowerPack: точное разбрасывание гранулиро-
ванных удобрений на расстояние от 18 до 50 м
Впервые в истории прицепной разбрасыватель удобрений 

способен регулировать поток непрерывно во время работы 
и на каждом диске благодаря запатентованной технологии 
EMC.

AXIS PowerPack объединяет все преимущества навесного 
разбрасывателя удобрений для обеспечения высокоточного 
распределения: регулирование EMC, распределение CDA, 
скорость 500 кг/мин, мешалка со сверхмедленным вращением, 
ширина разбрасывания 18–50 м, Varispread Dynamic и ISOBUS.  

Комфорт эксплуатации: подача полностью автоматизиро-
вано без вмешательства оператора. Когда уровень удобрений 
падает, конвейерная лента снова автоматически запускается. 

- Lime PowerPack:
С тяжелыми дисками диаметром 700 мм эта система под-

ходит для разбрасывания извести, влажных сыпучих органи-
ческих удобрения (гранул)... с высокой дозировкой, на ширину 
порядка 15 м. Дозировки могут достигать нескольких тонн на 
гектар благодаря изменению скорости конвейерной ленты в 
соответствии со скоростью движения (DPAE). Рассеивающий 
битер поддерживает равномерность потока на разбрасываю-
щие диски.

Превосходная управляемость
Для облегчения маневров на поворотной полосе, защиты 

растений и лучшего маневрирования на склонах, AXENT 
может быть оснащен направляющей осью. Устройство Trail 
Control использует гироскоп, расположенный на тракторе, 
чтобы отрегулировать положение колес AXENT. Угол пово-
рота составляет от 10 до 17° в зависимости от маршрута и 
размера шин.

Подвеска и гидравлический блок в серийной комплек-
тации: 

Гидропневматическая подвеска дышла повышает удобство 
на дорогах и в полях.

Гидравлический блок управляет приводом распределяющих 
дисков, конвейерной лентой и люками. Она приводится в дви-
жение механизмом отбора мощности со скоростью 750 об/мин, 
что снижает расход топлива трактора. Так как не требуется 
подача масла, тракторы со средними габаритами или с неболь-
шим гидравлическим потоком полностью совместимы.

VARISPREAD DYNAMIC: ПЕРЕХОД К 
НЕПРЕРЫВНОЙ ВАРИАЦИИ

Для работы на краях полей все разбрасыватели удобрений 
AXIS серии 2 и AXENT 100.1 с новыми электрическими приво-
дами контролирующими точку падения оснащены системой 
VARISPREAD Dynamic.

Varispread Dynamic постоянно регулирует положение 
разбрасывающей поверхности диска. Речь теперь идет не об 
управлении звеньями или секциями, а о непрерывной вариа-
ции. Управление колеями и перекрытиями еще более точное, 
как изнутри наружу, так и снаружи внутрь.

Благодаря электроприводу, возможно точное поперечное 
распределение даже при высокой рабочей скорости.

На машинах AXIS M система VARISPREAD воздействует на 
точку падения и дозирующий клапан.
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Низька потреба в тяговій потужності завдяки малій вазі
 Гідравлічно регульована нівелююча балка для 
оптимального вирівнювання 
  Більше комфорту завдяки гідравлічному регулюванню 
глибини

  В навісному виконанні до 7м, у напівнавісному до 16м 
робочої ширини

Геліодор - це справжній універсал: він не тільки якнайкраще підходить для 
мілкого обробітку на легких та середніх ґрунтах, а й з легкістю справляється з 
передпосівною підготовкою при мульчованому посіві та впевнено показує себе 
на зораних полях. Дізнайтеся більше про нього:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

БАГАТОСТОРОННІ ТА КОМПАКТНІ

ЗУСТРІЧАЙТЕ ПЕРШИЙ 

В УКРАЇНІ ГЕЛІОДОР 9 

ШИРИНОЮ ЗАХВАТУ 

16 МЕТРІВ 

НА АГРОЕКСПО-2016
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ПОГЛЯД ЗБЛИЗЬКА НА TRIBINE
Tribine – це зернозбиральна машина, про яку винахідник Бен Діллон говорить, що це машина 

для першого справжнього інноваційного збору врожаю. Її історія починається з 1940-х років, коли 
перші самохідні комбайни були представлені на ринку. Ранні прототипи цього комбайну були 
сконструйовані за прикладом комбайнів Case IH і, пізніше, Gleaner, але тепер це абсолютно нова 
машина з дизайном з чистого аркуша, що дозволило інженерам вирішувати нові питання.

Розповімо, як ця машина будується і працює. 
Ранні моделі виробництва були представлені в роботі 

під час демонстрації врожаю в 2016 році на виставці Farm 
Progress Show.  Паливо  для цієї великої бурової уста-
новки подається  від двох дизельних двигунів Cummins. 
Є 9-літровий і 6,7-літровий двигун. У 9-літрового дизеля є 
генератор. Другий двигун існує виключно для «харчуван-
ня» гідравлічної системи, в той час як 9-літровий двигун 
– для системи обмолоту. Що стосується гідравлічної сис-
теми, то двигун штовхає більше 375 л/хв. через систему 
для живлення наземного приводу, шнека і вентилятора 
системи охолодження.

 На демонстрації було одне питання, що стосується 
розвантаження з машини. Діллон пояснює його легко: ви 
можете скинути врожай, коли потрібно – а значить, ви 
не повинні бути повними, щоб розвантажитись. Машина 
має зерновий бункер на 27 тонн зерна. інтегрованого в 
систему. І розвантажувальний шнек може очистити бак 
до порожнього протягом приблизно двох хвилин. Соєве 
поле вміщує 32 га і має приблизно 1,6т тонни на га, тобто 

потрібно розвантажити Tribini 4 рази. У нормальному полі 
ви зможете розвантажитись 12 разів і потрібне додаткове 
ущільнення зерна.

В системі комбайна на передній і задній панелі, працює 
спеціальна система – збоку, через два виходи на корпусі 
секції комбайна. Ця система добре спрацювала під час 
польових демонстрацій для машини.

В основі системи обмолоту Tribine є 95-сантиметровий 
діаметр ротора з підбарабанною обгорткою 270 градусів 
його окружності. Додається  ще найбільший сепаратор на 
ринку, тому Tribine має безліч можливостей для захо-
плення чистого зерна.  Ротор використовує  западини, 
які всі однакового розміру, так що ви можете змішувати і 
поєднувати їх, щоб задовольнити потреби по врожаю.

Матеріал з ротора опускається до молотильної систе-
ми, де вже починають працювати сепаратори. Матеріал 
потрапляє в молотильний простір, шириною 103 см, і має 
більш ніж 8,3 квадратних метрів для отримання чистого 
зерна.

Є шнек, який захоплює чисте зерно та переміщує його 
назад у частину візка машини. Діллон зазначає, що він 
має більше місця для машинного відділення і очищення 
системи, тому що він відділив зерновий бак від комбайна. 
Машину сконструйовано так, що це створює труднощі, 
коли візок може переміщуватися вліво і вправо і шнек під-
ключений, але інженери Tribine працювали над тим, щоб 
зробити роботу підключення. Шнек є ключовим елемен-
том зчіпки, яка з’єднує дві частини. Шнек приносить зерно 
в бак від комбайнової частини машини. Tribine також має 
500-літровий паливний бак.  З цього випливає, як каже 
Діллон, що ви можете працювати протягом 24 годин.

Кабіна в Tribine має індивідуальний дизайн, який забез-
печує більше видимості.  В кабіні сконструйовано систему 
з прогресивним пакетом освітлення і великими дзерка-
лами. І немає керма в кабіні, що також покращує вашу 
видимість на поле під час роботи. Машина управляється 
за допомогою джойстика, встановленого на консолі.

Farm Industry News. 05.09.2016
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РОЗУМНІ МАШИНИ ВІД 
PETKUS

У цьому році  група компаній PETKUS представила ряд ма-
шин нового покоління. Серед технологічних новинок можна 
виділити машину для протруювання насіннєвого матеріалу 
«Мультидражиратор CМ 100» і сортувальний пневмостіл G 
Mid-ex.

«Мультидражиратор СМ 100» – це новий підхід до обробки, 
інкрустації і дражування насіннєвого матеріалу. Система подачі 
повітря забезпечує насінню справжню «подушку безпеки», 
скорочуючи до мінімуму їх тертя зі стінками камери. Всі засоби 
захисту рослин, включаючи розчинники, барвники, можна 
подавати в концентрованому вигляді безпосередньо на роз-
пилювальний диск, або ж додавати вже готовий розчин. Також 
конструкцією машини передбачено одноразове нанесення 
препарату (для обробки партії насіння за один цикл) або в 
кілька прийомів відповідно до рецептури. Під час дражування 
йде процес сушіння, що пришвидшує процес обробки і знижує 
стрес, який відчуває насіння.

Ще одна новинка компанії PETKUS – сортувальний пнев-
мостіл G Mid-ex. Інноваційна конструкція робочої поверхні 
столу дозволяє виконувати сортування сировини з поділом на 
важку і легку фракції. Випробування у виробничих умовах по-
казали, що при використанні технології G Mid-ex масова частка 
легких зерен в зерні пшениці (важка фракція) не перевищує 
0,7%, а чистота сортування важкої фракції досягає 99,3%. Таким 
чином, важка фракція йде на насіння, а легка реалізується в 
якості товарного зерна, тобто при однаковому рівні витрат 
частка насіннєвого зерна, що надходить на реалізацію, в порів-
нянні з традиційною технологією, збільшується.

agroinfo.com

НОВИЙ ТРЕНД ВІД HI SPEC – 
КОСИЛКА AUTOCUT RH 980C

У 2016 році ірландська компанія Hi Spec розширила лінійку 
своїх моделей і спробувала сили у виробництві косарок. Так, 
була представлена напівнавісна дискова косарка Autocut. Ком-
панія пропонує дві версії звичайних косарок: RH980, що має 
два дишла довжиною 3,2 метра з вісьмома ножами і RH1050 – з 
двома дишлами по 3,7 м і дев’ятьма ножами. Загалом спільна 
робоча ширина агрегата досягає 9–10 м. Запропоновані моделі 
косарок використовують систему трансмісії і дишла вироб-
ництва компанії Comer і мають характерні прохідні вали, які 
значно продовжують термін служби техніки. На даний момент 
леза кріпляться болтами, але компанія працює над системою 
швидкої заміни ножів, щоб заміна ножів відбувалася без осо-
бливих проблем. Обидва дишла кріпляться на центральний 
шарнір, що дозволяє використовувати копіювання рельєфу. 
Косарка також оснащена підвіскою з гідравлічним приводом 
і датчиком тиску в дишло. При виявленні перешкоди відбува-
ється скидання масла з циліндра повороту в циліндр підйому 
в результаті чого дишла піднімаються і складаються назад. 
Гідравлічна система виконує три основні функції: підйом/
опускання, підвищення тиску в системі підвіски і складання 
рами. Транспортна ширина нової косарки становить 2,6 м. Для 
транспортування дорогою загального користування дишла 
складаються автоматично. Крім того, косарка має прекрасно 
збалансований механізм зчеплення, який забезпечує акуратне 
входження в поворот.

agroinfo.com
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ 
У ДИСКОВІЙ БОРОНІ 
TERRADISC ВІД PÖTTINGER

Компанія PÖTTINGER у цьому році запропонувала оновлену 
причіпну короткобазову дискову борону TERRADISC з робочою 
шириною 6 м, фронтальною балкою, сівалкою для підсіву сидератів 
TEGOSEM та тандемним сегментно-конусним котком CONOROLL 
відповідає всім вимогам практики. У компанії переконані в силі та 
надійності аграгата: “Агресивне положення дисків та подвійний 
прикочуючий коток CONOROLL гарантують краще входження в 
ґрунт та смугове зворотнє ущільнення. Висока продуктивність 6-ти 
метрової машини та сферичні диски, що не забиваються та інтен-
сивно перемішують, гарантують найкращий робочий результат».

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

Фронтальна балка налаштовується із застосуванням 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 робочи-

ми органами.
2. Фронтальна балка 5.20 з робочою шириною 5м та 20 робочи-

ми органами.
3. Фронтальна балка 6.24 з робочою шириною 6м та 24 робочи-

ми органами.
www.poettinger.at
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IV Міжнародний форум 
з розвитку фермерства в Україні:

• Виставка техніки і технологій
• Демо-покази та змагання с/г техніки

• Тематичні семінари та конференції для фермерів
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ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» –  
ЄДИНИЙ ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР «AKPIL» В УКРАЇНІ

Якість! Надійність! Доступність!

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

тел.: 099 525-90-03, 099 525-90-06, 067 320-30-11

maximumagro.com.ua

Фірма «AKPIL» (Польща, Пільжна), заснована в 
1975 р, є одним з найбільших виробників сільгосптех-
ніки в Польщі. На підприємстві виробляється 40 різних 
типів машин

Чому AKPIL
Європейські стандарти якості. Виробництво техніки AKPIL 

відповідає європейському стандарту якості. Якість техніки 
доводить її експорт в провідні країни-сільгоспвиробники: 
Америку, Італію, Німеччину, Австрію та ін.

Надійність. Зварювальні шви на продукції AKPIL виго-
товлені за спеціальною технологією, яка використовується 
при виробництві сільськогосподарської продукції провідних 
світових виробників техніки. Якість шва гарантує надійність і 
міцність рами агрегату.

Підвищений термін експлуатації. Всі деталі техніки 
AKPIL після виготовлення проходять обробку сталевим 
дробом, а потім – очищення. Далі наноситься двокомпонент-
не ґрунтове покриття, потім зносостійкий екологічно чистий 
2-компонентний криє лак. А спеціальна сталь комплектуючих 
продовжує термін експлуатації в 2 рази.

Низька вартість. Використання передових технологій ви-
робництва дозволило значно знизити вартість техніки AKPIL 
в порівнянні з технікою аналогічної якості.

AKPIL – польський виробник сільгосптехніки запускає 
лінію напівнавісних плугів. Новий модельний ряд плугів ви-
робництва AKPIL називається Магна.

Нова серія оранки AKPIL, включає в себе два типи Магна 
5+ 2 +, або 7 корпусів  і можливість доставити ще один 
корпус , 5 + 2 + 1, тобто вісім корпусів. Плуг має міцну раму. 
Це сталевий профіль з поперечним перерізом 160х160 мм і 
товщиною 10 мм. Плуг має хороший потік пожнивної маси, 
яка забезпечує відстань 105 см між корпусами та високий 
дорожній просвіт 82 см.

Плуги Магна є інструментом у версії Vario, яка забезпечує 
безступінчато регулювати робочу ширину. Це відбувається за 

допомогою гідравлічних циліндрів і знаходиться в діапазоні 
від 30 см до 48 см від корпуса. Також виробник забезпечив 
захист плуга від пошкоджень: «гідропневматичною систе-
мою», або ж «болт на зріз».

Плуги Магна не належить до дуже важких. Вага їх ста-
новить відповідно 4250 і 4550 кг. Підтримка колеса під час 
роботи є частиною регулювання глибини оранки. Але коли ми 
хочемо їхати, наприклад, на інше поле, плуг встановлюється в 
середині повороту, тобто, «лежачи».

Є також зернові комплекси на різні масштаби господарств 
з ширинами захватів від 2,5 м до 6,0 м.

Посівні комплекси AKPIL:
- «TIGRE DRILL»
- «TORNADO DRILL»
- «BIZON DRILL»
- «GEPARD DRILL»

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» – офі-
ційний дилер світового виробника 
сільськогосподарської техніки ком-
панії AKPIL  на території України.

Наші фахівці завжди готові надати 
професійну консультацію і підібрати 
Вам необхідну техніку, яка буде задо-
вільняти Ваші потреби.

Ми пропонуємо покупцеві макси-
мально широкий вибір сільгосптехніки, 
кваліфікований сервіс, широкий вибір 
оригінальних запчастин, вигідні ціни.

Колектив компанії «МАКСИ-
МУМ-АГРО» робить усе можливе, 

аби наші партнери не знали, що таке 
затримка товару чи його неналежна 
якість.

Кожна поставка має бути вчасною 
– ось наш девіз!

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» займаєть-
ся продажем і постачанням техніки для 
всіх процесів сільського господарства: 
для обробітку ґрунту, для посіву,  для 
підживлення ґрунту, для захисту,  для 
сінозаготівлі, для картоплярства. У нас 
Ви можете купити саму різну техніку 
як нову, так і бувшу у використанні. По-
ставляємо техніку з Європи та Америки!

Для зручності роботи з нашими 
партнерами ми співпрацюємо з 
різними фінансовими установами 
та забезпечуємо придбання техніки 
нашими покупцями за найвигідніши-
ми умовами.

Надійні партнери – гарантія ефек-
тивного розвитку компанії у майбут-
ньому. Ми високо цінуємо співпрацю 
і докладаємо максимальних зусиль, 
щоб зробити її більш приємною та 
взаємовигідною.

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» – 
Якість! Надійність! Доступність!
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МИЛЛИОН ГРИВЕН ЗА 10 ДНЕЙ
Уважаемый читатель, убежден, что после прочтения названия статьи возникает 

естественное желание выразиться в адрес автора в лучшем случае так: «Тьфу, еще один 
сказочник!». А «сказка» - в следующем.

К нам обратилась одна крупная фирма с просьбой 
отделить семена подсолнечника из крупного сора, 
который удерживает семечки при сходе с просевного 
сита зерноочищающей машины типа БСХ. Эта пробле-
ма хорошо известна: подсолнечник - легкая культура 
(насыпная плотность подсолнечника меньше насыпной 
плотности зерновых культур в два раза) и отделение его 
семян из вороха растительного сора, практически та-
кой же насыпной плотности, затруднительно (см. фото).

На нашем зерноочищающем оборудовании эта 
задача была выполнена благодаря, прежде всего, воз-
можности глубокой регулировки основных параметров 
работы зерноочищающих машин.

Как известно, растительный сор имеет низкую 
сыпучесть, и для его перемещения по ситу требуется 

регулировка как угла наклона рассева, так и вектора 
колебания рассева. У наших очищающих калибраторов 
(ОКФ-10) такие регулировки имеются. Наклонив на со-
ответствующий угол рассев, и установив на требуемый 
угол вектор импульса (положение вибраторов), был 
задан оптимальный режим, при котором смесь расти-
тельного сора с семечком равномерно перемещалась 
по рассеву.

Поскольку колебания сита при этом были плоскопа-
раллельными, то крупный сор и, прежде всего, палочка 
перемещались по ситу в режиме скольжения без верти-
кальной составляющей колебания. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что через сито Ø10 практически про-
шло все семечко с сором, размер которого был меньше 
10 мм.

Исходный материал До пневмовибростола После пневмовибростола

Комплекс для очистки

На следующем рассеве было уста-
новлено сито Фадеева размером 6.5, 
через которое прошло семечко и кака-
я-то часть мелкого легкого сора (см. фото).

Окончательная очистка, практически до 100%, была 
выполнена на пневмовибростоле (ПВСФ), на котором 
подобные задачи решаются без проблем (см. фото).

Итак, в качестве резюме:
В привезенном соре оказалось 60-65% кондицион-

ных семян подсолнечника.
За сутки из 35 т такой смеси крупного сора с под-

солнечником на комплексе из двух последовательно 
стоящих очищающих калибраторов ОКФ-10 и одного 
пневмовибростола можно выделить 20-25 тонн конди-
ционной чистой семечки. За десять дней, соответствен-
но, 200-250 тонн.

Если учесть, что ворох сошедшего с БСХ крупного 
растительного сора с «запрятанным» в нем семечком 
никуда не пристроишь, то становится оправданным 
название статьи.

ООО «Спецэлеватормельмаш»
ул. Исполкомовская, 32,
г. Харьков, Украина, 61039
+38 057 37-38-060, +38 050 157-57-40
agro.imperija.com
specmash@imperija.com
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ГЛОБІГЕНИ – НАЙКРАЩИЙ 
ЗАХИСТ ПОРОСЯТ ВІД ДІАРЕЇ

На сьогодні людство перед природою має значні «поблажки» адже коли народжується людина 
то вже має захисні елементи. Так, людина народжується не стерильною, а із захистом. Антитіла, в 
людському організмі, мають здатність проникати через плаценту, а саме із кровотоком, та переда-
ватися із материнським молозивом та молоком.

Та нажаль, не всі живі істоти мають таку перевагу. Так, 
наприклад, поросята народжуються стерильними, окрім 
випадків, коли вони не заражені вірусами та токсинами, 
які мають здатність проникати через плаценту. В даному 
випадку вони є стерильні, і беззахисні, та усе навколиш-
нє середовище небезпечне для них, і в даному випадку 
відсутній імунітет та неминуча смерть. Тому після на-
родження поросята самі, або за допомогою свиноматки, 
яка рилом підштовхує їх до сосків, або оператора, який 
приймає опорос, чим швидше намагаються напитися 
дорогоцінного молозива, яке кожної години втрачає свою 
захисну здатність. Молозиво свиноматки містить в собі не 
тільки поживні, енергетичні складники, але і більш важли-
вий компонент – імуноглобуліни. 

Імуноглобуліни, які містяться в молозиві, забезпечу-
ють поросят пасивним імунітетом, але не всіх. Чому? Це 
стається тому, що опорос, як правило є розтягнутим, або 
патологічним. Поросята народжуються нерівномірно, тож 
молозиво п’ють по різному. Останнім поросятам, при на-
родженні, дістається молозива найменше, або зовсім не 
вистачає. Також якість молозива та кількість імуноглобу-
лінів залежить від віку свиноматки, кількості опоросів, чи 
проводиться вакцинація свиноматок перед опоросом, та 
наявність вірусних збудників та їх вакцинопрофілактика. 

Непоганою практикою свиноводів світу, а також Укра-
їни, є застосування препарату Глобіген Піг Дозер, який 
задають поросятам перорально для підвищення пасивно-
го імунітету та надання захисту проти вірусів та бактерій. 

Глобіген Піг Дозер має неоднорідний склад де сукуп-
ність специфічних імуноглобулінів IgY (immunoglobulin 
yellow – імуноглобулін жовтий), соєвого масла, вітамінів 
та пробіотик дають надійний захист.

Основним носієм препарату є соєве масло, яке дає 
енергію поросятам для кращого руху, та є основним на-
повнювачем;

Вітаміни А, Д3, Е – відповідають за розвиток та скрі-
плення слизової оболонки кишечника, антистресовий 
фактор для ворсинок кишечника;

Пробіотик – Enterococcus faecium NCIMВ забезпечує 
умови для розвитку позитивної мікрофлори; 

Специфічні Імуноглобуліни IgY дають захист проти:
• Clostridium perfringens
• Ротавірус
• Трансмісивний гастроентерит
• E.coli Неонатальна діарея та діарея при відлучці (K88, 

К99, 987Р)
• S. typhimurium
• Криптоспорідіози
Застосування специфічних імуноглобулінів зразу після 

народження, до перших порцій молозива призводить до 
збереженості поросят, збільшення приростів. Це можна 
побачити по результатам застосування Глобіген Піг Дозе-
ра на одному із свинокомплексів в центральній Україні. Ві-
дібрано 8 свиноматок які мали третій опорос та поділено 
на дві групи по 4 свиноматки в контрольній (не задавався 
препарат) та дослідній (давали Піг Дозер по 2мл/голову 
три дні поспіль). Дослід тривав 28 днів із дня опоросу.

ТВАРИННИЦТВО
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Контрольна 
група

Глобіген 
група

Кількість свиноматок 4 4

Загальна кіл-ть народжених 
поросят

46 42

Загальна кіл-ть відлучених 
поросят

41 41

Смертність (%) 10,9% 2,3%

Середня вага при нарождені (кг) 1,33 1,25

Середня вага поросят при 
відлученні (кг)

7,56 7,75

Середньодобові прирости (кг) 0,27 0,276

Застосування Глобіген Піг Дозера на свинокомплексах 
у різних країнах світу показало наступну тенденцію, що 
смертність поросят в маточнику знижувалася на 3% та 
додатково отримували 1 порося на свиноматку в рік.

А як бути із поросятами в подальшому, після закінчен-
ня дачі Глобіген Піг Дозер? 

А дальше ми можемо продовжувати підсилювати 
пасивний імунітет шляхом дачі сухих імуноглобулінів у 
предстартер поросятам, до моменту поки повністю не 
сформується активний імунітет. Компанія EW Nutrition про 
це потурбувалася. Вона зрозуміла, що пасивний імунітет, 
набутий через молозиво, у поросят триває 3-5 днів, а ак-
тивний ще не наступив, тому 
поросята стають знову 
беззахисні. Для цього було 
розроблена 
кормова 
до-
бавка 
Глобі-
ген 
Джамп Старт, в основі якої 
є специфічні імуноглобуліни 
IgY, які дають захист проти 
наступних збудників:

• Інфекційний гастроентерит
• Clostridium perfringens
• Ротавірус
• E.coli Неонатальна діарея 

(K88, К99, 987Р)
• E.coli Діарея до та після від-

лучки (K88, К99, 987Р)
• E.coli Набрякова-Коллібакте-

ріоз (F18, К882)
• S. typhimurium
• Криптоспорідіоз
• Цирковірус.

Даний препарат можна задавати в предстартер та зго-
довувати тваринам вже з 4-5 дня життя. При цьому імуно-
глобуліни будуть постійно попадати в кишечник із кормом 
та систематично здійснювати захист кишечника, що є 
важливим сегментом у створенні імунітету. 

Висновки:
Використовуючи дані кормові добавки, можна забезпе-

чити пасивним імунітетом поросят від народження аж до 
80-го дня життя, зменшити проблеми із шлунково-кишко-
вим трактом, отримати додатково одне порося на свино-
матку в рік та зменшити падіж на 3%.

Ветеринарний лікар, керівник проектів, Тарас Прудиус

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

konoval@alfa-vet.com
www.alfa-vet.com
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АГРОІСТОРИК

ВИСТАВКОВИЙ РУХ У КОЛОМИЇ КІНЦЯ 
ХІХ СТ. – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Розвиток українських територій у різні періоди становлення державності 
відбувався під час панування чужих держав: Австро-Угорщини, Польщі, 
Росії… За весь цей час українці намагалися зберегти свою історичну, 
релігійну і культурну автентичність. Особливо гостро це проявлялося у 
Західній Україні, де активно поводила себе місцева інтелігенція у становленні 
суспільно важливих організацій, об’єднань і освітньо-просвітницьких, 
мистецьких, виробничих заходів. Одним із найвідоміших був виставковий рух 
на Галичині, Гуцульщинні і Покутті.

Апогею такого руху досяг у 80-90 ті роки ХІХ ст., коли через 
свою вагомість і популярність ряд виставок відвідав сам цісар Ав-
стро-Угорщини Франц Йосиф І. А от передумовою цього руху став 
бурхливий розвиток культурно-мистецького, наукового і економічно-
го життя у середині ХІХ ст. Так, знаковим роком став 1880 рік, коли 
у Коломиї відбулася Етнографічна виставка та Господарсько-про-
мислова виставка.

Про Етнографічну виставку того часу написали у краківській 
газеті «Czac», а пізніше Маркелій Туркавський видав цілу книгу під 
назвою «Wystawa etnograficzna Pokucia w Kolomyi» (1880). У книзі 
виставка в Коломиї описана як всеохоплююче явище не тільки міста, 
а й шести повітів: Коломийського, Косівського, Снятинського, Горо-
денківського, Заліщицького і Борщівського. Основна мети виставки: 
спричинитися до пізнання люду тутешнього і піднесення домашньо-
го промислу (представити одяг і строї, житло, всі знаряддя, домаш-
ній промисел).

Як повідомляють джерела Етнографічна виставка діяла в Коломиї 
впродовж 15-30 вересня на так званому Затишку, де зараз знаходиться 
Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття 
ім. Й. Кобринського. Одним з ініціаторів проведення виставки був 
польський історик і етнограф, заступник голови польського Чорногір-
ського відділення Татринського товариства в Коломиї Л. Вайгель. До 
організаційного комітету виставки входили наступні діячі того краю: 
В. Дідушицький, В. Пшибиславський, Я. Грегорович, О. Кольберг, К. 
Голуховський, Т. Рибковський (декоратор).

Особливу роль в організації Етнографічної виставки відіграв ві-
домий польський етнограф і фольклорист О. Кольберг, який довгий 
час вивчав етнографію Покуття і на основі цього склав детальний 
каталог виставки. Загальний обсяг експозиції складав близько 1000 
експонатів.

Виставка організовувалася й проводилася під протекторатом ці-
саря Австро-Угорщини Франца Йосифа І, який відвідав коломийську 
виставку особисто. Така увага допомогла увіковічнити виставку 
пам’ятною медаллю. На одній стороні посередині зображено напис: 
«Wystawa etnograficzna w Kolomyi dnia 15 wrzesnia 1880», а по кругу 
напис «Zaszycona odwiedzinami Monarchy Franciszka Jozefa І». На 
звороті вміщено герб міста Коломиї і чіткий підпис. Бронзову і по-
сріблену медалі виготовили на фабриці Г. Шапіра у Львові, одна з 
яких і досі зберігається у фондах Коломийського музею народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.

Особливо широко на Етнографічній виставці були представлені 
вироби українських майстрів Покуття, Гуцульщини, Західного Поді-
лля і незначною мірою – твори польських та вірменських умільців. 
В експозиції демонструвалися льняні і конопляні тканини, ліжники, 
комплекти народного одягу, кушнірські, оздоблені металеві, бондар-
ські та гончарні вироби, писанки, іграшки з сиру, різні господарські 
речі та кінська збруя, музичні інструменти, малюнки, картини й 
світлини, обрядові, ритуальні предмети й описи щодо їх використан-
ня, а також макети хат.

Проведення виставки було корисним для всього краю – Коломия 
зацікавила фахівців і меценатів. Досить згадати, що відомий меценат 
В.Дідушицький, який фінансово підтримував багатьох українських 
художників, для свого приватного музею у Львові закупив багато 
цінних експонатів. Різні джерела засвідчили і наступне: «Етногра-
фічна виставка в Коломиї 1880 року була другою з черги крайовою 
виставкою; їй передували етнографічні виставки у Стокгольмі, Від-
ні, Парижі та Львові. Вона засвідчила великі таланти українського 
народу, стала важливим джерелом для написання низки етнографіч-
них і наукових праць, започаткувала тео ретичну основу організації 
шкіл на Покутті і зокрема в Коломиї, дала поштовх для створення 
майбутнього Коломийського музею». Саме на отримані від виставки 
кошти було придбано площу під будову Народного дому в Коломиї, 
де нині міститься Коломийський музей народного мистецтва Гуцуль-
щини та Покуття ім. Й. Кобринського. Спорудження Народного 
дому в Коломиї поєднувало в собі і політичні, і громадські, і куль-
турно-мистецькі аспекти, адже він став духовним центром міста, 
його своєрідна аорта, що живить весь організм. 

Одночасно з Етнографічною, а саме 16 вересня 1880 року у Коло-
миї відкрилася Господарсько-промислова виставка, організаторами 

якої стали місцеві українські 
діячі, які належали до «То-
вариства ім. Качковського», 
зокрема, М. Білоус, А. Блон-
ський та С. Трембицький, а 
також О. Агопсович, священики М. Левицький і М. Крушельницький. 
Головною метою цієї виставки було зацікавити ширші кола україн-
ської громадськості крайовим промислом і показати розвиток тогочас-
ного українського мистецтва, зокрема гуцульського, йшлося про свого 
роду економічну й господарську просвіту місцевих українців. Для 
більш комплексної демонстрації експонатів, виставка поділялася на 
п’ять відділів. Зокрема, у відділі «Домашні промисли» експонувалися 
виготовлені вручну вироби з вовни, шкіри, дерева, гончарної глини; у 
відділі «Мистецтво» представляли свої вироби майстри з малярства, 
літографії, фотографії, різьбярства тощо.

Джерела вказують на те, що підготовчі роботи велися доволі 
активно, широко розповсюджувалася інформація про захід. У ка-
талозі Господарсько-промислової виставки зареєстровано близько 
сотні учасників. З виставлених виробів було найбільше ткацьких 
робіт, трохи гончарних, менше токарних, шевських, бондарських, 
один кушнірський виріб, велика кількість робіт жіночих, кравецьких 
і вишиваних.

Знаковою подією Господарсько-промислової виставки став візит 
цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа І. Український художник 
Корнило Устиянович виконав великий портрет цісаря, який був роз-
міщений всередині павільйону виставки і прилаштований на вінку 
з зелені і квітів. Ось так свідчили про візит цісаря: «Монарха вітали 
українською мовою, вручивши йому хліб і сіль. Гурт дівчат у націо-
нальних строях кидав до ніг цісареві квіти... Високий гість оглядав ви-
ставку протягом 10 хвилин під український національний гімн, який 
співав український міський хор. Священик Левицький супроводжував 
цісаря, пояснював мету і зміст виставки, а також подарував йому 
гуцульські різьблені вироби». Відвідавши виставку, віденський гість 
вписав своє ім’я до пам’ятної книги. Увагу високого гостя привернули 
церковна різьба, майстерно виконані вироби народних майстрів.

Це була перша такого типу регіональна виставка в Галичині. 
Вона мала великий успіх і широкий розголос у пресі, водночас за-
початкувала традицію щодо проведення подібних виставок по всій 
Західній Україні. З цього часу виставки, частиною експозиції яких 
були вироби народних промислів, почали організовуватись у Коло-
миї систематично.

Загалом ці коломийські виставки 1880 року відкрили шлях 
виставковій діяльності наступних років. У 1883, 1885 і 1887 роках 
коломийські українські діячі знову організували виставки господар-
ського промислу. Відбувалися виставки і в інших містах регіону – 
Тернополі (1887), Львові (1882 і 1894), Стрию (1909), знову в Коло-
миї (1912). Цей рух наприкінці ХІХ століття переросло у демонстру-
вання, вивчення і збереження української народної ноші, які відбу-
валися в Коломиї 1879, 1883, 1884, 1892, 1897 років, про що свідчать 
публікації в польських, коломийських і львівських часописах.

Підготував Андрій Сава
Джерела: www.nbuv.gov.ua, postup.brama.com, dzerkalo.media, ко-

ломия.com

Зустріч цісаря Франца 
Йосифа I на виставці

Засновники Гуцульської промислової 
спілки в Коломиї



TRACTARGI HDX 
15W-40
 
Моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. 
Підходить для двигунів сільськогосподарської техніки, що працюють  
за будь-яких умов і в будь-який час року.

TRACTAGRI HDM 
15W-40 
 
Всесезонна олива для дизельних двигунів старого покоління (атмосфер-
них і турбованих) тракторів і сільськогосподарської техніки.
Призначена для змащування дизельних двигунів сільськогосподар-
ської техніки попередніх поколінь (до 1999 року випуску), для яких не 
існувало екологічних стандартів.

TRACTARGI HDX SYN
10W-40
 
Напівсинтетична моторна олива з відмінними експлуатаційними 
характеристиками для двигунів сільськогосподарського обладнання, що 
працюють у найекстремальніших умовах у будь-яку пору року.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
ACEA: E7/E5
API: СI-4/СH-4/SJ
Дозвіл виробників
MB-Approval 228.3

CUMMINS: CES 20078
(20077/20076)
DEUTZ: DQC ІІІ-10

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
ACEA: E2/E1
API: CD/SF
Дозвіл виробників
MIL.L.:2104E
CCMC: D4/PD2
DEUTZ, DEERE, FORD, 
IVECO,MWM,PERKINS...

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
ACEA: E7/E5, A3/B4/B3 
API: CI-4/CH-4/SL
Дозвіл виробників
DAIMLER: MB-Approval 228.3
CUMMINS: CES 20078
(20077/20076)
DEUTZ: DQC III 10

Мастильні матеріали для двигунів

Мастильний матеріал для трансмісій, оснащених 
дисковими гальмівними механізмами, 
наповненими оливою, і гідравлічними системами 
сільськогосподарських тракторів.

DYNATRANS MPVСПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
API: GL-4
Дозвіл виробників 
MASSEY FERGUSSON:  
CMS M 1145/1143
VOLVO CE: WB 101
ZF: TE ML 03E/ 05F/ 06P/  
17E/ 21F

>  Спеціальний коефіцієнт зчеплення для гальм і занурених дисків зчеплення. 
> Стабільність властивостей при експлуатації.
> Гарний опір зсуву.

Відповідає:
MASSEY F. CMS M1141/M1135 
JOHN DEERE JDM J20C 
CASE MS 1206 / 1207 / 1209 
NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C

CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 
3526 / 3540 

FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00 
KUBOTA UDT  
Mc CORMICK HTX 
AGCO/Allis 821 XL 
CLAAS / RENAULT AGRICULTURE 

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування




