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ЗБЕРЕЖІТЬ 

ДОДАТКОВО 

15% УРОЖАЮ 

у стресових 
умовах

Вищі врожаї вашого 
майбутнього

Гібриди кукурудзи АРТЕЗІАН відрізняються елітною генетикою із підвищеним 
рівнем ефективності використання вологи, для формування максимальних 

урожаїв. Під час численних локальних досліджень гібриди АРТЕЗІАН стабільно 
виявляли найвищу врожайність.

Ми бачили силу АРТЕЗІАН. Тепер пропонуємо Вам.
www.syngenta.ua

Консультаційний центр: 0 800 500 449
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ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»: КУЛЬТУРА 
ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ АГРОНОМІЇ

ТОВ «Сервіс-Агрозахід» – це молода дистриб’юторська компанія, яка реалізує 
високоякісні оригінальні засоби захисту рослин, насіння та добрива, співпрацюючи 
зі світовими брендами, такими як Bayer, BASF, Syngenta, DuPont, ADAMA, Nufarm, 
Самміт-Агро Юкрейн, NPZ Lembke, Альфа Смарт Агро, ПІОНЕР, МОНСАНТО, SAATEN 
UNION, Oseva, Euralis, MAЇSADOUR SEMENCES, INTERMAG, Агроальянс Юкрейн, AgriTecno 
Fertilizantes, Siakropol тощо. Вона має в своєму асортименті 3000 різних продуктів. 
Втім, «Сервіс-Агрозахід» – це не просто один з багатьох українських дистриб’юторів. 
Генеральний директор товариства Роман Романович Проць розповів, що будуючи 
ринкову стратегію, компанія спиралась на свою глобальну місію: вкласти максимум 
зусиль у виведення агросектору країни на лідерську позицію у світі.

«Здійснюємо повний технологічний 
супровід для господарства»

Роман Проць: «Наша компанія реалізує 
високотехнологічну продукцію і хоче дати можливість 
аграріям ефективно її використовувати – для того, 
щоб розкрити потенціал українських ґрунтів та 
отримати максимальний врожай. Але виключно якості 
самої продукції не достатньо – потрібно з розумом її 
обрати та використати. Тому ми підбираємо найбільш 
оптимальні та рентабельні технології для кожного 
конкретного господарства і здійснюємо для нього 
повний технологічний супровід: від передпосівного ана-
лізу ґрунтів – до збирання врожаю».

Компанія «Сервіс-Агрозахід» активно розширює 
свою присутність в Україні, і у підсумку планує 
відкрити представництва в кожній області. Вона 
має широкий досвід та розвинуту систему навчання 
спеціалістів – вони проходять серйозну практику, 
перш ніж приступити до самостійної роботи. Звичайно, 
в програму навчання входить відвідування заводів 
виробників, яких представляє компанія, що є невід’єм-
ною частиною професійного росту. 

ТОВ «Сервіс-Агрозахід» має власну лабораторію, в 
якій спеціалісти роблять аналіз ґрунтів та листкової 
поверхні на вміст мікро-, мезо- та макроелементів.  
Компанія є однією з небагатьох в Україні, яка робить 
космічні зйомки полів для виявлення їх агротехнічного 
стану. Вологозабезпечення, наявність певних хвороб, 
бур’янів, облік процесів вегетації, контроль за ефектив-
ністю агрономічних заходів тощо – все це можна з висо-
кою точністю та оперативністю виявляти за допомогою 
супутникового моніторингу полів.

Продукти, які допомагають фермеру стати 
успішним 

Роман Проць: «Будь-яка рослина має десятки фаз 
розвитку, в кожну з яких вона потребує тих чи інших 
елементів. І все це знаходиться під постійним впливом 
безлічі факторів, які від нас не залежать: тип ґрунтів, 
рельєфу, наявність чи відсутність вологи, посуха, 
певна температура, і так далі. Тому без правильного 
мінерального живлення рослин усі витрати на насіння, 
засоби захисту та сільськогосподарську техніку можуть 
бути марними. Дуже важливе значення мають мезо- та 
мікроелементи (Ca, Mg, S, B, Mo, Cu, Zn, Fe, Mn), які забезпечу-
ють нормальну життєдіяльність рослин. Ми рекомендує-
мо аграріям уважно стежити за тим, щоб усіх потрібних 
елементів було в ґрунті достатньо. І пропонуємо 

комплексне забезпечення рослини – мінеральними 
добривами ТімаcAgro, Siakropol та мікродобривами 
INTERMAG, AgriTecnoFertilizantes, «АгроальянсЮкрейн» 
тощо. Спеціалісти нашої компанії розробили програми 
живлення для пшениці, ячменю, сої, гороху, ріпаку, кукурудзи, 
соняшника, цукрових буряків тощо».

Щодо систем захисту рослин, компанія «Сервіс-
Агрозахід», окрім високоякісних пестицидів, пропонує 
аграріям унікальний асортимент препаратів, які 
мають аналогічну дію захисту та додаткову низку 
можливостей. Їх використання дозволяє зменшити 
норму витрати пестицидів, а також позитивно впли-
нути на pH води для розчину, розвиток кореневої 
системи, посилити фотосинтез, зменшити негативну 
дію пестициду, зокрема пригнічення рослини. Між 
іншим, компанія регулярно здійснює експериментальні 
проекти спільно з господарствами, запроваджуючи 
дослідні ділянки. Реальні приклади демонструють 
значно вищу врожайність при використанні продуктів 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід».

Роман Проць: «Великий врожай починається з 
віри в те, що він є можливий, і що для його отримання 
вистачить ресурсу та здібностей. Ми допомагає-
мо фермеру повірити в це та стати успішним. Тоді 
наступним кроком може бути розширення бізнесу, 
запровадження – згідно домінуючого напрямку вироб-
ництва – тої чи іншої переробки. Адже цього аграрна 
галузь на сьогоднішній день дуже потребує, враховуючи 
актуальність розвитку вигідного експорту. До речі, 
одним з напрямків діяльності ТОВ «Сервіс-Агрозахід» 
є трейдерство та експорт сільськогосподарської 
продукції за кордон».

Компанія будує сміливі плани на майбутнє. Як 
зазначив Роман Проць, у 2016 році в ТОВ «Сервіс-
Агрозахід» відбулося найголовніше – закладення 
міцного фундаменту для подальшого розвитку, і цей 
процес продовжуватиметься у 2017-му. На сьогоднішній 
день керівництво активно працює  над залученням 
в колектив нових спеціалістів, адже компанія воліє 
вийти на потужний рівень всеукраїнської агрономічної 
підтримки, використовуючи максимум ресурсів для 
розвитку галузі сільського господарства. 

Тетяна Бєлінська
ТОВ “Сервіс-Агрозахід”
47722, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27
тел.(факс) (0352) 25-15-00
моб.+380672438191
serviceagrozahid@gmail.com
www.serviceagrozahid.com.ua



Новий рік розпочався з поспішної активної роботи, адже треба серйозно підготуватись – вже в лютому відбу-
деться велика аграрна виставка «Зернові технології» у Києві, і далі за розкладом пройдуть різноманітні виставки 
по всій Україні: в Херсоні, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові, Запоріжжі тощо. Очевидно, що таких заходів з кожним ро-
ком стає дедалі більше. Аграрна галузь в тренді, і кожен обласний центр хоче зіграти не останню роль в популяри-
зації цього бізнесу, залучити в місто фінанси. Це чудово, якщо все робити правильно, і залишається побажати цим 
заходам розвиватись, долучаючи до участі все більше учасників та відвідувачів, щоб у підсумку сільгоспвиробники 
зі всієї України були причетні до спільної роботи та розширення співпраці один з одним. Тут можна провести ме-
тафоричну аналогію з розвитком людської мозкової діяльності: ефективніше та оригінальніше працює мислення, 
коли з’являється більше зв’язків між нейронами. Чим більше зв’язків один з одним будуть мати аграрні підприєм-
ства, тим швидше та продуктивніше буде розвиватись «мозок» аграрної галузі в цілому. 

Ми як незалежне аграрне видання мислимо глобально, і головна мета, яку ми переслідуємо – це сумлінне вдоско-
налення інформаційного простору аграрної галузі. Тож, зазначаємо головні теми, які ми будемо розкривати протя-
гом 2017 року. 

- Шляхи розвитку аграрного бізнесу в умовах економічної нестабільності;

- Дослідження можливостей найсучаснішої селекції в різних регіонах України;

- Інтенсивні технології та екологія – поєднання.

Звісно, висвітлення актуальних подій сільськогосподарської галузі, інтерв’ю з науковцями і агровиробниками, 
дослідження історичних аспектів галузі – в нашій постійній рубриці «Агроісторик» тощо – само собою розуміється. 
Тож, шановні читачі, якщо ви бачите свою роль в зазначених темах, не зволікайте звернутись в редакцію – ми від-
криті до співпраці. 

ВІД РЕДАКЦІЇ

Добрива для позакореневого
            підживлення:
• ARCOP, сульфат магнію кристалічний
(MgO-23%,   SO3–46%,   Mn -0,035%,   Zn–0,013%);
• Сульфат магнію кристалічний 
семиводний  (MgO-16%,  SO3–32%);
•• Повний перелік мікродобрив 
польської компанії ІНТЕРМАГ;
• Кристалічні добрива Ельвіта 
(фосфо 8-45-8, калі 3-10-45, 
нітро 19-20-20).

ДОБРИВА 
ВІД ТОВ «КОМПАНІЯ «МАКОШ»
ЗАПОРУКА ВАШИХ
ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ
Пропонуємо сільгоспвиробникам надсучасні,  високоефективні,
комплексні добрива європейської якості  польського  виробництва. 
Це добрива нового третього  покоління, які не містять важких 
радіаційних металів,  екологічно чисті, їх гранула легко набрякає
в ґрунті, розносячи елементи живлення. Вони задовольняють 
рослини  збалансованим комплексом елементів  живлення,  
забезпечують якісне їх засвоєння.забезпечують якісне їх засвоєння.

Переваги наших добрив:
• вміст діючої речовини в добриві 

на 100% відповідає задекларованому;
• в одній гранулі або кристалі містяться всі елементи;

• виробник – Польща, виготовлено за стандартами Євросоюзу;
• складники добрив повністю доступні рослинам, та, в залежності

ввід виду добрива, мають різний характер дії на ґрунт та на
рослину (як пролонгована дія, так і швидке реагування);

• дані добрива вже не один рік є популярними, 
користуються великим попитом у фермерів країн Євросоюзу;

• легко вносяться в ґрунт;
•  Мають високу окупність з 1 га, ціна відповідає якості;

• доступні ціни, зручні умови співпраці.

тел.: (067)448 -13-78 ,  http://makosh-group.com.ua

Гранульовані мінеральні добрива:
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У 2017 РОЦІ АГРАРІЯМ ПОТРІБНО МАЙЖЕ 1 МЛН Т 
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

 Для проведення весняно-літніх польових робіт 2017 року аграрними підприємства-
ми України замовлено 957,9 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив. Про це 
повідомляє прес-служба ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

Зокрема, замовлено наступні види мінеральних добрив: азотних - 674,6 тис. тонн, фос-
форних - 156,4 тонн, що становить в середньому на 1 га посівної площі 52 кг поживних 
речовин мінеральних добрив, з них азоту - 36 кг на 1 га посіву.

За оперативними даними з регіонів станом на 20 січня 2017 року сільськогосподар-
ськими підприємствами закуплено 130,1 тис. тонн поживних речовин мінеральних до-
брив, зокрема, азоту - 95,9 тис. тонн поживних речовин (в минулому році було закуплено 
102,9 тис. тонн поживних речовин, з них азоту 79 тис. тонн).

Активізація купівлі відбулася за останній тиждень – куплено 88,5 тис. тонн поживних 
речовин мінеральних добрив, з них азоту 64,6 тис. тонн (в минулому році було закуплено 
50,7 тис. тонн поживних речовин, з них азоту 39,9 тис. тонн).

Експерти вважають, що «враховуючи перехідні залишки, всього наявність під вес-
няно-літні польові роботи становить 254,0 тис. тонн поживних речовин мінеральних 
добрив, з них азоту 181,8 тис. тонн (в минулому році було 218,9 тис. тонн поживних 
речовин, з них азоту 159,9 тис. тонн). Наявність, з урахуванням перехідних залишків, на 
1 гектар посівної площі становить 14 кг поживних речовин мінеральних добрив, з них 
азоту - 10 кг/га. Забезпеченість всього по Україні складає 27 %, з них азоту - 27 %». 

УКРАЇНА ПІДТРИМУВАТИМЕ ЛОКАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІКИ
Україна буде всесторонньо підтримувати розвиток локального виробництва 

сільськогосподарської техніки. Про це зазначив Міністр агарної політики та про-
довольства України Т.Кутовий. Про це він заявив на конференції «Стійке зростання 
- фактори успіху та стратегічні варіанти для сільгоспмашино-будівного сектору Укра-
їни», яка відбувалася у рамках Глобального форуму з продовольства 2017 у Берліні: 
«Зараз Україна являє собою перспективний майданчик для сільськогосподарського 
машинобудування. Тому закликаю міжнародних виробників техніки та інвесторів 
розширювати та переносити своє виробництво в Україну. Адже для цього у нас є усі 
умови – зручні технічні території, підготовлені інженери та фахівці, стабільний попит 
на продукцію цього сегменту».

Зокрема Міністр повідомив, що у 2016 році аграрними товаровиробниками України 
придбано близько 8,5 тис. од. техніки на суму майже 9 млрд гривень.

Він також звернув увагу присутніх на необхідності розширення переліку малої техніки 
для фермерів, які з року в рік збільшують попит на машини та приладдя для сільського 
господарства.

Для підтримки цієї галузі за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспто-
варовиробників» у 2017 році передбачено 550 млн грн на технічне переоснащення АПК, 
підвищення купівельної спроможності сільськогосподарських товаровиробників шля-
хом здешевлення складної сільськогосподарської техніки, компенсації кредитних ставок 
банків залучених на придбання технічних засобів. 

Міністерство аграрної політики та продовольства

ПАСІЧНИКИ ЗВІТУЮТЬ ПРО РЕКОРДНІ ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ 
МЕДУ 

За минулий рік обсяг експорту меду склав 56,9 тис. тонн, що на 58,2% більше, ніж у 
2015 році. В грошовому еквіваленті цей показник становив 97,3 млн дол., або на 15,8% 
більше у порівнянні із минулим роком. Як повідомили у прес-службі асоціації «Україн-
ський клуб аграрного бізнесу», найбільшими покупцями українського меду стали країни 
Європейського Союзу. Зокрема, Німеччина торік імпортувала цієї продукції на 32,6 млн 
дол. (33% у загальному обсязі експорту меду з України), Польща – на 18,1 млн дол. (18,6%) 
та США – 17,7 млн дол. (18,1%). У Мінагропроді також повідомили, що Україна станом на 
11 січня вже повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду до 
країн ЄС, що становить 5,2 тис. тонн.

 www.ucab.ua

УКРАЇНА Б’Є РЕКОРДИ З ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ ОЛІЇ
За даними Державної служби статистики України виробництво нерафінованої соняш-

никової олії в Україні в 2016 році становило 4,4 млн тонн, що на 20,2% більше порівняно 
із минулим роком. Також згідно з повідомленням УНІАН, у грудні було вироблено 557 тис. 
тонн соняшникової олії, що на 5,3% більше, ніж у попередньому місяці, і на 47,8% більше 
грудня 2015 року. Крім цього, виробництво маргаринів та харчових жирів минулого року 
скоротилося на 13,6% – до 184 тис. тонн. Слід зауважити, що вказані дані наводяться без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, 
а також частини зони проведення антитерористичної операції на Донбасі. За результатами 
2016 року Україна є також найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними 
асоціації «Укроліяпром», у 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової 
олії – 4,8 млн тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї 
продукції становив 4,8 млрд дол. США проти 4,2 млрд дол. США роком раніше.

 www.economics.unian.ua
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ГАЛУЗЬ РОСЛИННИЦТВА: 
ПІДСУМКИ 2016 РОКУ

Оцінюючи розвиток аграрного сектору економіки України протягом років незалеж-
ності, слід виділити два основних векторальні напрями: занепад галузей тваринництва 
та інтенсифікація рослинництва. Так, починаючи з 90-х років та особливо з 2000-х років, 
більшість сільськогосподарських підприємств займаються вирощуванням рослинниць-
кої продукції. У цій галузі акценти розставлені на культури, які є експортно та інвести-
ційно привабливими: пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. Загальними 
передумовами успішного розвитку саме цих підкомплексів є сприятливі ґрунтово-клі-
матичні умови, макроекономічні фактори виробництва та всезростаючий попит на 
дану продукцію у світі, що формують високі ціни на продукцію.

Завдяки такій політиці відбулося значне підвищення доходів аграрних формувань, під-
вищилась стабільність їхнього фінансового стану та утворилися передумови для подаль-
шого інвестування в технічне переоснащення галузі. Такі тенденції збереглися і в 2016 році.

Таблиця 1. Структура та використання сільськогосподарських угідь в Україні (тис. га)

Показники 2000 2005 2010 2015 2016
Відхилення,

2016 р. до 2000 р.

+,– %

Площа сільськогоспо-
дарських угідь

38421,4 37039,4 36487,9 36453,3 36453,3* -1968,1 94,9

в тому числі
Сільськогосподарські 
підприємства

29878,0 22116,7 20589,6 20746,9 20746,9* -9131,1 69,4

у відсотках 77,8 59,7 56,4 56,9 56,9* -20,9 х
Громадяни 8543,4 14922,7 15898,3 15706,4 15706,4* 7163 183,8
у відсотках 22,2 40,3 43,6 43,1 43,1* 20,9 х

з них
Використовується у 
товарному виробництві – 
посівна площа

27173 26044 26952 26902 26775 -398 98,5

у відсотках 70,7 70,3 73,9 73,8 73,4 2,7 х
в тому числі

Зернові культури 13646 15005 15090 14739 14349 703 105,1
у відсотках 50,2 57,6 56,0 54,8 53,6 3,4 х
Технічні культури 4187 5260 7296 8350 8656 4469 206,7
у відсотках 15,4 20,2 27,1 31,0 32,3 16,9 х
Картопля і овоче-
баштанні культури

2277 2041 1967 1823 1834 -443 80,5

у відсотках 8,4 7,8 7,3 6,8 6,8 -1,6 х
Кормові культури 7063 3738 2599 1990 1936 -5127 27,4
у відсотках 26,0 14,4 9,6 7,4 7,3 -18,7 х

* Дані 2015 року
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Посівні площі
Загалом в Україні площа сільськогосподарських угідь 

становить майже 36,5 млн га, з яких у господарському 
віданні аграрних підприємств перебуває понад 20,7 млн 
га (99% оформлені згідно договорів оренди земельних 
паїв). Рештою 43,1 відсотків (або 15,7 млн га) володіють 
господарства населення. Однак слід зауважити, що 
в агарному секторі так би мовити «доступними» для 
ведення бізнесу є трохи більше 73 відсотків, оскільки 5 
млн га угідь використовується населенням для будівниц-
тва, обслуговування житлових і господарських будівель, 
а також підсобного господарства; ще приблизно така ж 
частина за структурним групуванням належить до сіно-
жатей та пасовищ (а по суті не використовується взагалі). 
Таким чином, в останні роки посівна площа в Україні не 
змінювалася і становить 26,8 млн га (див. табл. 1).

Основну частку традиційно займають культури зер-
нової групи (53,6%, або 14,3 млн га). За 15 років площа 
збільшилася, з першого погляду, не істотно – на 0,7 
млн га, але серед всього розмаїття зернових та зерно-
бобових культур, товаровиробники вирощують лише 
пшеницю (46,5%), кукурудза на зерно (27,9%) та ячмінь 
(19,1%), що загалом складає 93,5 відсотків. Це призвело 
до істотного скорочення площ під житом, вівсом, про-
сом, гречкою, рисом, горохом та викою. 

Серед технічних культур найбільш популярними є 
олійні: соняшник, соя та ріпак. Приріст площ під цими 
культурами з 2000 року склав 206,7 відсотків. На сьо-
годні технічні культури займають 8,6 млн га або 32,3%. 
У цій групі спостерігаються також різні тенденції. Так, 
соняшник, займаючи лідируючі позиції протягом усіх 
років, стабільно висівається на площі понад 5 млн га і в 
2016 році досяг відмітки 5,9 млн га; значно зріс інтерес 
аграріїв до сої – посівні площі 2015-2016 рр. коливають-
ся в межах 1,8-2,1 млн га; до навпаки змінилася ситуація 
із ріпаком – у 2016 році під ним засіяно лише 0,5 млн 
га, хоча ще 2014 року показник становив 1,8 млн га; пе-
рервалася негативна тенденція зі скорочення площ під 
цукровими буряками – порівняно із 2015 роком посіви 
підвищилися на 23,1 відсотки і склали 0,3 млн га.

Розглянутий перерозподіл посівних площ на ко-
ристь зернових і технічних культур відбувся за рахунок 
зменшення площ під картоплею, овочами (на 19,5%) та 
кормовими культурами (на 72,6%). Відповідно у 2016 році 
в абсолютному значенні вони становили 1,8 та 1,9 млн га. 
На малюнку 1 відображені загальні тенденції зміни струк-
тури посівних площ різних груп культур, що визначили 
вплив на сучасний стан аграрного виробництва.

Рис. 1. Структура посівних площ в Україні

Виробництво продукції
Протягом останніх років (2013-2015) ми вже зви-

кли з тим, що в Україні виробляється в середньому 60 
млн тонн зерна. Незважаючи на побоювання аграріїв 
щодо врожаю 2016 року через негативний вплив 
природно-кліматичних умов (посуха, підвищенні 
температурні режими повітря, нерівномірність опадів 
тощо), у минулому році вдалося зібрати рекордний 
урожай збіжжя.

Так, у Міністерстві аграрної політики та продоволь-
ства заявили, що за попередніми статистичними дани-
ми у 2016 році виробництво зернових та зернобобових 
культур у заліковій вазі склало 66 млн тонн (в 2,7 разів 
вище порівняно із 2000 роком) (див. табл. 2). Щодо 
культур, то, зокрема, зібрано: пшениці – 26,0 млн тонн; 
кукурудзи на зерно – майже 28,0 млн тонн; ячменю – 9,4 
млн тонн; жита – 391,5 тис. тонн; вівса – 499,0 тис. тонн; 
гречки – 176,4 тис. тонн; гороху – 745,6 тис. тонн; рису – 
64,8 тис. тонн.

Як свідчать дані, це значне зростання обсягів 
виробництва протягом 2015-2016 років відбулося за 
рахунок інтенсифікації технологій вирощування, що 
вплинуло на підвищення урожайності, оскільки пло-
щі під зерновими та зернобобовими культурами ско-
ротилися на 390 тис. га (або 2,6%). Загалом, середня 
врожайність в усій групі склала 46,1 ц/га (більше на 
5,0 ц/га ніж у 2015 р.). Урожайність за культурами 
становила: пшениці – 42,1 ц/га; кукурудзи на зерно – 
66,0 ц/га; ячменю – 33,0 ц/га; жита – 27,3 ц/га; вівса – 
23,9 ц/га; гречки – 11,5 ц/га; гороху – 31,3 ц/га; рису 
– 54,0 ц/га.

Це виглядає цілком логічним, адже 3/4 продукції ви-
рощується сільськогосподарськими підприємствами. 
Особливо показовим це підвищення виглядає на фоні 
даних 2000 року, коли продуктивність вирощування 
була практично удвічі нижча (див. рис. 2).

Таблиця 2. Виробництво основних сільськогосподарських культур (тис. тонн)

Показники 2000 2005 2010 2015 2016*
Відхилення,

2016 р. до 2000 р.

+,– %

Зерно (включаючи 
кукурудзу)

24459,0 38015,5 39270,9 60125,8 66020,2 41561,2 269,9

частка с/г підприємств 81,6 75,7 75,8 77,3 74,6 -7,0 х
Соняшник 3457,4 4706,1 6771,5 11181,1 13605,5 10148,1 393,5
частка с/г підприємств 87,5 78,8 82,5 85,4 85,1 -2,4 х
Цукрові буряки 13198,8 15467,8 13749,2 10330,8 13930,1 731,3 105,5
частка с/г підприємств 87,8 78,5 92,1 92,5 92,6 4,8 х
Картопля 19838,1 19462,4 18704,8 20839,3 20916,6 1078,5 105,4
частка с/г підприємств 1,4 1,2 2,6 2,2 2,0 0,6 х
Овочі 5821,3 7295,0 8122,4 9214,0 9017,7 3196,4 154,9
частка с/г підприємств 16,9 10,7 11,9 13,9 12,0 -4,9 х

* Попередні дані



2000 2016
Урожайність, 

ц/га
Валовий збір, 

млн. тонн
Валовий збір, 

млн. тонн
Урожайність, 

ц/га

19,4 24,5 66,0 46,1

176,7 13,2 13,9 482,4

12,2 3,5 13,6 22,4

121,6 19,8 20,9 160,7

112,3 5,8 9,0 208,2

Рис. 2. Валові збори та урожайність основних культур в Україні

Серед технічних культур перше місце в структурі виробництва займає, 
звичайно, соняшник, частка якого складає щонайменше 2/3 у цій групі куль-
тур. Особливістю його вирощування є те, що це цілком експортно орієнто-
вана культура, і нею займаються практично лише підприємтсва (85,1%). Так, 
за результатами 2016 року вироблено насіння соняшнику в обсязі 13,6 млн 
тонн, що на 21,4% більше ніж у 2015 році та в 3,9 рази – ніж у 2000 році. Цьо-
му сприяло як збільшення посівних площ (на 15,1%) та урожайності (на 3,7%).

В останні роки підвищується увага аграрних формувань до цукрових 
буряків завдяки поступовому відродженні промислової переробки солод-
ких коренів. При зростанні посівних площ зросла й урожайність на 10,6%, 
досягнувши знову ж таки рекордної позначки 482,4 ц/га (переважно у с/г 
підприємствах, адже їхня частка у виробництві складає 92,6%). Порівняно 
із 2000 роком продуктивність вирощування взагалі зросла у 2,73 рази.

Як свідчать статистичні дані, аграрні підприємства не бажають займати-
ся вирощуванням такими важливими культурами для раціону споживання 
населення як картопля та овочі. Відповідно їхня частка в обсягах виробни-
цтва за результатами 2016 року складає лише 2 та 12 відсотків, що практич-
но не змінюється уже протягом 15 років.

У минолому році виробництво картоплі становило 20,9 млн тонн при 
урожайності 160,7 ц/га. Навіть при значному скороченні посівних площ під 
культурою валовий збір не зменшується. Це відбувається за рахунок підви-
щення урожайності – на 32,1% порівняно із 2000 роком. Щодо овочів, то їх 
вирощено 9,0 млн тонн при урожайності 208,2 ц/га, яка складає не менше 
200 центерів уже протягом кількох років. 

Перспективи на 2017 рік
Щодо перспектив у поточному році, то за висновками експертів розви-

ватися у галузі рослинництва будуть «традиційні» культури. Зокрема, зер-
новий та олійнопереробний підкомплекси у 2017 році залишаться одним із 
флагманів аграрного виробництва.

Це підтверджується даними про структуру посівних площ озимих культур. 
Під урожай 2017 року всіма категоріями господарств засіяно 8,1 млн га, шо на 
3,8% більше минулорічного показника. Збільшується частка пшениці (102,2%) та 
жита (116,5%) і навпаки ячменю (89,7%). Певні коливання на ринку олійних куль-
тур (зокрема, сої) та перенасичення рівня пропозиції зерна кукурудзи змусили 
аграріїв переглянути обсяги посівів озимого ріпаку, які збільшились на 37,2%.

Звичайно, остаточний результат зі збору врожаю 2017 року залежатиме 
від багатьох факторів. Серед них визначальними є теперішній стан посівів, 
а також результати весняної посівної кампанії і погодні умови протягом 
наступних періодів вирощування культур. Загалом, сподіваючись на пози-
тивний вплив погодніх умов, вдале проведення весняних та літніх агротех-
нічних заходів, застосування ефективних технологій вирощування, у цьому 
році можна очікувати не менші обсяги виробництва.

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.

КУКУРУДЗА

СУМ 1467 ФАО 200

ЗУМ 0235 ФАО 250

ЗУНЕРГІ ФАО 260

ЗУЗАНН ФАО 280

ЗУМ 0307 ФАО 290

ЗУФАВОР ФАО 300

ІСХ 303 ФАО 300

ЗУМ 1093 ФАО 320

ОС 378 ФАО 350

ОССК 396 ФАО 380

ЗУМ 405 ФАО 400

ДРАВА 404 ФАО 410

ОС 430 ФАО 430

СОНЯШНИК

прості гібриди 
СУПЕРСОЛ (108-112 днів)

гібриди стійки до вовчка, раси A-F
ВЕЛЕКА (110-114 днів)

ВОКІЛ (108-112 днів)

гібриди для системи Clearfield®

ПАРАІЗО 102 CL (116-120 днів)

САНФЛОРА КЛ (114-118 днів)

гібриди для системи Clearfield® Plus
ПАРАІЗО 1000КЛ Плюс (116-120 днів)

ЛУЦІЯ КЛ Плюс (118-120 днів)

ТОВ «ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА»
пров. В. Жуковського,13/16, м. Київ, 03022

Тел./Факс: +38 044 229 97 79
info@saaten-union.com.ua,www.saaten-union.com.ua 

ЯРІ КУЛЬТУРИ

пшениця 
КУІНТУС (еліта)

ячмінь пивоварний
СОЛДО (еліта)           КЛЕР (еліта)
МОНТОЯ (еліта)           ДАНІЕЛЛЕ (еліта)
БРІТНІ (еліта)           САЛОМІ (еліта)
ТАТУМ (еліта)                 
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ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ КУКУРУДЗИ ЗАКЛАДЕНИЙ 
У ГЕНЕТИЧНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ РОСЛИНИ

Останні роки в аграрному секторі економіки засвідчили про можливості аграріїв ви-
рощувати рекордні для незалежності України врожаї зернових культур. Чільне місце у 
структурі вирощеного зерна займає кукурудза – понад 50%. Багатогранність її викори-
стання у харчовій та переробній промисловості підвищує вимоги і до якості зерна.

Тому перед аграріями стоїть завдання забезпечити 
високу урожайність і якісне зерно. Вирощувати його в 
останні роки стає все важче через несприятливі погод-
но-кліматичні умови. Звичайно, вплинути на ці умови не-
можливо, тож, залишається адаптуватися за допомогою 
сучасних інноваційних технологій і рішень. Одним із спо-
собів є використання інноваційних гібридів кукурудзи з 
високим генетичним потенціалом урожайності й стабіль-
ності в умовах мінливих метеорологічних чинників.

Технології з практичного досвіду
Як виходять із даної ситуації в конкретних господар-

ських умовах, розповіли у ПАП «Топільче» (с. Глещава, 
Теребовлянський район, Тернопільська обл.). Зокре-
ма, головний агроном Дорчак Микола Іванович ви-
світлив власний досвід вирощування кукурудзи.

За його словами, 
у структурі сільсько-
господарської про-
дукції ПАП «Топільче» 
важливе місце займає 
зерно кукурудзи, яке 
використовується як 
на продаж, так і для 
внутрішнього спожи-
вання у тваринництві. 
Несприятливі кліма-
тичні та погодні умови, 
пов’язані із підвищен-
ням температурного 

режиму, відсутністю оптимального рівня вологи в ґрунті, 
протягом останніх 2-3 років впливали на недоотримання 
очікуваних врожаїв кукурудзи, тому частка культури в 
2016 році дещо скоротилася: з 20-25% до 10-15%.

Отримання гарантованого високого врожаю в стре-
сових ситуаціях змушує спеціалістів підприємства при-
діляти важливу увагу технології вирощування кукурудзи 
на зерно, починаючи з вибору гібридів адаптивних для 
зони вирощування. У цьому сенсі визначальним за ре-
зультатами 2016 року стала співпраця із компанією «Син-
гента», яка запропонувала власну лінійку гібридів. Вибір 
підприємства зупинився на гібридах із нижчим ФАО – в 
межах 220-260, які в умовах Західного Лісостепу швидше 
дозрівають і при цьому не зменшують показників про-
дуктивності.

У минулому році спробували зерновий гібрид серед-
ньоранньої групи стиглості НК Фалькон ФАО 220.

Попередниками кукурудзи на зерно є зернові куль-
тури, зокрема пшениця. Щодо термінів посіву, то все 
залежить від стану ґрунту, температури повітря (яка має 
складати не менше 8-100С). Загалом оптимальними стро-
ками у зоні підприємства 2016 року був період від 15 до 
25 квітня. Висів культури у цей час дозволив максималь-
но використати рівень вологи у ґрунті для оптимального 
проростання рослин.

Щодо норм висіву, то за рекомендацією компанії 
«Сингента» у лісостеповій зоні варто застосовувати до 65 
тис. насінин на 1 га. Як показала практика, більш опти-

мальними нормами висіву для підприємства є 95-100 тис. 
рослин/га. Незважаючи на дещо вищі витрати посівних 
одиниць (а вони становлять в середньому 1,3-1,35), це 
забезпечує оптимальне розміщення рослин на полі і ста-
більний врожай.

Це зумовлює застосовувати інтенсивне підживлення 
як ґрунту, так і рослини. З осені господарством внесено 
2 ц діючої речовини в ґрунт з відповідними складовими 
за елементами – N8P19K29. Навесні під час культивації вно-
сили 2 ц карбаміду. При сівбі ще 1,5 ц карбаміду та 1 ц 
N9P12K26 від YaraMila додавали в сівалку.

Після посіву кукурудзи здійснювався системний за-
хист рослин від бур’янів, шкідників та хворіб. Одразу 
після сівби поле обробляли гербіцидами, зокрема Трофі 
(за нормою 2,0-2,4 л/га). Додатково як страхові препарати 
застосовувалися Майс Тер (0,15 л/га) та Діален Супер (0,3-
0,4 л/га), що убезпечило посіви від однорічних і багато-
річних злакових та дводольних бур’янів.

У фазі 5-8 листків під посіви вносилися мікродобрива. 
Це препарати Вкусал Макромікс (5 л/га), Вуксал П Макс 
(2,0 л/га) та Вуксал Цинк (1,5 л/га). Додатково підприєм-
ством застосовуються гумати.

У фазі цвітіння для боротьби із шкідниками використо-
вуються інсектициди: Коннект (0,4-0,5 л/га) – від сірого 
довгоносика, піщаного мідляка; Карате (0,2 л/га) – куку-
рудзяного стеблового метелика, західного кукурудзяного 
жука. Щодо фунгіцидів, то ефективним препаратом є Амі-
стар Екстра (0,75 л/га).
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Загалом слід зауважити, шо навантаження поступово 
зростає, але на підприємстві намагаються здійснювати 
як профілактичні, так і лікувальні дії. Значну стійкість до 
стресових ситуацій проявляє, власне, обраний гібрид НК 
Фалькон.

Почали збирати кукурудзу орієнтовно 15-17 вересня 
з початковою вологістю 22%. На завершення збору во-
логість уже становила 18%. Середня врожайність куль-
тури з поля у фізичній вазі становила 104-105 ц/га. Цей 
показник був найвищим серед гібридів інших компаній, а 
також сусідніх господарств на 30-50%.

Artesian – еволюція ефективності
Такі результати вдалося отримати завдяки розро-

бленій і впровадженій компанією «Сингента» технології 
Artesian. Вона володіє подвійною перевагою, адже у 
роки, коли сезонних опадів достатньо для успішного 
вирощування врожаю, гібриди Artesian забезпечують 
максимальний результат урожайності. А от у сезони, коли 
кількість вологи обмежена, вони демонструють вищий 
рівень урожайності в середньому на 15% у порівнянні з 
гібридами інших брендів.

З приводу зазна-
ченої проблеми та 
шляхів її вирішення 
менеджер компанії 
«Сингента» в Тер-
нопільській області 
Василь Хавро сказав 
наступне: «Як відомо, 
кукурудза – це та куль-
тура, яка може забез-
печити найвищі врожаї 
серед культур зернової 
групи. На сьогодні уже 
зустрічаються випадки, 

коли урожайність досягає 200 ц/га. Це її потенціал. Зви-
чайно на практиці господарства таких високих врожаїв 
не збирають. Факторів, через які це не відбувається, є 
багато, зокрема: погодні умови, проблеми із живленням 
рослин, обрана технологія вирощування в конкретних 
кліматичних і ґрунтових умовах. Важливим при цьому є 
можливість аграріїв впливати на певні процеси. Серед 
них слід виділити живлення рослин та обробіток ґрунту. 

Так, відомо, що 50% азотних добрив кукурудза засвоює 
у період викидання волоті та 20% – у період наливання 
зерна. Тому схема удобрення має бути побудована так, 
щоб скоригувати споживання корисних елементів на 
більш пізніх етапах розвитку рослини. З іншого боку, різка 
зміна клімату, відсутність вологи, особливо при запиленні 
та наливу зерна, негативно відображається на форму-
вання врожаю. Частково цьому можна запобігти завдяки 
змінам в обробітку ґрунту: залишати більше рослинних 
решток в ньому, збільшувати частку у структурі посівів 
сидеральних культур. Це буде запобігати випаруванню во-
логи, покращить структуру, хімічний склад ґрунту та сфор-
мує передумови для досягнення високого врожаю. Однак 
вирощування культур передбачає комплекс агротехнічних 
заходів і виділити, які з них є найбільш важливішими, дуже 
складно. Необхідно забезпечити повне і якісне виконання 
усіх етапів виробництва. Тому одним із чинників досягнен-
ня бажаних результатів у галузі є підбір гібридів, які б воло-
діли високим рівнем адаптивності до стресових ситуацій 
(високі температури, відсутність вологи тощо). На сьогодні 
компанія «Сингента» пропонує ряд нових і перспективних 
гібридів, які розроблені за технологією Artesian. Вона 
дозволяє рослинам нормально переносити холод, високі 
температури, довготривалі засухи, оптимально почувати 
себе на схилах».

Окрім зазначених особливостей, гібриди Artesian 
також надзвичайно толерантні до стеблових і кореневих 
гнилей, пухирчастої сажки. Мають високу стійкість до 
вилягання.

До них відносяться наступні гібриди.
СИ Феномен ФАО 220. Це гібрид з високим потенці-

алом урожайності, має тонкий стержень і багаторядний 
качан. Під час дозрівання швидко віддає вологу. Рослини 
гібриду відносяться до типу Stay Green, що забезпечує 
високу якість кормів. Найвищу його врожайність в Захід-
ному регіоні у 2016 році отримало «Іванівське» (Терно-
пільщина, Теребовлянський район) – 9 т/га при вологості 
9,5%.

Для інтенсивних технологій компанія рекомендує за-
стосовувати гібрид НК Фалькон ФАО 220. Його вирощу-
вання забезпечує високу якість зерна, яке придатне для 
переробки на крупу. Гібрид стійкий до стеблових хвороб 
і має здатність швидко віддавати вологу при дозріванні. 
Його найвищий показник врожайності-2016 на заході 
– 10,9 т/га при вологості 18%, які зібрало ПП «Оріон-А» 
(Монастириський район, Тернопільщина).

Високу врожайність при наявності низьких тем-
ператур на початкових стадіях розвитку та посухи в 
період вегетації забезпечує гібрид СИ Енігма ФАО 230. 
Він також характеризується зерном зі вмістом кро-
хмалю на рівні 73-75%. Відноситься до серебньоплас-
тичного типу адаптивності. Найкращу врожайність на 
Західній Україні з нього отримало ТОВ «Україна-2001» 
(Теофіпольський район, Хмельниччина) – 103,2 т/га, 
вологість – 18,6%. 

СИ Респект ФАО 240. Цей гібрид лінійки компанії 
«Сингента» забезпечує високу продуктивність в стресо-
вих умовах вирощування. До його особливостей можна 
віднести високу адаптивність. Добре переносить підкис-
ленні ґрунти. Можна застосовувати при поверхневому 
обробітку ґрунту. Цей гібрид показав високу врожайність 
у 2016 році на демо-ділянці ТОВ «Україна-2001» – 11,4 т/га 
при вологості 24%.

Для забезпечення високого врожаю в умовах посухи 
у компанії рекомендують гібрид з ФАО 280 СИ Аладі-
ум. Він характеризується швидким ростом і розвитком 
у своїй групі стиглості. Середня адаптивність гібриду 
поєднується із швидкою віддачею вологи зерном при 
дозріванні. ФГ «Подільська марка» (Дунаєвецький район, 
Хмельниччина) отримало з нього врожайність 12,8 т/га, 
вологість 24%.

НК Кобальт ФАО 320. Він здатний забезпечувати 
високу і стабільну урожайність навіть за умов посухи. 
Володіє високим виходом зерна з качанів – понад 83%. 
Стійкий до пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі, 
фузаріозу качана і вилягання. Його зірковий показник 
врожайності-2016 – 12,3 т/га, вологість 24% – на ФГ «Ві-
кторія-92» (Козівський район, Тернопільщина). 

НК Термо ФАО 330. Гібрид забезпечує високу ін-
тенсивність та володіє компенсаційним потенціалом. У 
сприятливих умовах вирощування формує два господар-
сько-придатні качани. Відноситься до високо толерант-
них гібридів до кореневих і стеблових гнилей. Найкращу 
врожайність у 2016 році в Західному регіоні отримало 
ТОВ «Оболонь-Агро» (Чемеровецький район, Хмельнич-
чина): 12,3 т/га, вологість 23%.

НК Люціус ФАО 340 характеризується як посухостій-
кий і толерантний до пухирчастої сажки і вилягання. Від-
носиться до середньостиглої групи і схильний до двока-
чаності. ПП «Богдан і К» (Снятинський район, Івано-Фран-
ківщина) у 2016 році отримало з нього врожайність 10,3 
т/га при вологості 24%.

Андрій Сава
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УВАГА!!! 
ПІДРОБКА (ФАЛЬСИФІКАЦІЯ) НАСІННЯ 

КУКУРУДЗИ ТОВ НВКФ «СЕЛЕКТА» 
Кукурудза є однією з культур, підробка якої є досить 

звичним явищем в Україні. При чому, якщо раніше 
підробляли насіння кукурудзи відомих іноземних насін-
нєвих компаній, то нещодавно зловмисники почали 
підробляти насіння кукурудзи української насіннє-
вої компанії «Селекта». 

Задля запобігання ситуацій з купівлі фальсифікова-
ного насіння гібридів кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта», 
необхідно знати та звертати увагу на таке:  

1. Суб’єкти продажу гібридів кукурудзи компанії 
«Селекта». 

Оригінальне насіння гібридів кукурудзи МЕЛ 272 
МВ, Лювена, Полтава, ТАР 349 МВ, Кредо та Леген-
да можна придбати за адресою виробництва: Дніпро-
петровська обл., м.Синельникове, вул.Агропромислова, 
5 або у регіональних представників: 
• Ступка Павло Владиславович (Харківська об-

ласть, смт.Нова Водолага).    
Контактний телефон: 066-466-95-10.   
E-mail: stupka@selekta.com.ua.

• Зайцев Руслан Станіславович (м. Кропивницький 
(Кіровоград).      
Контактні телефони: 098-804-44-89, 099-12-15-047.   
E-mail: zaycev@selekta.com.ua.

• Шамаєв Сергій Валентинович (м.Черкаси).  
Контактний телефон: 050-743-08-40.   
E-mail: shamaev@selekta.com.ua.

• Лужановський Андрій Віталійович (м.Одеса). 
Контактні телефони: 066-020-33-64, 096-813-52-02. 
E-mail: luzhanovskiy@selekta.com.ua.

• Касіч В’ячеслав Миколайович (м.Полтава).  
Контактні телефони: 066-18-25-933, 068-740-61-81. 
E-mail: kasich@selekta.com.ua.

• Палагнюк Сергій Миколайович (м.Вінниця).  
Контактний телефон: 067-915-41-69.   
E-mail: palagnyuk@selekta.com.ua

• Буньо Ігор Михайлович (м.Миколаїв).   
Контактні телефони: 066-644-85-71, 096-713-28-51. 
E-mail: bunyo@selekta.com.ua.

2. Сертифікація 
регіональних пред-
ставників компанії 
«Селекта».  

Кожен регіональ-
ний представник 
компанії «Селекта» про-
йшов акредитацію, що 
підтверджується імен-
ним строковим серти-
фікатом, який знахо-
диться у місці прода-
жу (фото сертифікату 
наведене нижче). 

3. Фірмові мішки компанії «Селекта». 
Насіння гібридів кукурудзи компанії «Селекта» зата-

роване у фірмові мішки з логотипом компанії. Фірмові 
мішки мають оригінальний дизайн та номерні сині ети-
кетки, в яких зазначені найменування гібриду, рік вро-
жаю та факт протруєння гібриду кукурудзи. 

З 2016 року гібриди кукурудзи компанії продава-
тимуться у двох варіантах фірмових мішків. Продаж 
основних гібридів кукурудзи компанії «Селекта» буде 
здійснено в оновлених мішках старого типу, продаж 
гібридів кукурудзи торгової марки Selekta Seeds буде 
здійснено у нових фірмових мішках. Фото вищеозначе-
них мішків наведено нижче.

4. Ціни на гібриди кукурудзи компанії «Селекта». 
Ціни на гібриди кукурудзи компанії «Селекта» вказані 

на офіційному сайті компанії  - selekta.com.ua та є завж-
ди актуальними. Так, ціна на гібриди кукурудзи врожаю 
2016 року становить: МЕЛ 272 МВ – 850 грн., Лювена – 
900 грн., Полтава – 940 грн., Кредо – 1500 грн., Легенда 
– 1500 грн.

Якщо ціна на вищеозначені гібриди кукурудзи є 
нижчою або вищою за ціну, вказану на сайті – ЦЕ 
ПІДРОБКА.  

5. Асортимент гібридів компанії «Селекта», про-
даж яких здійснюється у 2016-2017 рр. 

У період 2016-2017 рр. компанія «Селекта» реалізує 
насіння таких гібридів кукурудзи: 

МЕЛ 272 МВ (ФАО 250),
Лювена (ФАО 260),
Полтава (ФАО 270),
ТАР 349 МВ (ФАО 290),
Кредо (ФАО 260),
Легенда (ФАО 290). 

Продаж інших гібридів кукурудзи, вказаних у офі-
ційному каталозі компанії НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. 

І наостанок, шановні аграрії, ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: неякіс-
не фальсифіковане насіння може завдати великої 
шкоди та привести до значних збитків або втрати 
врожаю. 
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ЩО ВПЛИВАЄ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ?
Ефективність добрив багато в чому залежить від ґрунто-

вих, кліматичних, агротехнічних і організаційно-економіч-
них умов.

Властивості ґрунту
Система живлення повинна тісно взаємодіяти із власти-

востями ґрунту. По-перше, ефективність добрив залежить 
від вмісту рухомих форм поживних речовин (азот, фосфор, 
калій та ін.). По-друге, процеси взаємодії ґрунту з добри-
вами проходять на різних ґрунтах не однаково, і через 
це обумовлюють різну доступність для рослин елементів 
живлення, що вносяться з добривами. Тому такі питання, як 
вибір форми добрива, терміни і спосіб їх внесення, треба 
вирішувати з урахуванням властивостей ґрунту. Великий 
вплив на ефективність добрив має тип і різновид ґрунту, 
його гранулометричний і хімічний склад, рівень окуль-
турення, водний режим та вміст засвоюваних поживних 
речовин. На різних типах ґрунту окремі мінеральні добри-
ва мають різне значення. Максимальний ефект від добрив 
отримують на дерново-підзолистих, сірих лісових, опідзо-
лених та вилужених чорноземах, при чому на цих ґрунтах у 
мінімумі, зазвичай, знаходиться азот. Чорноземи потре-
бують менше азоту, але більше фосфору. На опідзолених 
піщаних ґрунтах на рівні з азотом сильний вплив має калій, 
проте на торф’яних ґрунтах він знаходиться у мінімумі. При 
цьому  мінімальний вміст елементів живлення залежить 
не тільки від властивостей ґрунту, але й від насиченості 
сівозміни тої чи іншої групи культур.

Висока ефективність фосфорних добрив характерна для 
чорноземів. Менш ефективні вони на сірих лісових та супі-
щаних підзолистих ґрунтах. Ефективність фосфорних добрив 
знижується за мірою збільшення рівня фосфатів у ґрунті. 

Щодо калійних добрив, то вони найбільш ефективні на 
піщаних, торф’яно-болотних і заплавних ґрунтах. На підзо-
листих ґрунтах роль калію збільшується при вапнуванні. 
Зі збільшенням застосування азотних і фосфатних добрив 
роль калію також може помітно зростати. Дія калійних 
добрив підвищується у сівозміні з травами, що виносять із 
ґрунту велику кількість цього елемента живлення.

У рамках однієї ґрунтово-кліматичної зони, одного 
типу і підтипу ґрунту, ефективність добрив значною мірою 
визначається гранулометричним складом ґрунту, який має 
значний вплив на рухливість добрив та їх засвоєння, що 
у свою чергу впливає на характер поглинання поживних 
речовин рослинами і їх ефективність. Неоднакові за грану-
лометричним складом ґрунти вимагають різних підходів до 
створення системи застосування добрив. Гранулометрич-
ний склад ґрунту необхідно враховувати при визначенні 
дози добрива, терміну й способу внесення. На глинистих 
і середньосуглинкових ґрунтах добрива поглинаються і 
закріплюються сильніше, вони рухаються разом з водою 
повільніше, ніж на ґрунтах піщаних і супіщаних. Тому глини-
сті ґрунти удобрюють не так часто, але відносно великими 
дозами, тоді як піщані – частіше і малими дозами. 

Найбільш рухомі у ґрунтах азотні добрива, тому на 
легких ґрунтах з підвищеною вологістю вони вимиваються. 
За таких умов доцільніше вносити азотні добрива навесні.  
За ступенем переходу від легких ґрунтів до важких різниця 
в ефективності весняного і осіннього терміну внесення 
добрив згладжується, і на важких ґрунтах переходить на 
сторону осіннього терміну внесення.  

Зв’язок між гранулометричним складом ґрунту та 
формою добрив також впливає на їх ефективність. Так, на 
легких ґрунтах фосфатне борошно не відрізняється за дією 
від суперфосфату, але значно поступається йому на важких 
ґрунтах. Калійні добрива, хоч і менш рухомі, аніж азотні, на 
ґрунтах легкого гранулометричного складу при збільшеній 
вологості можуть вимиватися. 

Важливим фактором, який впливає на ефективність 
добрив, є також рівень окультуреності ґрунтів. Одним із по-
казників окультуреності ґрунту є вміст у ньому доступних 
для рослин поживних речовин. Ця властивість ґрунту дуже 
динамічна і кількість легкодоступних елементів живлення 
може значно змінюватися за досить короткий час. Тим не 
менше, вміст у добре окультуреному ґрунті доступних для 
рослини поживних речовин більший, аніж у слабо окульту-
реному. 

Волога
При плануванні системи удобрення необхідно врахову-

вати й не однакову вимогу окремих сільськогосподарських 
культур щодо термінів зволоження. Наприклад, для ярої 
пшениці особливо велике значення мають весняні опади 
та дощі раннього літа, тоді як кукурудза чи просо добре 
використовують опади у середині чи навіть в кінці літа. 

Температурний режим
Впливає на ефективність добрив і температурний 

режим. Так значна частина ґрунтових бактерій розвиваєть-
ся за температури 26-35°С, невелика група – при 10-20°С, 
термофільні бактерії досягають найбільшого розвитку при 
температурі 60-65°С. Тому в різні періоди вегетації зі змі-
ною температури проходять ті чи інші ґрунтові біохімічні 
процеси, пов’язані з мікробіологічною діяльністю, зміню-
ється її вплив на швидкість розпаду органічної речовини 
ґрунту, нітрифікація, мобілізація та іммобілізація елементів 
живлення і, відповідно, збільшується або зменшується 
потреба в добривах. 

Мінеральні добрива відіграють значну роль у підвищен-
ні морозостійкості зернових культур. Наприклад, з допомо-
гою фосфорних і калійних добрив можна значно збільшити 
морозостійкість озимої пшениці. Що стосується азотних 
добрив, то у великих дозах, особливо без внесення фосфо-
ру і калію, вони можуть спричинити загибель рослини. 

Щодо агротехнічних умов, то найбільш важливими, які 
визначають ефективність застосування добрив, є: сіво-
зміни, обробка ґрунту, площі живлення рослин, терміни 
посіву, боротьба зі шкідниками, хворобами та бур’янами, 
реакція сортів на добрива. 

Сівозміна
Агротехнічна та економічна ефективність системи удо-

брення тісно пов’язана зі сівозміною. Введення сівозміни 
змінює режим вологості ґрунту, рівень накопичення у 
ньому рослинних залишків, темпи мінералізації органічних 
речовин та інших процесів, що обумовлюють динаміку 
засвоювання поживних речовин. Тому при правильному 
чергуванні культур у сівозміні спостерігаються значні 
покращення у ефективності мінеральних та органічних 
добрив порівняно з безплановим чергуванням культур і 
тим більше – із монокультурою. Більш високу ефективність 
добрив у сівозміні можна пояснити створенням кращих 
умов для рослин з точки зору використання ними пожив-
них речовин добрив. Саме по собі чергування рослин за 
правильної агротехніки на ґрунтах з високою родючістю 
забезпечує отримання більш високого врожаю порівняно з 
монокультурою. 

Вирішення питання про внесення добрив під ту чи іншу 
культуру у сівозміні залежить від того, яким був попередник і 
як його удобрювали. Різні культури залишають після себе не 
однакову кількість поживних речовин та кореневих залиш-
ків, по-різному впливають на режим вологості і поживних 
речовин для наступних культур. Після різних попередників 
також не однаковий рівень забур’яненості поля і багато 
інших аспектів, що впливають на ефективність добрив.

Наприклад, на чистих парах відбувається накопичення 
вологи, нітратів, знижується забур’яненість поля. Отже, 
створюються сприятливі умови для прояву високої ефек-
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тивності фосфатних і калійних добрив, тоді як ефективність 
азотних добрив, у зв’язку з накопиченням нітратів, знижу-
ється. На зайнятих парах чи після непарового попередника 
ґрунт буває бідним на засвоювані елементи живлення і 
особливо на азот. 

Вагомий вплив на загальний баланс азоту у ґрунті мають 
бобові культури у сівозміні. Частина азоту, зв’язаного буль-
бочковими бактеріями бобових, потрапляє через корм до 
гною, інша його частина залишається з корінням і пожнив-
ними залишками у ґрунті. При розпаді цих залишків після 
обробітку землі у ґрунті накопичуються засвоювані форми 
азоту. Таким чином, потреба у азотних добривах знижу-
ється і разом з тим створюються сприятливі умови для дії 
фосфорних і калійних добрив. 

Рослини відрізняються можливістю засвоювати поживні 
речовини з важкодоступних з’єднань. Культури, здатні 
поглинати поживні речовини із важкодоступних форм, 
частину їх залишають у коренях, пожнивних залишках та 
у ґрунті. Після розпаду цих залишків поживні елементи 
вивільняються і стають доступними для рослин зі слабкою 
здатністю до засвоєння. 

Різні культури поглинають із ґрунту не однакову 
кількість поживних речовин. Так, насиченість сівозміни 
зерновими культурами збільшить потребу у азоті, тоді як 
насиченість сівозміни коренеплодами, картоплею і соняш-
ником дуже збільшує виніс калію, і ефективність калійних 
добрив збільшується. 

Таким чином, одне із завдань системи удобрення поля-
гає в тому, щоб застосовуючи відповідні добрива у сівозмі-
ні, перекрити дефіцит елемента живлення, який є обмежу-
вальним фактором, і тим самим збільшити використання 
різними культурами поживних речовин самого ґрунту. 

Обробіток ґрунту
Обробіток ґрунту має значний вплив на ефективність 

добрив. Вологість ґрунту, його повітряний режим, діяль-
ність мікроорганізмів та інші фактори, що впливають на 
ефективність добрив, залежать від прийомів обробітку 
ґрунту. При збільшенні глибини оранки ефективність 
добрив, як правило, збільшується. Це значною мірою пов’я-
зано з покращенням водного режиму рослин.

Від повітряного режиму ґрунту залежить розвиток коре-
невої системи рослин і її властивостей поглинання, а отже, 
і ефективність добрив. За високої щільності ґрунту і поганої 
аерації ріст коренів сповільнюється. При недостачі повітря 
пригнічується окислювальна діяльність кореневих виді-
лень, тому доступність поживних елементів знижується. 

Повітряний режим ґрунту впливає також на діяльність 
мікроорганізмів, що, в свою чергу, впливає на ефективність 
добрив. При дефіциті повітря пригнічується розвиток 
аеробних бактерій, зокрема нітрифікуючих, збільшуються 
втрати азоту від денітрифікації, а отже збільшується потре-
ба культур у азотних добривах. Таким чином, прийомами 
обробки ґрунту можна дещо посилити чи послабити дію 
добрив.

Густота насаджень рослин
Площа живлення рослин також має значний вплив на 

ефективність добрив. Для кожної культури встановлено 
максимально можливу кількість рослин на 1 га, за якої 
забезпечується найкраще використання поживних речо-
вин ґрунту та добрив. Наприклад, для цукрового буряка 
ця кількість становить 100-140 тисяч, для картоплі – 70-80, 
соняшника – 60 тисяч. При зміні площі живлення рослин 
змінюється рівень забезпеченості вологою та елементами 
живлення. Покращення врожайності від збільшення щіль-
ності насаджень відбувається зі збільшенням норм добрив. 

Таким чином, існує тісна залежність між ефективністю 
добрив і густотою насаджень рослин. Тому при розроб-
ці технології обробітку тих чи інших культур і сортів у 
конкретних умовах необхідно враховувати їх реакцію на 
збільшення норм добрив і густоти насаджень. 

Терміни посіву
Великий вплив на ефективність добрив має термін 

посіву. Зміна термінів розвитку рослин може мати суттє-
ве значення. Так при дотриманні оптимальних термінів 
посіву рослини мають кращу стійкість до засухи, суховію, 
осінніх і весняних заморозків. І все це у кінцевому резуль-
таті визначає ефективність добрив. При пізньому, а також 
занадто ранньому посіві врожай сільгоспкультур знижуєть-
ся. Добрива ж здатні дещо зменшувати негативний вплив 
пізнього посіву.

Фітосанітарний стан ґрунту
Впливають добрива й на фітосанітарний стан ґрунту. Під 

їх дією змінюється хімічний склад ґрунту, що впливає на 
розвиток комах та збудників хвороб. Різні види шкідливих 
організмів мають різні потреби до умов середовища. Вне-
сення добрив може як пригнічувати, так і стимулювати роз-
виток шкідників і хвороб. Наприклад, мінеральні добрива 
збільшують стійкість озимої пшениці і ячменю до шведської 
мухи. Фосфорні добрива знижують захворюваність зерно-
вих кореневою гниллю і бурою іржею, а азотні, навпаки під-
вищують. При внесенні мінеральних і органічних добрив 
знижується вразливість картоплі фітофторозом.

Таким чином, добрива дещо зменшують кількість 
інфікованих рослин і послаблюють рівень ураження, 
проте тут їх роль все-таки другорядна. Тому застосування 
добрив не звільняє від необхідності агротехнічних, хіміч-
них, біологічних та інших заходів у боротьбі зі шкідниками 
й хворобами. 

При забур’яненості полів значно зменшується урожай-
ність і послаблюється дія добрив. Тому важливою умовою 
високої ефективності добрив є розробка і впровадження 
заходів боротьби з бур’янами. Вони є сильними конкурен-
тами культурних рослин у боротьбі за елементи живлення 
і часто виявляються переможцями у цій боротьбі, адже 
виніс ними поживних речовин зазвичай більший, аніж у 
культури, яку обробляють. Крім того, коефіцієнт викори-
стання елементів живлення бур’янами значно вищий, аніж 
у культурних рослин. 

Збільшення об’ємів застосування добрив повинно 
супроводжуватись покращенням заходів боротьби з бур’я-
нами. При інтенсивному веденні сільськогосподарського 
виробництва важливе значення має науково обґрунтоване 
застосування мінеральних добрив та гербіцидів. Застосу-
вання гербіцидів разом із мінеральними добривами у бага-
тьох випадках покращує їх вплив на пригнічення бур’янів. 
Технологія сумісного використання мінеральних добрив 
та гербіцидів залежить від їх властивостей та оптимальних 
термінів внесення. 

Висока ефективність добрив, як агрономічна так і еконо-
мічна, досягається тільки з допомогою грамотного, науково 
обґрунтованого їх застосування з урахуванням ґрунтових, 
кліматичних, агротехнічних умов та біологічних особли-
востей культури. Для цього у господарстві створюється 
система застосування добрив та щорічний план їх внесен-
ня. Така розробка потребує високого рівня спеціальних 
знань і повинна здійснюватись спеціалістом агрономом-а-
грохіміком. 



Хімічний склад:

P K Ca
Марка А 17 2 27
Марка Д 12 18 25

Сірка + Магній + Бор + Цинк + 
Молібден + Марганець – до 8%

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

Властивості:
• містить розчинний у мінеральних кислотах Фосфор, Калій у формі калійної солі, Кальцій – в 

оксидній формі та ряд мікроелементів (сірку, магній, бор, цинк, молібден, марганець);
• Кальцій на кислих ґрунтах вивільняє азот і калій зі зв'язаних форм і переводить їх у більш рухомі, 

доступні для живлення рослин форми;
• нейтралізація надлишкової кислотності ґрунту – доведення рівню рН до значення 6,0-6,5, що 

значно підвищує ступінь засвоєння рослинами поживних речовин. Відтак збільшує ефективність 
внесених добрив, що, в свою чергу, дозволяє зменшити норми їхнього внесення 20-25%;

• забезпечення достатнього живлення рослин як макроелементами (фосфором і калієм), так і 
мікроелементами (магнієм, сіркою, кальцієм, марганцем, цинком, молібденом)



Хімічний склад:

Калій (К2О) – 42-45%
Магній (MgO) – 4-7% 
Сірка (SO3) ≤ 3%
Кальцій + Натрій + Залізо + Цинк – до 20%

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

КалійМаг-АгроТМ є малохлорним добривом, яке виробляється у кристалічній 
та гранульованій формах та поєднує у своєму складі досить високу концентрацію 
калію разом із низкою цінних мікроелементів. Ефективність дії Калію у поєднанні з 
Магнієм вища, ніж внесення їх окремо.

Магній відповідає за утворення у листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на 
формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого у 
рослин формується більш потужна коренева система.
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ВІД 100 Ц/ГА КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 
З ГІБРИДАМИ РАЖТ ВІД КОМПАНІЇ 

«ЕРІДОН» НАВІТЬ ЗА СКЛАДНИХ УМОВ
Гур’єв В.Б., кандидат сільськогосподарських наук

Добре відома в Європі французька компанія «RAGT Semences», яка успішно займаєть-
ся селекцією кукурудзи з 1963 р., продовжує завойовувати прихильність українських 
аграріїв.  На українському ринку компанія сьогодні представлена насінням цілого ряду 
сільгоспкультур культур і, зокрема, широким спектром високоврожайних гібридів 
кукурудзи, адаптованих до місцевих умов. Варто зазначити, що селекція і дослідження 
цих гібридів велися «RAGT Semences» спільно з компанією «Monsanto» протягом близь-
ко тридцяти років.  

Процес селекції кукурудзи у компанії RAGT роз-
ділений на 6 програм, які ведуться у шести регіонах 
Європи з різними ґрунтово-кліматичними умовами. 
Завдяки цьому, а також мережі з 17 дослідницьких 
центрів компанія вивела власну гаму кукурудзи від 
ФАО 160 до ФАО 600, пристосовану до вирощування 
на широких просторах від Атлантичного океану до 
Східно-Європейсько степу і лісостепу. Гібриди ком-
панії RAGT характеризуються швидким стартовим 
ростом при низькій температурі, високою стійкістю 
до хвороб та вилягання і відмінними показниками 
віддачі вологи зерна після дозрівання. Вони добре 
витримують критичні періоди нестачі вологи та висо-
ких температур і навіть за стресових умов формують 
стабільний врожай. Адже біологічний потенціал вро-
жайності гібридів RAGT дозволяє отримувати 15 т/га і 
більше сухого зерна у польових умовах.  

В Україні лінійка гібридів кукурудзи RAGT екс-
клюзивно представлена компанією «Ерідон», яка є 

багаторічним партнером французького виробника 
і визнаним лідером на українському ринку по-
стачальників насіння польових культур. Оскільки 
гібриди RAGT забезпечують високу врожайність, не 
поступаючись гібридам від давно відомих на ринку 
виробників-лідерів, площі, на яких в Україні висіва-
ється французька кукурудза, кожного року збіль-
шуються. Господарники, які зупинили свій вибір на 
кукурудзі  RAGT, можуть бути впевненими у високій 
якості насіння та відсутності проблем із забруднен-
ням зібраного врожаю ГМ матеріалом, випадки чого 
останнім часом не поодинокі. Адже у Франції, де 
виробляється посівний матеріал RAGT, вирощуван-
ня будь-яких ГМ сільгоспкультур заборонене. Слід 
також відзначити, що завдяки конкурентній ціні на 
продукцію RAGT сільськогосподарські підприємства 
мають змогу отримати високий врожай, суттєво 
заощадивши свої витрати на насіння. 

Телефон для довідок: (050) 338-75-15

Гібрид Акксентус – 113 ц/га, гібрид Аякс – 101 ц/га
СТОВ «Богданівське», Чернігівська обл., Прилуцький р-н.
Максим Володимирович Любимов – головний агроном.
В 2006 р. закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю агрономія 
після чого присвятив шість років українській аграрній науці. З 2012 року почав працювати в 
сільськогосподарських підприємствах, займаючи посаду головного агронома. 

«2016 р. у Прилуцькому виробничому підрозділі СТОВ «Богданівське» гібриди кукурудзи 
РАЖТ були посіяні на площі 216 га – Аякс (ФАО 210) та 450  га – Акксентус (ФАО 250), що склада-
ло близько 60% від усіх посівів кукурудзи в підрозділі. Гібрид Акксентус показав врожайність 

113 ц/га при вологості 18-22% та густоті 70-75 тис./га. Гібрид Аякс дав 101 ц/га при вологості 15-19% та густоті у 75-
80 тис./га.  Це був другий рік вирощування гібридів РАЖТ у нашому господарстві. В 2015 р. за несприятливих умов 
посухи ці гібриди дали у нас в середньому 100 ц/га, що ми вважаємо дуже добрим результатом. В 2016 р. ми також 
вирощували гібрид іншого західного виробника, який подібний за своїми характеристиками і ФАО до Акксентусу. 
Зазначений гібрид фактично дав аналогічний результат урожайності та вологості при тому, що його вартість була 
відчутно вищою. Приймаючи рішення щодо підбору гібридів кукурудзи під посів 2017 р., наше керівництво, вклю-
чаючи управляючого групою компаній Тимошина С.М. та директора СТОВ «Богданівське» Зорю В.М.,  аналізуватиме 
результати 2016 р. та попередніх років і виходити зі співвідношення ціни та врожайності». 

Особливості технології вирощування
Попередники – кукурудза, озима пшениця, соя. Восени 

на полях проводили оранку, весною – боронування, культи-
вацію та внесення аміачної води у нормі 600 л/га. Посів здій-
снювали у середині та другій половині квітня на глибину 
4 см, із внесенням в рядки 100 кг/га нітроамофоски (7:19:27). 
Схема посіву – загальноприйнятна, з шириною міжрядь 

70 см.  Відразу після посіву поля обробляли ґрунтовим гер-
біцидом Прімекстра Голд. Під час вегетації рослин вносили 
мікродобриво на основі гумату калію, вибірково гербіцид 
Майстер Пауер,  фунгіцид Ретенго у фазі 10 листків. У фазі 
викидання волоті на поля випускали трихограму – двічі по 
100 тисяч особин на 1 га. Збирання врожаю здійснювали з 
середини вересня до початку жовтня.
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Гібрид Бергксон – 110 ц/га, гібрид Бріксо – 100 ц/га

Покручені при пробиванні ґрунтової кірки 
проростки кукурудзи

  

Стан кукурудзи у кінці вересня

    

Гібрид Бріксо – 115-120 ц/га,  гібрид Фізікс – 105-110 ц/га  
СТОВ Агрофірма «Росоша», Вінницька обл., Теплицький р-н.
Голота Павло Миколайович – генеральний директор. 
З 1987 р. працює на посадах керівників тваринницьких сільгосппідприємств із розвиненим напрям-
ком рослинництва, має вищу зооветеринарну освіту та є депутатом Теплицької районної ради. 

«Агрофірма «Росоша» сіє гібриди кукурудзи РАЖТ, а саме Бріксо (ФАО 330) та Фізікс (ФАО 
320) протягом останніх чотирьох років. В 2016 р. ці гібриди були посіяні кожен на площі 250 га, 
що складало 60% усієї площі у господарстві, зайнятої під кукурудзу на зерно. Врожайність при 
середній вологості зерна 16%  становила 115-120 ц/га для гібриду Бріксо та 105-110 ц/га для 

гібриду Фізікс. Крім гібридів РАЖТ, у господарстві також вирощувалися гібриди двох інших іноземних виробників, 
які показали аналогічну врожайність. Однак гібриди РАЖТ продемонстрували на 2% кращу вологовіддачу, що за 
однакової врожайності передбачає відчутну економію на сушінні зерна. Можна зазначити, що насіння РАЖТ харак-
теризується дуже якісною доробкою і в цілому перемагає за співвідношенням ціни та якості. Наступного року ми 
плануємо збільшити площу під гібриди РАЖТ до 80%». 

Особливості технології вирощування
Попередник – озима пшениця та кукурудза. Восени 

на полях проводили оранку, весною – передпосівну під-
готовку ґрунту. Вносили КАС 400 кг/га та під час посіву 
діамофоску у рядки в нормі 100-120 кг/га. Схема посіву 

– 70 Х 15-20 см, глибина посіву – 3-4 см. Під час вегетації 
рослин застосовували гербіцидну суміш для бороть-
би проти мишію та широколистих бур’янів, а також 
мікродобриво Розалік Цинк у нормі 1,0 л/га.  Збирання 
врожаю здійснювали у жовтні.

СТОВ «Лящівка» 
(з липня 2016 входить в агрохолдинг «Астарта»), Черкаська обл., Чорнобаївський р-н.
Врублевський Станіслав Іванович – головний агроном.
Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут в 1991 р. Досвід роботи агрономом із 
захисту – 9 років. Досвід роботи головним агрономом – 2 роки. 

«Ми почали вирощувати гібриди РАЖТ з 2016 р. Гібрид Бріксо (ФАО 330) дав у середньо-
му 100 ц/га при вологості 19%, Бергксон (ФАО 380) – 110 ц/га при 23%, Футурікс (ФАО 360) 

– 90 ц/га при 15% (поле під останнім гібридом не удобрювали). Слід зазначити, що такі результати врожайності 
є більш ніж чудовими з огляду на природній катаклізм, який пошкодив наші посіви. Адже через декілька днів 
після сівби у нас пройшла сильна злива (випало приблизно 150 мм), яка вимила частину висіяного насіння. Після 
зливи на полі утворилася ґрунтова кірка товщиною приблизно 7-8 см, яка стала серйозною перепоною для сходів. 

Через цю кірку гібриди кукурудзи  американського 
виробника на сусідньому полі взагалі не зійшли 
(поле довелось пересіяти). Гібриди РАЖТ дали сходи, 
однак нам все ж таки прийшлося провести міжряд-
не рихлення, після якого густота сходів становила 
приблизно 50-55 тис. на 1 га. Слід відзначити, що 
придбання гібридів РАЖТ дозволило  нам заощади-
ти значні кошти завдяки різниці в ціні з гібридами 
подібної лінійки ФАО від американських виробників. 
А також додатково заощадити завдяки зменшенню 
густоти посіву, оскільки гібриди від американських 
компаній ми сіяли з густотою 78-80 тис./га, а РАЖТ 
посіяли з густотою 75 тис.».    

Особливості технології вирощування
Попередник – озима пшениця. Восени на полях провели дискування та оранку, навесні – боронування і куль-

тивацію. Під Бріксо та Бергксон вносили гній – 50 т/га. Поле, де був посіяний Футюрікс, не удобрювали. Сівбу 
проводили 3-4 травня, перед посівом поля обробляли гербіцидом Харнес. Норма висіву складала 75 тис. насінин 
на 1 га при ширині міжрядь 70 см, середня глибина посіву 5 см. Під час вегетації рослин вносили гербіцид Майстер. 
Урожай збирали у жовтні.

Стан посіяного поля невдовзі після зливи
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ЗАСТОСОВУЮЧИ «ВЕРМИМАГ» ТА «ВЕРМИЙОДІС» 
ЗАБЕЗПЕЧИМО  ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ В 2017 РОЦІ
В цьому році аграрії весняні роботи будуть проводити в складних умовах – це подо-

рожання матеріальних засобів та посилення податкового навантаження в аграрному 
секторі, у зв’язку з нестачою вологи в осінній період в багатьох господарствах ози-
мі культури війшли в зиму слаборозвинутими. Зарадити у цій ситуації допоможуть 
біостимулятори – добрива нового покоління «Вермимаг» та «Вермийодіс» виробництва 
ПП «Біоконверсія».

До їх складу входять гумати, фульвокислоти, амінокислоти, 
вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також 
понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій), мезо- і мікроелемен-
ти (магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен) та спори ґрунто-
вих організмів, а  «Вермийодіс» містить  ще й біологічний йод.

Технологією вирощування сільськогосподарських куль-
тур передбачено допосівне оброблення насіння та одно- або 
дворазове обприскування рослин під час вегетації та фер-
тигації (додавання до поливної води у системі крапельного 
зрошення), препаратами «Вермимаг» – 5-7 л/га, або «Вер-
мийодіс» – 4-5 л/га у баковій суміші з мінімальною кількістю 
мінеральних добрив (аміачна селітра 5-7 кг/га, або карбамід 
10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАС 10-12 кг/га).

Поживні речовини, що є складовими біостимуляторів 
«Вермимаг» та «Вермийодіс», нанесені на поверхню надзем-
ної маси, рослини швидко поглинають, відбувається анало-
гічний шлях синтезу, що й з елементами, які надходять до 
рослини через кореневу систему, однак у 5-8 разів швидше.

При цьому кількість цукрів у рослинах зростає на 20-25%, 
збільшуються показники фотосинтетичної діяльності рослин 
на 12-30%, що забезпечує приріст врожаю на 10-35% (навіть 
у посушливі 2015-2016 рр.).

Встановлено їх високу фунгіцидну і бактерицидну актив-
ність, обумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які ви-
діляє сапрофітна мікрофлора кишківника дощового черв›яка 
у процесі вермикультивування. Це уможливлює зменшити 
внесення пестицидів на 15-20 %.

Застосування органічних добрив-біостимуляторів 
«Вермимаг» і «Вермийодіс» у баковій суміші з мінеральними 
добривами під час листкового (позакореневого) підживлен-
ня рослин забезпечує 85-90% засвоєння азоту рослиною, 
тоді як із добрив, внесених у ґрунт через кореневу систему, 
засвоєння його становить 30-40%. Тобто витрати на азотні 
добрива можна зменшити на 25-40 %.

Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, 
Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чер-
нігівської та інших областей свідчить, що навіть в особливо 
посушливі 2015-2016 рр. біостимулятори-добрива забез-
печують приріст врожаю культур, ц/га: зернових – 5,4-9,2 
ріпаку – 4,2-6,4, сої, соняшнику – 5,2-7,3, кукурудзи на зерно 
– 17,5-21,3, рису – 8,2-12,1, овочів – 70,5-120,4 ц/га. 

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016 
року унаслідок допосівного оброблення насіння і одноразо-
вого обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га) навіть 

за умов випадання під час вегетації лише 50-60 % опадів від 
потреби врожайність ячменю ярого зросла на 13,3 ц/га, а за 
одноразового обприскування посівів пшениці озимої при-
ріст врожаю склав 3,5 ц/га, ріпаку озимого – 4,7 ц/га. 

Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і 
на бідних ґрунтах Передкарпаття. У ПФ «Богдан і К» Івано-Франків-
ської області щорічно засівають 35-45 %  площі зернобобовими 
культурами і культурами на сидерат. На усій площі вирощування 
озимих і ярих культур здійснюють деструкцію соломи препаратом 
«Вермистим-Д»,  у т. ч. на площі 520 га сумісно з сидератом.

Тривале застосування на площі понад 2000 га препаратів 
«Вермимаг» і «Вермийодіс» забезпечує отримання по 80-118 
ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і соняшнику, а також високих 
врожаїв інших культур. Зокрема, 2016 року обприскування 
рослин біостимуляторами сприяло підтримуванню процесу 
фотосинтезу за умов перевищення допустимих температур 
на 2-4°С. Це дозволило рости й розвиватися рослинам за 
умов, коли температура навколишнього природного середо-
вища сягала понад 33-36°С, що особливо актуально для біль-
шості регіонів в останні роки. За таких умов на площі 510 га 
отримали 46,1 ц/га соняшнику (приріст врожаю – 13,8 ц/га). 
На площі 27 га зібрано 88 ц/га пшениці озимої сорту Богдана, 
а врожайність сорту Акратос на площі 26 га склала 98 ц/га 
(приріст 12-17 ц/га). Із 75 га кукурудзи (селекції Сингента) 
отримали 120 ц/га зерна (приріст 28,3 ц/га). З площі 40 га 
(с. Джурів) зібрано по 44,5 ц/га сої (приріст 9,2 ц/га). Значний 
приріст врожаю культур забезпечив зменшення витрат на 
придбання мінеральних добрив і пестицидів на 30-40 %.

Слід зазначити, що сусідні господарства, які не засто-
совували біотехнології, зібрали в 1,5-2 рази менші врожаї 
соняшнику та сої, ніж ПФ «Богдан і К».

Досвід господарств різних областей України свідчить про 
значні переваги запропонованих біологічних препаратів. 
Так, за даними асоціації виробників сої, понад 8 тис. фермерів 
вирощують її на невеликих площах і збирають лише по 13-15 ц/га 
зерна. Застосувавши одно-дворазове обприскування рослин під 
час вегетації препаратами «Вермимаг», або «Вермийодіс» можна 
отримати додатково щонайменше 2-3 ц/га сої, тобто у масштабах 
країни сотні тисяч тонн високорентабельної продукції.

Однак, дивує позиція керівників окремих малих і середніх 
фермерських господарств, які дивлячись на великі агро-
компанії, (які не належно дбають про родючість грунтів, а 
застосовують високі дози мінеральних добрив і пестицидів, 
значна кількість їх не охоче займається біологізацією земле-
робства), недостатньо уваги надають процесам поліпшення 
родючості грунтів та охорони довкілля.

Таким чином, біопрепарати виробництва ПП «Біокон-
версія»  поліпшують родючість ґрунту (поліпшують його 
водно-фізичні властивості, активізують життєдіяльність 
мікрофлори, посилюють міграцію поживних речовин, зни-
жують стрес від пестицидів), забезпечують приріст врожаю, 
дозволяють зменшити витрати на придбання пестицидів і мі-
неральних добрив, зменшити техногенний прес на довкілля. 

Детальнішу інформацію можна отримати в 
ПП «Біоконверсія»

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2,
тел. (0342) 53-11-30; 53-05-88; тел./факс (0342) 71-62-38; 

моб. 067-34-34-527; 067-34-22-188; 
e-mail: vermos2007@ukr.net.

Директор насіннєвого заводу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської 
області Євусяк М.С. та директор ПП «Біоконверсія» Колісник Н.М. 
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ДОБРИВА «МОЧЕВИН К» – 
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ РОСЛИН, НАЙОПТИМАЛЬНІШЕ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

Українські землі здавна славились своєю плодючістю. Найбільш поширена складова 
грунту в Україні  – це чорноземи, які завдяки своїм унікальним характеристикам 
вже давно відомі далеко за її межами. Чорноземи по праву вважаються одними з 
найкращих і найсприятливіших для вирощування сільськогосподарських культур 
видів грунтів. Завдяки пухкій, пористій структурі чорнозем добре провітрюється, 
гарно всотує та утримує вологу, що, в свою чергу, сприяє хорошому живленню, росту 
і розвитку рослин та забезпечує розмноження необхідних бактерій.  Загальна площа 
чорноземів, якими зараз володіє Україна, одна з найбільших у світі. Тож без жодного 
перебільшення можна стверджувати, що родючі чорноземи – одне з основних 
природних багатств нашої держави. Окрім того, клімат України якнайкраще підходить 
для вирощування ряду видів рослин.

Але якими б багатими не були українські землі, 
яким би сприятливим не був наш клімат, аграрії часто 
стикаються з проблемами ослаблення рослин на 
якомусь з етапів їх зростання. Часто це зумовлено 
недостатнім живленням рослини, нестачею мінералів 
та мікроелементів, необхідних їй на певній стадії 
росту. У такій ситуації необхідна додаткова підкормка. 
Підкормка рослини може бути кореневою та 
позакореневою (листовою). У першому випадку 
добривом збагачується корінь рослини, у другому – 
листки та стебло. Обидва види підкормки дуже важливі 
для оптимального розвитку сільськогосподарських 
культур, обидва відіграють важливу роль у кількості 
та якості отриманого в результаті врожаю. Але якщо 
коренева підкормка рослини дуже часто проводиться 
планово і по замовчуванню, то листовій іноді не 
приділяють належної уваги. А нехтування цього 
етапу майже завжди призводить до суттєвого спаду 
врожайності.

Тож у чому саме полягає така гостра необхідність 
проведення листової підкормки рослин? Здавалося б, 
добре підживленого, збагаченого усіма необхідними 
мінералами грунту цілком достатньо для того, 
щоб рослина змогла взяти з нього усе необхідне. 
Але чи завжди це так? Вочевидь ні, оскільки на 
всотування коренем рослини мікроелементів , 
що містяться в землі, впливають такі фактори, як 
волога, температура, провітрюваність та навіть 
pH середовища. І часто ці фактори виявляються 
несприятливими. Тобто, складається ситуація, коли 
необхідні речовини містяться в грунті в достатній 
кількості, але коренева система рослини не здатна 
у повній мірі ними насититись. Також слід пам’ятати 
про те, що коренева система не завжди знаходиться 
на піку активності. Рослини, як і будь-які інші живі 

організми, проходять різні етапи розвитку, кожен 
з яких супроводжується різним рівнем активності 
тих чи інших функцій. Тож у періоди, коли коренева 
система не надто активна, рослина потребує 
позакореневого живлення. Листова підкормка також 
незамінна у випадку, коли рослини вже досить високі 
і провести міжрядове живлення грунту технологічно 
дуже важко. Ну і ще один вагомий аргумент – при 
позакореневій підкормці елементи живлення суттєво 
економляться, адже майже всі добрива потрапляють 
безпосередньо в рослину. 

Українські аграрії досягли суттєвих здобутків 
у розробці добрив для проведення кореневої та 
позакореневої підкормки. Одним з найвідоміших 
розробників нових ефективних формул різноманітних 
добрив для рослин в Україні та далеко за її межами є 
НВО «Агронауковець». Кропітка праця херсонських 
вчених була високо оцінена на Оксфордському саміті 
– саме тут за розробку унікальних добрив класу 
«Мочевин К» НВО «Агронауковець» отримав нагороду 
«Знак якості». 

Наразі фахівцями «Агронауковця» розроблено три 
види даних добрив – К1, К2, К6. Розглянемо детальніше 
принципи та результати їх застосування.

К1 застосовують для першого позакореневого 
живлення. Хоч цей вид добрива і не призначений 
для підкормки кореня, саме він допомагає суттєво 
збільшити кореневу масу рослини.

З допомогою добрива К2 листки та стебла рослин 
підживлюють вдруге. Завдяки йому забезпечується 
максимальна рясність та якість врожаю.

К6 застосовують для інкрустації насіння. Таким чином 
його проростання суттєво прискорюється, а також 
вдається досягти неабиякого зросту маси кореня та 
стебла і листків рослини.



Результати використання даних добрив наступні:
• Імунітет оброблених рослин значно зростає;
• Пришвидшується цвітіння рослин та дозрівання плодів;
• Стебла та листки стають набагато міцнішими і 

здоровішими;
• Волога у грунті затримується надовше;
• Відмічається покращення якісних характеристик 

грунту, що має накопичувальний ефект;
• Пришвидшується фотосинтез і клітинний обмін рослин.

Також важливим аспектом є те, що добрива 
«Мочевин К» абсолютно безпечні для навколишнього 
середовища, з яким так чи інакше взаємодіють.

Для максимальної ефективності добрив «Мочевин К» 
важливо дотримуватися наступних правил:
• Проводьте обприскування рослин ввечері або рано 

вранці, коли на них не потрапляє пряме сонячне 
проміння.

• Слідкуйте за рівномірним нанесенням розчину з 
обох боків крони.

• Намагайтеся проводити позакореневе живлення як 
мінімум двічі – одразу ж, як з’являються перші листочки 
та коли рослина увійде в фазу активного цвітіння.

Важливо! У жодному разі не намагайтесь обробити 
рослини у надто спекотну чи суху погоду – ви ризикуєте 
як мінімум не отримати жодного позитивного ефекту, а 
як максимум – зашкодити.

Наостанок хотілося б відмітити, що добрива 
«Мочевин К» не лише визнані у світі і не мають жодних 
аналогів на вітчизняному ринку, а ще й абсолютно 
доступні. Так, для повноцінної обробки рослин, що 
займають 1 га, цілком достатньо лише 0,5 л. добрив, 
що обійдеться лише в 65 грн. Попри все ми не 
зупиняємось на досягнутому, постійно проводимо 
досліди і шукаємо шляхи для подальших вдосконалень. 
На даному етапі ми можемо стверджувати, що при 
порівнянні контрольних груп певних культур (ячмінь, 
ріпак, озима пшениця, гірчиця) показники тих, що були 
оброблені з допомогою «Мочевин К», суттєво зросли, у 
деяких випадках практично вдвічі. І ми не збираємося 
зупинятися на досягнутому.

Ми прагнемо зробити свій інноваційний продукт 
максимально доступним для всіх, тож налагодили 
надійну дилерську мережу. Зараз ви можете придбати 
добрива «Мочевин К» майже у будь-якому куточку 
України. Для замовлень чи отримання консультації 
заходьте на сайт agrodobruvo.com.ua, залишайте 
повідомлення або ж звертайтеся за вказаними номерами 
телефонів і наші фахівці з радістю вам допоможуть.

УВАГА: 
Додатковий врожай окупить витрати на добрива, 

захист рослин, хімпрополку та збирання врожаю, якщо 
при хімпрополкі ячменю та пшениці до гербіциду додати 
0,5 л/га (станом на 31.01.17р. - 75 грн/га без ПДВ) НаНо 
добрива Мочевин. 

Встановлено інститутом захисту рослин (м. Київ 
): при хімпрополкі ярового ячменю до гербіциду 
Гранстар додавали К2-0,5 л/га. Врожай зростав від 33-х 
до 49-ти відсотків, а прибавка врожаю складала від 
9,2 ц/га - дисертація Л.Н. Ярошенко - УДК 577,4+581,5 
: (632+633,16). Мочевин К2 виявився найбільш 
ефективним в порівнянні з іншими 20 варіантами 
стимуляторів та мікродобрив зареєстрованих в Україні. 
Повністю реферат на дисертацію приведено в інтернеті 
на сайті www.agronauk.narod.ru.

Замовлення на К2 під хімпрополку приймаються
по тел. 050 492 26 88 або 067 605 60 36.
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П’ЯТЬ ЗА ХИСНИХ МЕ ХАНІЗМІВ КРЕМНІЮ
ПОЗИ ТИВНА РОЛЬ КРЕМНІЮ У СТИМУ ЛЮ ВАННІ РОСТУ Й РОЗВИТКУ РОСЛИН, ЗБІЛЬШЕННІ 
ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Є ЗА ГАЛЬ НО ВИЗНА НОЮ. ПРИ ЦЬОМУ ПО ЗИ ТИВНИЙ 
ЕФЕКТ КРЕМНІЮ ОСОБ ЛИ ВО ПОМІТНИЙ У РОСЛИН ЗА СТРЕ СО ВИХ УМОВ. 

С. Полянчиков, ди ректор із розвитку НВК «Ква драт»

Функції кремнію в рослині
Кремній на дає росли нам ме ханічну міцність, зміцнює 

стінки епідермаль них клітин і за побігає ви ля ганню, за-
безпе чу ю чи жорсткість ор ганів росли ни.

Дове де но, що кремній в оп ти маль них до зах сприяє 
кращо му обміну в ткани нах азоту і фо сфо ру, підвищує 
спожи вання бо ру й низки інших елементів; за безпе чує 
зниження токсичності надлишко вих кіль       ко стей важких 
ме талів. Оптимізація кремнієво го живлення рослин 
сприяє збі   льшенню площі ли стя і ство рює спри ятливі 
умови для біосин те зу пластидних пігментів.

Однією з важли вих функцій ак тивних форм кремнію є 
стиму ляція розвитку ко ре не вої си сте ми (Кудіно ва, 1975; 
Adatia, Besford, 1986; Мати ченков, 2008). Досліджен ня 
на злако вих, ци тру со вих, овоче вих куль ту рах і кормо-
вих травах до ве ли, що за поліпшен ня крем ніє во го 
живлення рослин збільшується кількість вторинних і 
третинних ко рінців на 20–100% і більше. Встановле но, 
що оп тимізація кремнієво го живлення підвищує ефек-
тивність фо то синте зу й ак тивність ко ре не вої си сте ми 
(Matichenkov et al., 2004; Іва нов та ін. 2005; Wang S.Y. і ін, 
1998).

Особли ву і ди во вижну роль кремній відіграє в під-
вищенні стійкості рослин до стресів різної приро ди (як 
біотич них, так і абіотич них). У осліджен нях і висновках 
провідних світо вих учених ос  таннім де ся тиліттям са ме 
цю власти вість кремнію ставлять на перше місце (Liang 
Y., 2007; E. Epstein, 2009 ро ку; Heather A. Currie, 2007; 
Мати ченков, 2008; і ін.)

Роз гля не мо де тальніше особ ли ву роль кремнію в 
підвищенні стійкості рослин до стресів.

Роль кремнію в росли нах, перш за все — в за хисті від 
не спри ятли вих факторів довкілля — як біотич них, так і 
абіотич них (E. Epstein, 2009).

Кремній ви ко нує свої функції двома спосо ба ми: шля-
хом поліме ри зації крем     нієвої кисло ти, що призводить 
до ут во рення аморфно го гідрато ва но го крем не зе му, і 
бе ру чи ак тивну участь у ство ренні ор ганічних за хисних 
сполук (E. Epstein, 2009).

Наоч не підтвердження на ко пи чення кремнію в 
ураже них місцях рослин по ка за но на рис.1: на ко пи-
чення кремнію (Si) збігається з наявністю збуд ни ка бо-
рошни стої ро си (E. Cichoracearum) на ли ст ках рослин (A. 
Thaliana), об робле них кремнієм (F. Fauteux et al. 2005).

 Рос ли ни, що до бре на ко пи чу ють крем     ній, пе ре-
бу ва ють у кращо му стані, ад же цей елемент підвищує 
стійкість до стресів. І для підвищення стре       состійкості 
рослин, їх не обхідно за  безпе чи ти крем нієм, не за лежно 
від то  го, чи є во ни одно- або дводо ль ни ми.

Види стресів
Стреси рослин прий ня то поділя ти на два ви ди: біо-

тичні й абіотичні. Рос ли ни ма ють два ос новних спосо би 
за  хи сту від них — фізичний і хімічний.

Фізичний за хист пе редба чає на явність шипів, ко-
лю чок, міцного епідермаль но го ша ру то що. При цьому 
в ба  га ть ох рослин ця «броня» є крем не зе мом, на ко пи-
че ним у клітинних стінках (E. Epstein, 2009). Існує безліч 

до казів, що са ме кремній відіграє важли ву роль у за -
хисті рослин від шкідників. Зміцнення клітинних стінок 
шля хом біомі не ралі зації кремнієвих сполук є од ним з 
ме ха нізмів, яким цей за хист здійсню є ться. Це діє як фі-
зичний бар’єр для ко мах, па  то генних мікроор ганізмів, а 
іноді — й травоїдних тварин.

Хімічний за хист — на ба га то складніший. Рос ли ни 
ви ко ну ють ве ли чезну ро бо ту — синте зу ють ве ли чезну 
кількість «вторинних ме та болі тів», сполук, які не є 
життєво не обхідни ми в обміні ре чо вин в рослині, але 
відіграють роль в адап тації та протидії на вколишнім 
умовам. Кількість цих різноманітних хімічних структур 
ве ли чезна; за однією з оцінок (Hartmann, 2008) та ких 
ре чо вин — понад 200 тис. Вони впли ва ють на взаємо-
дію росли ни й ор ганізмів, що існують довкола росли ни: 
ко мах, грибів, мікробів, вірусів. У цій си стемі хімічного 
за хи сту задіяні та кож і первинні ме та боліти, які бе руть 
участь в ос новно му обміні ре чо вин росли ни — фіто-
гормо ни, ор ганічні кисло ти та ін. Яка ж роль кремнію в 
цій «хімічній війні»? Саме кремній бе ре безпо се редню 
участь в біосин тезі за хисних ме та болітів і сьогодні цьо-
му є не спро стовні до ка зи (Мати ченков, 2008).

Рис.1. Зображення електронного (ліворуч) і рентгенів-
ського (праворуч) мікроскопа показали, що накопичення 
кремнію (Si) збігається з присутністю E. cichoracearum 
на листках A. thaliana, оброблених кремнієм. Концен-
трація Si позначається кольором (див. шкалу): червоний 
показує високу концентрацію, а чорний - низьку. Джере-
ло: FEMS Microbiol. Lett. 2005; 249, 1-6

Виз наємо ве ли ку різницю в ад ресності впли ву 
біотич них і абіотич них стресів. Біотичні стре си пе-
ре важно впли ва ють на ок ремі ча сти ни росли ни (на -
приклад, на ли стя), в той час як абіо тичні найчастіше 
не га тивно впли ва ють на всю росли ну (в край нь ому 
ви падку — на цілий ор ган росли ни). І це дивно й ціка во, 
ад же кремній виявляє за хисну дію проти та ких різних за 
своєю приро дою і ад ресності стресів (E. Epstein, 2009).

Чис ленні досліджен ня по ка за ли, що кремній є ефек-
тивним у бо ротьбі із за  хворю вання ми гриб ної та бакте-
ріальної приро ди різних видів рослин. Зокре ма на рис. 
2 по ка за но, як кремній за  безпе чує ефек тивний за хист 
пшениці від бо рошни стої ро си, і це підтверджують чис-
ленні спосте ре ження по зи тивної ролі кремнію в проти-
стоянні гриб ним інфек ціям в од но доль них (Be’langer RR, 
2003). 

 Кремній та кож підвищує стійкість рослин проти 
ко мах-шкідників. Дове де но, що росли ни з низь ким 
умістом крем нію сприйнятливі до атак ко мах (Ma JF, 
Yamaji N., 2006)

Аналіз літе ра турних да них (Мати ченков, 2008) свід-



чить про те, що росли на продуктивніше ви ко ри сто вує 
во  ло гу за внесення ак тивних форм Si. Вста  новлено, що 
20–30% кремнію, що містить ся у рослині, мо же брати 
участь у процесі підтримки внутрішньо го ре  зерву во-
ди, і це є од ним із ме ханізмів, який дає змогу росли нам 
ви жи ти в умо  вах гострої не стачі во ди (Матичен ков, 
2008). Одни м із факторів підвищення по су хостійкості є 
здатність крем нію знижу ва ти транспірацію і зміню ва ти 
кут на хи лу ли стя рослин, що за безпе чу є менший рівень 
ви па ро ву вання во ло ги (E. Epstein, 1999, Мати ченков, 
2008), та збільшує можли во сті ан ти ок си дант но го за хи-
сту росли ни (Heather A. Currie, 2007).

Рис. 2. Вплив кремнію (Si +) 
на розвиток борошнистої 
роси (Blumeria graminis f. зр. 
tritici) на листках пшениці.

А - лист без штучного 
зараження мучн. росою.

B - лист штучно зара-
жений мучн. росою (Si +).

З - лист штучно зара-
жений мучн. росою (Si).

Джерело: Phytophatology, 
93: 402-412. (2003).

Кремній суттєво впли-
ває на охоло дження ли-
стя. Так, досліджен ня по-

ка за ли (Wang та ін., 2005), що об робка крем  нієм знімає 
тепло ве на ванта ження в умо  вах ви со ких темпе ра тур 
і знач но зни  жує темпе ра ту ру ли стя — на 3…4°C. Є та-
кож досліджен ня, що до во дять знач ну роль кремнію у 
форму ванні мо ро зостійкості рослин, зо кре ма озимої 

пшениці різних сортів (Yongchao Liang і ін, 2008), ри су та 
ін. (Мати ченков, 2008). Кремній та кож знижує шкідливий 
вплив УФ-ви проміню вання (Ma JF, 2006).

Кремній підвищує рівень опірності рос лин до будь-
яких стресів і не має ток  сично го впли ву на росли ну. 
Таким чи ном, найважливішою функцією крем  нію в рос-
лині є збільшення стійкості ор ганізму до не спри ятли вих 
умов:

Механічний за хист — по товщення епі  дермаль них 
тканин.

Фізіологічний за хист — прискорення росту й роз-
витку ко ре не вої си сте ми.

Хімічний за хист — зв’язу вання токсичних сполук.
Біохімічний за хист — збільшення біо хімічної стій-

кості до стресів (Мати ченков, 2008).
Теп ло вий за хист — зниження впли ву ви со ких 

темпе ра тур (Wang і співавт., 2005).
Сьо годні світові вчені ще да лекі від по вного ро-

зуміння ролі кремнію в життє  діяль ності рослин. Однак 
численні досліджен ня ос танніх ро ків розкрива ють 
різнома ніття ме ха нізмів по зи тивно го впли ву кремнію 
на ріст і розви ток рослин, їхню опірність до стресів. 

Будемо раді відповісти на Ваші запитання та 
зауваження.

(050) 320-24-66, (067) 000-24-66, (057) 736-03-43                                                                                                  
s-p-p@i.ua
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 
ОЗИМИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ 
ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ

Дегтярьова І., агроном-консультант компанії "ТерраТарса"
Гобеляк Ю., – керівник відділу маркетингу "ТерраТарса", кандидат с.-г. наук

Агротехнічні заходи весняного догляду за посівами 
озимих культур слід проводити з урахуванням агроме-
теорологічних умов весняного періоду і стану посівів. 
Враховуючи, що в зиму пішла значна частина посівів 
озимих культур у фазі сходів і початку кущіння, у догля-
ді за посівами необхідно буде враховувати особливість 
настання весни.

Для прийняття правильного рішення щодо по-
дальшого догляду за озимими культурами, пред-
ставляють інтерес роботи полтавського вченого В. Д. 
Медінця на тему обґрунтування екологічного ефекту 
часу весняного відновлення вегетації озимої пшени-
ці (ЧВВВ).

Суть ефекту екологічного фактору часу відновлення 
весняної вегетації (ЧВВВ) полягає в тому, що при надто 
ранньому або надто пізньому відновленні вегетації у 
рослин спостерігається  суттєве відхилення від опти-
мальних темпів росту і розвитку, інтенсивності фото-
синтетичної діяльності, стійкості до полягання, струк-
тури, якості і величини врожаю (табл. 1).

1. Розвиток рослин пшениці озимої при різних 
строках часу відновлення весняної вегетації 

(ЧВВВ)
Ранній Пізній

Позитивні ознаки:
1. Швидка регенерація 
вегетативної маси
2. Рослини швидше 
вкорінюються і кущаться
3. Посилений приріст 
вегетативної маси
4. Формується добрий 
урожай

Негативні ознаки:
1. Випадає період росту 
рослин в 20-30 днів
2. Низькорослі 
рослини з недостатнім 
нагромадженням 
вегетативної маси і 
нерозвиненою кореневою 
системою

Негативні ознаки:
5. Надлишкове 
нагромадження 
вегетативної маси і 
можливе вилягання посівів
6. Понижений вміст білка і 
клейковини в зерні

Позитивні ознаки:
3. Вищий вихід зерна в 
біомасі врожаю
4. Висока якість зерна

Початком відліку відновлення весняної вегетації 
для озимої пшениці є перехід середньодобової темпе-
ратури через 5°С, озимий ріпак розпочинає вегетацію 
за температури 1-3°С. Кожний регіон України має свою 
середньостатистичну дату відновлення весняної ве-
гетації. Чим більше ЧВВВ відхиляється від норми, тим 
точніше можна визначити технологію догляду.

Для отримання максимального врожаю в разі піз-
ньої вегетації треба використовувати агротехнічні за-
ходи, що сприяють росту рослин, а в разі ранньої ве-
гетації - генеративному розвитку. Грамотне поєднання 
кореневого і позакореневого підживлень відповідно 
потреби рослин, забезпеченості ґрунту поживними 
елементами та вимог конкретної технології вирощу-
вання, є розумним вирішенням проблеми раціональ-
ного живлення озимих культур.

За раннього відновлення 
весняної вегетації стан навіть 
слабких з осені посівів може 
значно покращитись за раху-
нок активного зростання, про-
довження кущіння, утворення 
вторинної кореневої системи. 
Підживлення азотними добри-
вами буде мати високу ефек-
тивність. Але наряду з цим стає 
дуже високою небезпека виля-
гання посівів перед збиранням 

врожаю. До того ж низька температура ґрунту усклад-
нюватиме поглинання необхідного для розвитку коре-
невої системи фосфору, а цей елемент озима пшениця 
засвоює погано з важкодоступних форм. Калій  сприяє 
синтезу білків. Він бере участь в утворенні вуглеводів, 
хлорофілу, та інших речовин, і підвищує стійкість рос-
лин до вилягання.

Підживлення озимини на початку відновлення веге-
тації комбінацією двох марок добрива Новалон Фолі-
ар, що пропонує компанія "ТерраТарса", значно по-
кращить стан посівів і значно знизить ризик вилягання. 
Комбінація Новалон Фоліар 10-45-15+0,5MgO+ME 
0,75-1,0 кг/га + Новалон Фоліар 9-12-40+0,5MgO+ME 
0,75-1,0 кг/га забезпечує рослини всіма необхідними 
елементами живлення на ранніх етапах вегетації і має 
виключно високу ефективність за рахунок високотех-
нологічних адьювантів. Добриво має ефект реактива-
ції до 24 днів, що гарантує фізіологічне, пролонгова-
не поглинання з листової поверхні для забезпечення 
оптимальних результатів.

При пізній весні через умо-
ви швидкого проходження фаз 
розвитку рослини відстають у 
рості. Посіви при цьому бувають, 
як правило, низькорослими, а 
урожай зерна зазвичай нижче, 
ніж при ранній весні, правда, 
якість зерна часто буває висо-
кою. Погано розвинені з осені 
зернові, що були посіяні пізно і 
не встигли достатньо розвинути 
коріння і розкуститись, матимуть 

замало часу навесні через занадто високі темпе-
ратури весняного відростання. Серйозним буде 
вплив температурного стресу. То ж, щоб поліпши-
ти стан рослин, і досягти максимально можливої 
за таких умов продуктивності посівів, необхідним 
є використання наряду з добривом Новалон Фолі-
ар 10-45-15+0,5MgO+ME 1,0-1,5 кг/га унікального 
стимулятора Спідфол Марин 0,3 л/га, що має і іму-
номоделюючі властивості. Антистресова дія про-
дукту Спідфол Марин обумовлена наявністю в його 
складі поживних речовин і високої концентрації 
ауксинів, що сприяють швидкому росту кореневої 



системи, полісахаридів, необхідних для активного 
старту культур, а також поліамінів – речовин, що 
виявляються в рослинах за умов сильних стресів 
різної природи для подолання і відновлення. 

За умов  відновлення весняної вегетації в стро-
ки, що відповідають середнім багаторічним, доціль-
ним буде використання продукту Новалон Фоліар 
20-20-20+0,5MgO+ME в дозі 2,0 кг/га, або спеціально 
розробленого для зернових культур Паверфол Зер-
новий 1,0-2,0 л/га з підвищеним вмістом мікроелемен-
тів.

Як покращити 
відновлення весня-
ної вегетації ріпаку? 
За своїми біологічни-
ми особливостями 
ріпак дуже швидко 
відновлює вегетацію 
навесні, вже за се-
редньодобової тем-
ператури 3-50С. Але 
весняні приморозки 
часто призводять до загибелі, або до значного пошко-
дження культури. Проблемою розвитку ріпаку навесні 
є пригнічення кореневої системи і уповільнене погли-
нання поживних речовин. Досвід попередніх років 
роботи з біостимулятором Спідфол Марин свідчить, 
що завчасна обробка посівів в дозі 0,3-0,5 л/га в комбі-
нації з Новалон Фоліар 10-45-15+0,5MgO+ME 1,0-1,5 
кг/га  захищає культури від весняних приморозків, дає 
активний розвиток кореневої системи і зменшує ура-
ження хворобами. 

Обов’язковим елемен-
том технології вирощу-
вання ріпаку є своєчасне 
внесення бору навесні. 
Продукт компанії "Тер-
раТарса" Спідфол Бор 
17%, за результатами 
аналізу листової плас-
тинки, найкраще за інших 
борних добрив засвою-
ється рослинами. Суттєве 
значення має здатність 
добрива затримуватись на листовій пластинці після 
неоднократних опадів. Пролонгована дія добрива 
до 24 днів забезпечує його повне і фізіологічно пра-
вильне поглинання культурою.

Від початку весняної вегетації до кінця цвітіння 
ріпак виносить 70-80% поживних речовин. Тому вне-
сення продукту Спідфол Бор 17% 1,0 кг/га в фазі по-
чатку стеблування слід комбінувати з добривом Но-
валон Фоліар 10-45-15+0,5MgO+ME 1,0 кг/га, або 
рідкого концентрованого добрива Паверфол Олій-
ний 1,0-1,5 л/га. При цьому поліпшується ріст та роз-
виток меристемних тканин, укріплюються судинні 
стінки, що запобігає ламкості стебла, відновлюється 
коренева система і стимулюється обмін речовин, що 
робить рослину підготовленою до наступних етапів 
вегетації – цвітіння і плодоношення.

Таким чином, технологія диференційованого до-
гляду за озимими залежно від ЧВВВ дозволяє значно 
скоротити і оптимізувати витрати на добрива та одно-
часно підвищити врожайність.
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РОЛЬ ГУМАТІВ У РОЗКРИТТІ 
ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСЛИН

На початку грудня у столичному готелі «Братислава» відбулася науково-практична 
конференція на тему «Антистресова та стимулююча дія гуматів компанії Humintech 
GmbH та їх використання в рослинництві». У конференції взяли участь представники 
компаній-партнерів ТОВ «Агротехносоюз», які працюють по всій території України. Від-
бувалася конференція у вигляді семінару-дискусії, де кожен міг висловити свою думку 
та поставити запитання. 

Відкрила конференцію Валентина Охрімчук, ди-
ректор ТОВ «АГРОТЕХНОСОЮЗ», що є ексклюзивним 
імпортером продукції німецької компанії HUMINTECH 
GmbH. Всіх гостей було запрошено до продуктивного 
діалогу.

Детально висвітлив проблеми, які заважають агра-
ріям отримувати високі врожаї, Дмитро Козаренко, 
заступник директора з розвитку продукту компанії 
«АГРОТЕХНОСОЮЗ».

Дмитро Козаренко наголосив, що стрес – це ключова 
причина недобору врожаю. Рослини не можуть реалі-
зувати свій генетичний потенціал: 3-5% врожаю втра-
чається  через гербіцидні стреси, 10-20% забирають 
погані кліматичні умови, 5-15% – хвороби та шкідники, 

30-50% врожаю недобирається через засуху і 10-55% – 
через порушення живлення.

На відео спеціаліст продемонстрував позитивну 
дію німецьких гуматовмісних препаратів на швидкість 
проростання насіння за холодових стресів. Також було 
показано, що при використанні гуматів покращувався 
розвиток кореневої системи рослин та швидкість про-
ростання насіння.

Кожну проблему фахівці компанії «Агротехносо-
юз» досліджують на практиці. Разом з агрономами 
агропідприємств вони проводять досліди на полях і 
порівнюють результати. Отримані результати польових 
дослідів з різних регіонів та кліматичних зон України на 
конференції представив агроном-дослідник компанії 
«Агротехносоюз» Богдан Аврамчук.

За результатами досліджень видно, що там, де засто-
совували гумати, відбулося зростання врожаю на 8-12% 
більше, при невеликих додаткових затратах.

Ще одну перевагу гуматів, а саме високу якість, пока-
зали на конференції експериментальним шляхом. Лабо-
ранти компанії «Агротехносоюз» взяли торф’яний гумат 
та препарат компанії Humintech GmbH «Гуміфілд ВР-18», 
розчинили обидва у воді, пропустили через фільтр, який 
застосовують у розприскувачах. Результат: препарат «Гу-
міфілд ВР-18» повністю розчинився у воді, а торф'яний 
препарат у великій кількості залишився на фільтрі. Це 
призводить до простоїв обприскувача. Погана розчин-
ність спричиняє і низьку активність діючої речовини.
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Після обговорення результатів, питань та відпові-
дей від учасників конференції Валентина Охрімчук, 
директор компанії «Агротехносоюз», нагородила 
партнерів золотими та срібними сертифікатами за ефек-
тивну роботу та співпрацю.

Коментарі партнерів: 
Олег Влаєв, торгова фірма 

«Агріском», Одеська область:
«Ми досить довго співпрацюємо з 

ТОВ «Агротехносоюз» та продаємо 
їхню продукцію, яка добре зареко-
мендувала себе на ринку. Ті, хто нею 
користуються, вже змогли самі пере-
конатися у якості та ефективності, 

у тому, що препарати допомагають принести більше 
врожайності та прибутку аграріям. Наш регіон, південний, 
найбільше страждає від градобою, засухи, спеки. Саме тому 
ми не обходимося без гуматів. Вони значно підвищують по-
тенціал рослини та покращують якість врожаю».

Дмитро Кістра, директор 
Вінницької філії компанії 
"Сервіс-Агромаркет":

«Найкращий препарат компанії 
«Агротехносоюз» – це «Гуміфілд Амі-
но Форте Аміно», він дуже гарно зні-
має з рослини стрес, зокрема, коли 
рослина вже припалена від гербіцид-
ної обробки. При недостатності 

живлення рослин, коли зменшувалася кількість внесення 
основних добрив, гуматовмісні препарати допомогли 
підняти рослини і поліпшити їх стан у період вегетації. 
Якщо обробити препаратом «Гуміфілд» тричі – врожай-
ність підвищується максимально».

Валерій Шпур, менеджер ком-
панії «Спектр Агро», Волинська 
область:

«Продукцію «Агротехносоюз» 
ми продаємо понад 3 роки, у нас на 
ринок вона зайшла досить успішно, 
особливо це стосується препара-

тів  «Гуміфілд» та «Фульвітал». Ми розповсюдили їх по 
господарствах області, вони їх спробували, отримали 
гарні результати і тепер постійно користуються. 
У нашому регіоні часто бувають заморозки і спека, і 
цими продуктами ми поправляємо ситуацію у госпо-
дарствах,  поліпшуємо ситуацію для рослин і виводимо 
їх на гарні показники врожайності». 

Олександр Григорук, компанія 
«Вітагро», Львівська область:

«Цього року у нас основною про-
блемою була посуха, відсутність 
води. Ґрунтові води пішли нижче 
ніж на 1,2 метри, рослинам було 
важко дістати воду і відповідно 
кореневу систему потрібно було 

забезпечити водою і поживними речовинами. Добре, що 
існують німецькі препарати від Агротехносоюз, так 
як можна допомогти рослині отримати все необхідне 
для розкриття свого потенціалу, а аграріям отримати 
більші врожаї за менші гроші.  Як ми це робимо? Почина-
ємо з протруювання насіння, а надалі відштовхуємось 
від ситуації, яка складається у певні періоди вегетації, 
продовжуємо супроводжувати рослину аж до кінцевого 
результату – до врожаю».

Катерина Сокольнікова, журналіст

Осад торф'яного гумату      100% розчинний Гуміфілд
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МІКРОЕЛЕМЕНТНЕ ЖИВЛЕННЯ 
КУКУРУДЗИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

АМІАЧНОЇ ВОДИ, КАС І РКД
Аналіз ринку мінеральних добрив  вказує на те, 

що у структурі азотного сегменту переважає селітра, 
карбамід, КАС і рідкий аміак. Група фосфорних добрив 
представлена амофосом, сульфоамофосом і РКД (табл.). 
Що стосується рідких форм мінеральних добрив, то їх 
без перебільшення можна вважати перспективними. 
По-перше, використання таких форм добрив дозволяє 
максимально механізувати роботи пов’язані з заванта-

женням і розвантаженням. При цьому вдається уник-
нути будь-яких  втрат і забруднення довкілля. По-друге, 
сучасні обприскувачі дозволяють не тільки витримати 
точне дозування, але й забезпечити досить рівномірне 
внесення у межах поля. Можливість спільного засто-
сування з мікродобривами і засобами захисту рослин 
робить їх незамінними у сучасних технологіях  вирощу-
вання сільськогосподарських культур. 

Імпорт за видами і формами добрив, т [2]
Добриво Загальний обсяг,т Добриво Загальний обсяг,т Добриво Загальний обсяг,т

Хлористий калій мілк. 21944 Карбамід 157403 Амофос 12:52 74837
Хлористий калій 
гранул.

20772 КАС-32 121233 Сульфоамофос 
20:20

51132

Калімаг 1386 SAM cristal 113249 NР 9:30 20490
Сульфат калію 760 CAN-33,5 111383 РКД 11:37 5344
Калімагнезія 20 Аміачна селітра 79907 – –
– – Аміак 48122 –

І по-третє, отримання вказаних добрив дозволяє 
уникнути таких енерговитратних технологічних опера-
цій, як грануляція. 

Звичайно, що при використанні вказаних добрив 
виникають питання, які потребують проведення додат-
кових досліджень. Наприклад, при локальному внесенні 
рідких добрив антропогенний тиск на ґрунти зростає у 
30 разів [3], а при внесенні рідкого і водного аміаку спо-
стерігається підлуговування гуртового розчину у осе-
редках їх внесення. Вказані явища суттєво впливають на 
стан ґрунтових колоїдів, на рухомість і доступність по-
живних речовин рослинам. Враховуючи вказане явище, 
у Харківському національному аграрному університеті 
ім В. В. Докучаєва проведені дослідження пов’язані з 
оцінкою мікроелементного живлення кукурудзи Дні-
провська 181 на варіантах з локальним внесенням КАС, 
РКД і аміачної води. Іонометричні дослідження прово-
дили на приладі И 150М, функціональну діагностику за 
допомогою портативної лабораторії «Агровектор ПФ-
014». Як видно з рис. 1 і 2 внесені добрива практично не 
здатні до міграції. Локалізація амонійного азоту відбу-
вається у осередках 4 х 6 см. Результати функціональної 
діагностики вказують на те, що внесення аміачної води 
знімає дефіцит азоту. разом із тим призводить до зни-

ження рухомості таких елементів живлення як фосфор, 
цинк, манган, залізо. Звичайно, що аміачна вода на 
першому етапі негативно впливає на розчинність кар-
бонатів кальцію та магнію, а звідси їх дефіцит. Локальне 
внесення РКД усуває дефіцит основних елементів жив-
лення рослин, проте зв’язує кальцій, магній, залізо, що 
ускладнює надходження їх у рослини.

Рис.1. Просторовий розподіл активності іонів NH+4 
при внесенні Nва, мМоль+л-1



Рис.2. Просторовий розподіл активності іонів NH+4 
при внесенні РКД ,мМоль+л-1

Отже, локальне застосування таких добрив як амі-
ачна вода, КАС і РКД потребує проведення листкової 
діагностики і корегування мінерального живлення куку-
рудзи під час її вегетації.

Література. 
1  Гордейчук Д.В. Удобрения из зазеркалья. Материалы 

4-го Одесского агрохимического форума [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://infoindustria.com.ua/novyie-
napravleniya-ryinka-udobreniy-v-ukraine/

2. Філон В. І. Діагностика і екологобезпечне спря-
мування трансформації ґрунтів при внесенні добрив: 
автореф. д-ра с.-г. наук / Національний університет 
біоресурсів і природокористування України. – Київ. – 
2011. – С.31.

 

Рис. 3 Результати функціональної діагностики кукурудзи МВС (а- Nва; б- РКД): по осі ординат – фотосинте-
тична активність хлоропластів; по осі абсцис – макро- і мікроелементи, забезпеченість якими визначаєть-

ся. Червона лінія вказує на рівень активності хлоропластів на контролі. Вище червоної лінії – існує потреба 
у внесенні поживного елементу, нижче – ні.











Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №1 (48) / 201752

ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ТА КОМПЛЕКСНИЙ 
СЕРВІС ADAMA

26 січня 2017 у м. Тернопіль компанія «Адама Україна» вдало відкрила новий 
аграрний сезон, провівши науково-практичну конференцію «Старт ADAMA 2017.  
Сучасні агротехнології захисту зернових культур, сої та соняшнику». Захід зібрав 
більше 250 аграріїв з Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Волинської, Іва-
но-Франківської та Чернівецької областей. На конференції виступали провідні 
українські науковці – Олександр Акулов та Володимир Троценко, які висвітлюва-
ли завжди нагальні для агрономів питання: особливості сівозміни, строки сівби 
та збирання культур, оптимальні методи визначення та  боротьби з бур’янами, 
хворобами та шкідниками тощо.

Презентація новинок компанії ADAMA
З вітальним словом до присутніх звернувся Олег 

Шевчук, директор Західного регіону «Адама Украї-
на».

«Наша компанія продовжує динамічно розвиватись, 
пропонуючи виробникам та дистриб’юторам взаємови-
гідну співпрацю. Ми реєструємо нові препарати, вдо-
сконалюємо препаративні форми, і загалом – шукаємо 
шляхи для вирішення тих проблем, що є  актуальними в 
сільському господарстві. 

На сьогоднішній день компанія «Адама Україна» має 
в своєму портфоліо 58  препаратів, 6 з яких є новинками 
2016 року, і ще 5 зареєстровані у 2017. Нові препарати  
в 2016 році довели свою ефективність в багатьох госпо-
дарствах регіону. Зокрема, слід відзначити  фунгіцид 
Кустодія™, який контролює хвороби пшениці, ячменю, 
соняшнику, ріпаку, сої та кукурудзи. Позитивні резуль-
тати роботи фунгіциду в минулому сезоні викликали 
зростаючий попит на нього.

Цього року ми презентуємо нові продукти, які допо-
можуть фермеру успішно регулювати всі складнощі під 
час вирощування с.-г. культур. Адже за останні роки ви-
моги аграріїв до якості та врожайності культур значно 
збільшились. Для того, щоб отримати високий врожай, 
необхідно вносити достатню кількість мінеральних 
добрив, додавати регулятори росту, якщо мова іде про 
зернові, а також забезпечувати повноцінний захист від 
шкідників, хвороб та бур’янів. Особливу увагу на сьо-
годнішньому заході ми акцентуємо на сої та соняшнику, 
оскільки площі під ці культури значні і ростуть – таку 
тенденцію, з одного боку, диктує ринок, а з другого – 
необхідність розвитку професіоналізму у вирощуванні 
цих культур. Отже, нові препарати 2017 року компанії 
ADAMA наступні: регулятор росту зернових культур 

Кальма™, фунгіцидний протруйник насіння сої Сферіко®, 
інсектицид проти шкідників кукурудзи, сої та яблуні Рі-
мон™ Фаст, гербіцид проти бур’янів у посівах зернових 
культур Триггер®, фунгіцид для боротьби з хворобами 
овочевих культур Банджо™ Форте».

Зокрема відзначимо, що Кальма™ – це  сучасний 
регулятор росту для запобігання виляганню зернових 
культур. Дія препарату можлива в температурному діа-
пазоні +8 – +12°С. Головна відмінна перевага цього пре-
парату від конкурентів – його інноваційна формуляція, 
яка дозволяє діючій речовині швидко та повністю про-
никнути в тканини рослини. Кальма™ збільшує діаметр 
стебла та обсяг кореневої системи, в цілому позитивно 
впливає на культуру та сприяє збільшенню врожаю.

Також варто відзначити такий продукт як Сферіко® 
– контактно-системний фунгіцидний протруйник насін-
ня сої. Забезпечує потужний та тривалий захист проти 
широкого спектру хвороб сої, які передаються як через 
насіння, так і через ґрунт. Можна безпечно використо-
вувати в суміші з інокулянтом. 

 «Ми захищаємо фінансову стабільність 
вашого бізнесу»

Олег Шевчук: «Другим аспектом нашої роботи, над 
яким ми невпинно працюємо, є сервіс. Ми створюємо 
для аграріїв зручні інструменти, які допомагають ефек-
тивно управляти виробництвом. Наприклад, минулого 
року ми вже презентували наш електронний визначник 
хвороб, бур’янів та шкідників ADAMA Lab та сервіс про-
гнозування погоди ADAMA iMeteo. Але ми продовжу-
ємо вдосконалювати свою бізнес-модель, і наш новий 
проект називається «Подвійний захист». Ми вважаємо, 
що повинні надавати допомогу агровиробнику одразу 
в двох аспектах: захист рослин якісними препаратами 
та захисні фінансові рішення від врожаю до врожаю. Ми 
пропонуємо клієнту набір спеціалізованих агропакетів, 
які допомагають аграрію прийняти правильне фінансо-
ве рішення. Для   зручності роботи можна встановити 
на смартфон безкоштовний додаток ADAMA Fin. Цей 
додаток надає можливість слідкувати за поточними 
ринковими цінами на зарубіжному та вітчизняному 
ринках, переглянути прогнози провідних міжнародних 
банків, вивчати аналіз ринкових тенденцій та зручно оз-
найомлюватись з інформацією про фінансові інструмен-
ти ADAMA. Враховуючи все це, аграрію буде простіше 
прорахувати, коли треба зафіксувати ціну, коли краще 
почекати, на яку культуру робити ставку, і якими про-
грамами вигідніше для цього скористатись. В компанії 
«Адама Україна» функціонує аналітичний відділ, який 



постійно займається моніторингом ринку, збирає акту-
альну інформацію, яка оновлюється в додатку».

Тетяна Якімкова, керівник відділу по роботі з 
сільгосппродукцією «Адама Україна» зазначила, 
що кожен виробничий рік аграрія супроводжується 
багатьма ризиками: неочікувано низька врожайність, 
валютна та цінова нестабільність, суперечливе регу-
лювання з боку держави тощо. Саме тому компанія 
ADAMA прагне захистити своїх клієнтів з фінансового 
боку, запропонувавши три програми: «Посівна», «Жни-
ва» та «Елеватор». 

Програма «Посівна» покликана захистити виробника 
від продажу врожаю по низьких цінах. Укладається вона 
як форвардний контракт в лютому-березні при закупці 
продукції ADAMA – при цьому фіксуються гарантовані 
ціни, виходячі з розрахунку цін грудневого контракту на 
с.-г. культуру на чиказькій біржі. Якщо на момент постав-
ки товару, ціна на культуру зростає, у виробника є мож-
ливість переглянути ціну та зафіксувати в контракті нову, 
і компанія ADAMA гарантовано його виконає. 

Програма «Жнива» надає аграрію можливість реалі-
зувати продукції з додатковим прибутком: +200 грн/т на 
пшеницю, +300 грн/т на фуражну кукурудзу, +600 грн/т 
на сою та культури олійної групи. Це є зручним інстру-
ментом, оскільки на додаткові кошти аграрій отримує 
якісні препарати виробництва ADAMA. 

Програма «Елеватор» буде вперше запущена восе-
ни 2017 року. Її суть полягає в наступному: товарови-
робник після збирання врожаю, щоб скоротити витра-
ти на зберігання продукції, продає її компанії ADAMA 
за ринковою ціною. Але якщо біржова ціна зросте до 
15 лютого наступного року, у аграрія є можливість 
переглянути ціну та зафіксувати нову, отримавши та-
ким чином бонус – передоплату наступної закупівлі 
препаратів ADAMA або погашення попередньої забор-
гованості. 

Тетяна Бєлінська

Тарас Бойко, головний агроном ФГ «Західний Буг» 
(Волинська обл.): «Наше господарство має довгу історію 
співпраці з компанією ADAMA, більше 10 років. Використо-
вуємо багато їх препаратів: протруйники, фунгіциди, гер-
біциди – дуже задоволені результатом. Будемо цього року 
випробовувати новинки».

Іван Мірило, головний агроном ТзОВ «Агрокуль-
тура Мостиська»: «В обробітку маємо 10500 га. Ми задо-
волені продукцією компанії ADAMA, на кожній культурі ми 
використовуємо 1-2 їх препарати. Особливо сподобався 
гербіцид Рейсер®. Новинки, які вийшли в 2016 році, ми всі 
встигли застосувати, нарікань немає. В цьому сезоні бу-
демо значно збільшувати посіви сої, тому цікаво сьогодні 
було почути про особливості роботи з нею».



– Розкажіть, будь ласка, кілька 
слів про новий проект компанії – ор-
ганічний сад. Як з’явилася ідея?

– Особисто я прагну, щоб на стіл 
споживача потрапило якісне, цін-
не яблуко, що означає, що в ньому 
міститься якнайменша кількість за-
лишкових хімічних речовин. Виробни-
ки яблук досягають цього, використо-
вуючи меншу кількість засобів захисту 
в процесі вирощування,  вирощуючи 
стійкі до хвороб сортів яблука програ-
ми «Натуральне Яблуко®». Саджанці 
сортів цієї програми виробляє та реа-
лізовує наша компанія.

Програма «Натуральне Яблуко®» 
добре відома серед виробників яблук 
в Україні вже не перший рік. Наші 

партнери у різних куточках України 
успішно збирають рясні врожаї яблук. 
Тому ми вирішили розвиватись далі та 
надати українським садівникам мож-
ливість рухатись в ногу з передовими 
тенденціями ринку. Наступним кро-
ком цієї програми є проект «Натураль-
не яблуко BIO», який спрямований 
вже на органічне вирощування яблук. 
Більше 10 років я вивчаю тенденції 
споживання та продажів яблук у світі. 
Чітко видно, що попит на органічні 
яблука стабільно зростає ,і ця тен-
денція зберігатиметься ще тривалий 
час. На ринку органічного яблука 
присутній значний попит, у той час як 
у випадку традиційного вирощування 
яблук ми змушені говорити про знач-
ну пропозицію. Тому напрямок руху у 
бік органічного вирощування яблук є 
очевидним.

Не менш важливим та нагальним є 
питання забруднення довкілля. Наша 
спільна відповідальність – захистити 
планету від подальшого забруднен-
ня, що є можливим тільки за умови 
екологічно чистої діяльності, такої як 
органічне вирощування.

Пам’ятаю, як у 2010-му ми почали в 
Угорщині розповідати садівникам про 
органічне вирощування . У той час ба-
гато у кого ця тема викликала іронічну 
посмішку на обличчі. Тоді фермери ще 

не зовсім розуміли і не вірили, що на-
стануть часи, коли виробники фруктів  
активно переходитимуть на органічне 
вирощування. Наразі наші передба-
чення втілились у реальність, і чим 
далі, тим більше садівників цікавлять-
ся саме тими сортами, які ми виро-
бляємо та реалізовуємо, тому що вони 
придатні для органічного вирощуван-
ня яблук як для свіжого ринку, так і 
для промислових цілей. Ми постійно 
тестуємо, вивчаємо нові сорти-канди-
дати, щоб розширювати асортимент 
сортів, придатних для органічного ви-
рощування, так як спеціалізуємось на 
цьому. На сьогодні в Україні офіційно 
зареєстровані стійкі до хвороб сорти, 
що є придатними для органічного 
вирощування, можна знайти саме у 
нашому плодорозсаднику.

– Для читачів журналу цікавий 
успішний закордонний досвід, зокре-
ма в Угорщині.

– Із 214 країн світу у 160-ти відбува-
ється органічне контрольоване зем-
леробство на 37 млн. гектарів (IFOAM 
2012).

В Угорщині протягом останніх 
20 років спостерігається динамічне 
зростання органічного вирощування. 
У 1995 році 100 виробників здійснюва-
ло свою діяльність на загальній площі 
8000 гектарів. Сьогодні ж їх кількість 

«НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО БІО» – НОВИЙ ПРОЕКТ 
КОМПАНІЇ ДП «ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА»
Інтерв’ю з Петером Кавашші, власником компанії

С
А

Д
ІВ

Н
И

Ц
Т

В
О

Всеукраїнський аграрний журнал №1 (48) / 201754



зросла до 1500 виробників та більше 
ніж 130 000 гектарів площі задіяно під 
органічне вирощування. Наведемо ще 
кілька даних з сусідніх країн: Румунія 
(2011) – 9800 виробників та 300 000 
гектарів; Австрія – 543 600 гектарів, 
що складає 19,7%  культивованої пло-
щі. Споживання органічних продуктів 
харчування на душу населення в Ав-
стрії становить 118 євро. В Угорщині 
цей показник складає 3 євро. З цього 
можна прослідкувати певну тенден-
цію. Є куди розвиватись!

– Сьогодні екологічно чиста про-
дукція  дуже запотребована. Тому 
багато садівників задумується над 
тим, щоб перевести свої звичайні 
промислові сади в органічні. Як зро-
бити це правильно? Чи все-таки 
органічний сад потрібно закладати 
«з нуля»?

– Попит на органічні продукти 
показує тенденцію до зростання, і 
так, ймовірно, буде ще тривалий час.  
Забезпечений попит на ринку робить 
виробництво передбачуваним та 
прогнозованим. Це, мабуть, найваж-
ливіші аргументи, проте все більше і 
більше виробників шукають рішення, 
щоб зменшити використання хімічних 
речовин та добрив, або ж припинення 
використання їх взагалі.

Для цього найкращим рішенням є 
органічне вирощування, і ми хочемо 
допомогти у цьому тим фермерам, які 
звертаються до нас. У статус органіч-
них можна перевести навіть ті наса-
дження, що вже існують, або ж і старші 
також. Проте слід зазначити, що наба-
гато легше працювати з плантаціями, 
які планують закласти органічними 
вже з початку.

– Чи всі сорти підходять для 
органічного вирощування? Як пра-
вильно обрати сорт, на що потріб-
но звертати увагу?

– Якщо Ви вже вирішили, що бу-
дете закладати органічний сад, то є 
можливість обрати такі види та сорти, 
які є резистентними (стійкими) або ж 
толерантними (менш чутливими) до 
хвороб. Таким чином набагато легше 
захистити рослини від хвороб.

Сорти, про які слід згадати – це 
стійкі до хвороб сорти компанії «Гол-
ланд Плант Україна»: Розелла®, Ред 
Топаз®, Оріон®, Луна®,Сіріус®. Всі ці 
сорти придатні для органічного виро-
щування. Резистентність до парші та 
толерантність до борошнистої роси є 
генетично забезпеченими. Слідкуйте 
за нашою  діяльністю та подальшими 
кроками, адже компанія «Голланд 
Плант Україна» активно рухається у 
напрямку органічного вирощування.

Наші фахівці постійно тестують та 
вивчають нові, резистентні сорти, які 
тільки з’являються на ринку. Ліцензій-
ні права на найкращі з них ми купуємо 
з метою забезпечення наших партне-
рів можливостями постійного розвит-

ку та вдосконалення та, намагаючись 
йти в ногу з найновішими світовими 
сортовими інноваціями.

Наші сорти яблук мають гарний 
зовнішній вигляд та надзвичайно 
смачні, з дуже цінними характерис-
тиками. Сорти приносять стабільні 
врожаї та є чудовими запилювачами 
між собою. Це відмінні столові яблука, 
придатні не тільки для переробки, 
на відміну від багатьох резистентних 
сортів.

– Про що потрібно попіклува-
тись, закладаючи органічний сад?

– Дуже важливо обрати оптималь-
не місце для закладання плантації, так 
як ми плануємо сад більш ніж на 20 
років. Потрібно враховувати багато 
факторів – чи не підмерзає територія, 
чи немає проблеми з ґрунтовими во-
дами і т.д. Ділянка повинна бути легко 
доступною, але через пил та забруд-
нення повітря, дорога повинна прохо-
дити не ближче ніж за 200 м.  Потрібно 
тримати ізоляційну дистанцію від 
сусідніх ділянок, щоб хімічні речови-
ни, які там використовуються, навіть 
випадково не потрапили на нашу 
ділянку. Корисним може бути закла-

дання живої стіни уздовж огорожі. Для 
цього ми можемо надати фермерам 
саджанці верби, які дуже швидко зро-
стають. За два роки вони утворюють 
живу стіну, яка служить середовищем 
для проживання ряду живих істот, що 
полегшить роботу садівника.

– Як захистити дерева та плоди 
від шкідників та хвороб без викори-
стання хімічних препаратів?

– Збільшення попиту на органічні 
продукти оживили дослідження та 
вивчення тих речовин, які є безпечни-
ми для людини та довкілля та можуть 
використовуватись для органічного 
вирощування. У садах живе багато 
корисних живих істот, які борються 
зі шкідниками. Нині вже можна при-
дбати багато корисних, штучно виро-
щених  «маленьких помічників саду», 
таких як клопи, оси, грибки та бактерії, 
які зустрічаються в природі. Для під-
живлення рослин, крім органічних 
добрив, існує безліч натуральних рос-
линних екстрактів та органічних міне-
ралів. Ми також можемо допомогти 
приживити корисні для нашого саду 
організми та живі істоти, розмістивши 
шпаківні, схованки для комах, які зи-
мують і т.д.

– Як відбувається сертифікація 
органічного саду?

– Контролем органічного вирощу-
вання в Україні займаються спеціаль-
но створені для цього органи. Вони 
засвідчують, що виробник виробляє 
чисту продукцію. Насамперед фермер 
повинен прийняти рішення про пере-
хід на органічне вирощування. Після 
цього відбувається реєстрація ферме-
ра в системі, яка перевіряє органічних 
виробників та починається співпраця 
з органом контролю та сертифікації, 
який контролює вашу діяльність. Що-
денна діяльність записується у спеці-
альному щоденнику. Фермер отримує 
зокрема перелік тих речовин, які мож-
на використовувати для органічного 
вирощування. Відступати від нього чи 
щось змінювати не можна.

Купуючи ту чи іншу продукцію, 
споживач може бути впевненим щодо 
органічності продукту, якщо на ньому 
є логотип органу контролю та серти-
фікації.
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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 61 23, +38 050 372 55 74
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VELES AGRO: СИЛЬНА ПОЗИЦІЯ 
В РОБОТІ З ҐРУНТОМ

Сівалка СПМ-8: шлях вдосконалення
Національний виробник сільськогосподарської техні-

ки Veles Agro не квапився із виведенням на ринок країни 
нової сівалки точного висіву СПМ-8. Розробка агрегату 
тривала не один рік. Протягом першого року прототип 
сівалки тестувався у Миколаївській області, паралельно 
усувалися конструктивні недоліки.

Запустивши серійне виробництво сівалки, керівниц-
тво Veles Agro поставило завдання  постійного моніто-
рингу та супроводу сівалок у процесі експлуатації. Багато 
аграріїв переконалися, що застосування сучасних тех-
нологій національним виробником здатне радикально 
змінити якість посіву. 

Після кожного сезону вдосконалень посилювалися 
надійність сівалки, якість висіву насіння, зручність в 
експлуатації, стійкість вузлів до пошкоджень та дії «люд-
ського фактору». 

Сівалка точного висіву СПМ-8 призначена для пунк-
тирного висіву каліброваного і некаліброваного насіння 
кукурудзи, соняшнику, сої – з одночасним внесенням 
сухих мінеральних добрив і коткуванням ґрунту в рядках. 
Комплектується дисками для посіву кукурудзи і соняш-
нику

Сівалки СПМ-8 оснащені системою контролю висі-
ву і надійно контролюють посівні показники. Внесення 
добрив відбувається через дводисковий сошник, який 
можливо налаштовувати на задану глибину і відстань від 
посівного ложа.

Точність розподілу насіння досягається за рахунок 
застосування американських висівних апаратів Precision 
planting з вакуумною системою дозування. Висів насіння 
на задану глибину забезпечується дводисковим сошни-
ком з подвійними колесами-копірами, що чітко її витри-
мують. Прикоткування посівів здійснюється v-подібними 
колесами з регульованим зусиллям, що дозволяють 
ущільнювати ґрунт біля насіння, а верхній шар залишати 
розрихленим.

Для роботи за технологією no-till сівалка комплек-
тується хвилястим турбодиском, який готує ґрунт, очищу-
ючи насіннєве ложе від пожнивних залишків.

Просапні сівалки  Veles Agro обладнуються надій-
ними і надзвичайно точними посівними секціями, що 
володіють рядом незаперечних переваг:
• потужна паралелограмна підвіска з литих елементів;
• втулки не вимагають техобслуговування і мають над-

звичайно великий термін служби;
• регульована пружина тиску посівної секції забезпечує 

зусилля до 120 кг;
• дводискові сошники діаметром 380 мм завтовшки 3 

мм створюють чудову посівну борозну в будь-яких 
умовах;

• дворядні підшипники сошників  поєднують в собі мак-
симальний захист в несприятливих умовах з просто-
тою обслуговування;

• традиційна ланцюгова передача не вимагає щоден-
ного обслуговування і характеризується високою 
надійністю.

«З вітчизняним виробником працювати 
набагато приємніше»

Сівалка успішно застосовується в усіх ґрунтово-кліма-
тичних зонах, крім зон гірського землеробства.

Кілька десятків СПМ-8 були куплені вже в 2013 році, 
одним серед покупців сівалки стало господарство Агро-
фірма «Ольгопіль», яка в своєму обробітку має більше 
5000 га землі. Цю розмову ми провели з головним інже-
нером господарства Володимиром Івановичем Халусом. 

– Володимире Івановичу,  чому Ви обрали просапну 
сівалку саме компанії Veles Agro?

– Справа в тому, що з технікою компанії Veles Agro ми 
знайомі не перший рік. Першим придбанням була дискова 
борона АГК-5,4, потім ми придбали культиватор КПГ-8,2. 
Агрегати показали себе з кращої сторони, тому, коли 
постало питання про придбання просапної сівалки, ми 
вирішили, що це має бути сівалка компанії Veles Agro, тим 
більше, характеристики сівалки нічим не відрізнялись від 
імпортних аналогів. 

– Чи є ще у Вашому господарстві вітчизняна техні-
ка, окрім Veles Agro?

– На сьогоднішній день ми стараємося усі технологічні 
процеси виконувати агрегатами імпортного виробни-
цтва, тому та техніка вітчизняного виробництва яка є, 
була придбана давно і практично не використовується. 
Звичайно, окрім техніки виробництва Veles Agro, тому 
що якість її обробітку ґрунту відповідає імпортним ана-
логам.

– Які основні переваги і недоліки Ви можете виділи-
ти у роботі з компанією Veles Agro?

– До основних переваг в роботі з компанією віднесу в 
першу чергу сервіс компанії, який проводиться завжди 
вчасно, оперативно та професійно. Ми нещодавно при-
дбали у Veles Agro компактну дискову борону-лущильник 
Kronos-6. Це був перший екземпляр, тому сподівань, як і 
побоювань, вистачало. І от лише завдяки оперативній 
і професійній роботі сервісної служби, ми практично не 
зрозуміли, що це був перший екземпляр – так все опера-
тивно допрацьовувалось. Саме ця борона показала таку 
роботу по якості обробітку, яку не міг показати жоден 
імпортний агрегат, тому і залишили ми під неї 900 га для 
обробітку, з якими вона чудово справилася.

– Які побажання чи пропозиції Ви хотіли б вислови-
ти компанії Veles Agro?

– Побажаю не зупинятися на досягнутому, йти впе-
ред, удосконалювати та  розширювати асортимент 
ґрунтообробної техніки, адже з вітчизняним виробником 
працювати набагато приємніше. 

ТОВ «Велес - Агро ЛТД.»
м.Одеса, Миколаївська дорога, 253
тел. +380 48 716 14 19 (20, 21)
моб.: +380 67 716 14 19
Е-mail: sales@velesagro.com,
www.velesagro.com
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ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ КЕРІВНИКУ…
Дуже важко займатися бізнесом в нашій країні, особливо зараз, коли економіка 

слабка та не ефективна, практично нульова платоспроможність населення, коли дуже 
високий дефіцит кадрів при величезному  безробітті.  Прикро, що ті кадри, які якось 
відповідають Вашим вимогам професіонального рівня і мають доступ до матеріаль-
них ресурсів, не завжди викликають довіру. Безконтрольність спокушає, а безкарність 
розбещує.  

Мова йде про внутрішні крадіжки палива водіями. 
Деякі керівники підприємств думають, що перемогти це 
неможливо. Всі знають, що сьогодні витрати палива ста-
новлять до 70% в собівартості вантажоперевезень, а з на-
шого досвіду можемо стверджувати, що приписки витрат 
становлять 15-20%. Чи варта гра свічок? Думаю «ТАК"!

Саме головне - як ефективно організувати цю си-
стему контролю? Ось тут дуже важливий момент для 
уважного читання, щоб правильно це зрозуміти. Існу-
ють дві принципово різні концепції з організації кон-
тролю витрат палива. Перша - установка проточного 
витратоміра, який фіксує фактичні витрати палива, що 
потрапили в камеру згоряння двигуна. Саме цей обсяг 
приймається до списання. Друга – це установка датчика 
рівня палива в баку і по зменшенню обсягу палива в 
ньому  рахуються витрати палива для списання.

В чому різниця? У першому випадку в паливну си-
стему врізається проточний витратомір з похибкою 
не більше 1%. При правильному монтажі всі міфи про 
його складне обслуговування або зимових відмовах 
не мають нічого спільного з дійсністю. Гарантія на всю 
систему контролю витрат палива 2 роки. Є різні моделі 
витратомірів: а) автономний, що працює за принципом 
домашнього водоміра, з механічним накопичувальним 
рахунковим реєстратором, б) імпульсний, який видає 
сигнал для віддаленого моніторингу через GPRS трекер 
(в цьому випадку з'являється можливість віддалено, не 
виходячи з офісу моніторити всі інформаційні данні по 
переміщенню, тобто маршрут, швидкість, пробіг, витра-
та палива), в) суміщений, що має механічний реєстратор 
з додатковим імпульсним сигналом. Різниця в ціні і в 
функціональних можливостях. Зрозуміло, що голий 
лічильник не вирішить проблему і для його монтажу 
потрібно багато додаткового обладнання для надійної 
і багаторічної роботи. Комплектація залежить від по-
тужності автомобіля і паливної схеми авто. Перевага 
в цьому принципі обліку - це гарантований захист від 
маніпуляцій водія і точність вимірювань за умови ціліс-
ності пломб на паливних з'єднаннях.

У другому випадку в бак встановлюється ДРП (датчик 
рівня палива), принцип дії якого заснований на вимірю-
ванні ємності конденсатора, яка змінюється в залеж-
ності від глибини занурення в паливо. Електронна плата 
перетворює це значення в відповідний цифровий сиг-
нал, який передається в GPRS трекер. Потрібно відзна-
чити, що ДРП налаштовується  під певну щільність пали-
ва. Температурні розширення більше менш навчилися 
коригувати, але з щільністю біда. На різних заправках 

щільність різна, хімічний склад різний, наявність кон-
денсату в паливному баку, взагалі, відразу дає більше 
5% похибки, але це не все. Під час руху рівень палива в 
баку бовтається як в 10 бальний шторм. Щоб комп’ютер-
на програма не фіксувала помилкові зливи або заправ-
ки під час руху використовується програмний фільтр, 
який не відстежує скачки палива до 10 літрів під час 
руху. Водії це знають і час від часу зупиняючись по ходу 
маршруту спокійно зливають соляру з бака, одночасно 
збовтуючи її якоюсь палицею з заведеним двигуном. Де-
які просто роблять врізку в обратку і на ходу зливають 
паливо. Насправді методів багато, тому що часто доступ 
до баку у водія необмежений. Водії, яких обґрунтовано 
підозрюють у крадіжці, просять автовласника постави-
ти ДРП в бак. Тим самим вони сподіваються узаконити 
крадіжку. Був випадок, коли водій після встановлення 
проточного витратоміра почав дзвонити своїм колегам 
і з сумом казати, що це не те що вони думали і тепер це 
«капец». Після цього він звільнився. Все це приклади з 
реальних життєвих ситуацій. 

Зрозуміло, що перевага в першому варіанті, він 
більш точний, надійний і захищений від шкідництва чи 
хитрощів. Між фірмами, що представляють той чи інший 
напрямок, існує давнє протистояння і зараз дуже багато 
керівників підприємств, спочатку зіткнувшись ДРП, зро-
зуміли їх недоліки. В ідеалі використання обох систем 
одночасно, так як наявність ДРП точно може вказати 
місце заправки в бак.

При використанні автомобіля за кордоном є мож-
ливість використовувати недорогий GPRS пакет роумін-
гу для постійного контролю руху або моніторинг без 
роумінгу, але система буде накопичувати за кордоном 
всю інформацію і відправить її при поверненні. При 
цьому здійснюється повний доступ до звітів і маршруту 
руху транспорту.

Маючи багаторічний досвід установки проточних 
витратомірів палива і GPS моніторингу на всі види 
транспорту, компанія «Південьспецприлад» бере на 
себе сервісне обслуговування встановлених систем і 
гарантує їх безпеку для автомобіля. На роботу всього 
нашого обладнання поширюється дворічна гарантія. За 
заявкою клієнта можлива тестова установка на 30 днів.

Детальну інформацію дивіться на сайті 
www.uspi.com.ua, 
або звертайтеся за телефонами: 
(055) 235 55 54 - тел./факс, 
(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, 
(097) 366 69 90, (067) 552 42 52

ТОВ «УАПК», Київська обл., 
смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1
+38 (044) 379 07 69, +38 (067) 508 92 92

www.uapc.com.ua
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ХТО Ж СТАВ «АГРОДИЛЕРОМ 
РОКУ» НА ВОЛИНІ?

Завершення року у будь-якої людини асоціюється із підведенням підсумків свої робо-
ти, аналізу напрямів діяльності, слабких та сильних сторін власної справи, визначенням 
подальших напрямів розвитку. Надзвичайно актуальним це питання є для представни-
ків агропромислового комплексу, що є рушієм національної економіки України. Це зо-
бов’язує завжди відповідати викликам сучасного бізнесу, потребам аграріїв, бути надій-
ним партнером та кращим у своїй справі.

Визнанням та вшануванням лі-
дерів у своїй галузі ознаменувався 
грудень 2016 року, коли у центрі 
мальовничої та казкової Лесиної 
землі – Луцьку – пройшла урочиста 
церемонія нагородження премії 
«Людина Року-2016. Волинь». Гостей 
заходу організатори зустрічали у 
Волинському академічному облас-
ному українському музично-драма-
тичному театрі імені Т.Г. Шевченка, 
окрасою якого стали кращі пропози-
ції «Волинської фондової компанії» 
– трактори Massey Ferguson 8737 та 
Fendt 936 Vario.

Потужність, сила та надійність 
– ось основні характеристики сіль-
ськогосподарської техніки від 
«ВФК». Зокрема бренд Fendt – це 
німецька високоякісна техніка, яка 

визнана аграріями усього світу і під-
тверджена багатьма патентами на ін-
новаційні розробки кваліфікованих 
інженерів. З 1995 року кращі технічні 
рішення знайшли відображення у 
модельному ряді Vario. На сьогодні 
останнє покоління цієї лінійки пред-
ставляє трактор Fendt 936 Vario, що 
володіє рядом унікальних параме-
трів.

Продуктивність трактора Fendt 
936 Vario визначається автоматич-
ною безступінчастою коробкою 
передач, що дозволяє розвивати 
до 60 км/год і забезпечує високий 
ККД передачі крутного моменту на 
колеса. Аналогів подібних агрегатів 
у світі не має, адже трактор автома-
тично підбирає ту потужність, яка 
потрібна для конкретної роботи: 

оранки, культивації, посіву тощо. 
Комп’ютерна система TMS синхро-
нізує роботу коробки передач з ро-
ботою мотора. Крім того, ця система 
підтримує оберти двигуна і передат-
не відношення коробки передач в 
оптимальному робочому діапазоні 
при виконанні будь-якої операції, 
що автоматично веде до економії па-
лива і часу.

Fendt 936 Vario також характери-
зується унікальною незалежною 
підвіскою з гідравлічною систе-
мою – розвиває рекордний для се-
рійних тракторів робочий хід у 300 
мм. Завдяки досягнутому підвище-
ному тягловому зусиллю машина 
може виконувати роботу набагато 
швидше і з вищою енергоефектив-
ністю. Вона не потребує обслуго-
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вування, а термін експлуатації роз-
рахований на строк служби всього 
трактора.

На трактор встановлено потуж-
ний дизельний двигун об’ємом 7,8 
л з паливною системою Common Rail. 
Виробник двигуна Deutz гарантує 
потужність 360 к.с. та значну енерго-
насиченість. Двигуном досягається 
високий крутний момент навіть при 
мінімальних обертах – при швидко-
сті 60 км/год частота обертів складає 
1750 на хвилину. Особливістю двигу-
на є також низькі витрати пального та 
гучність, що забезпечує високу еко-
номічність та безшумність роботи.

Такі параметри дозволяють дося-
гати високої вантажопідйомності 
механізму навіски трактору. Так, 
вантажопідйомність задньої навіски 
тракторів Fendt складає 11 800 кг. 

Крім цього, на 936 Vario встановлю-
ється передня активна навіска, до 
якої є можливість кріпити будь-які 
фронтальні вантажі або агрегати. 
Це робить трактор універсальним у 
використанні з підвищеним тягло-
вим зусиллям машини. З іншого боку 
трактор Fendt 936 Vario є одним з най-
легших на ринку, то розробники пе-
редбачили можливість збільшувати 
його вагу, оснащуючи фронтальним 
привантаженням у 2,5 т, і двома при-
вантаженнями на задні колеса по 1 т.

Універсальність застосування 
підтверджується і тим фактом, Fendt 
936 Vario володіє великою кількістю 
точок підключення (більше 22 спе-
реду і ззаду), зокрема: шість елек-
трогідравлічних розподільників 
подвійної дії, додатковий контур гід-
росистеми, роз’єм для підключення 

до шини ISOBUS тощо. На тракторі 
також встановлено гідравлічний 
насос потужністю 205 л/хв., що доз-
воляє йому ефективно працювати з 
будь-яким навісним агрегатом. Слід 
також зазначити, що олива з короб-
ки передач та олива з гідравлічної 
системи не перемішуються, що знач-
но подовжує термін їх експлуатації.

Сучасний трактор на сьогодні не 
можна уявити без багатофункціональ-
ної системи управління та навігації.

Тому на тракторі Fendt 936 вико-
ристовується модель управління 
системи Variocenter. Вона дозволяє 
керувати всіма системами за допо-
могою джойстика і багатофункціо-
нального підлокітника. Відповідна 
інформація виводиться на дисплей 
Varioterminal, який пропонується в 7- 
і 10-дюймової ProfiPlus версіях. Прак-
тика довела, що система Variocenter 
чітка та проста у використанні, а та-
кож забезпечує швидкий вивід інфор-
мації на дисплеї. Оператори системи 
можуть інтуїтивно використовувати 
багатомовне меню зі зрозумілою 
структурою і без перевантаження ін-
формацією. До технічних параметрів 
роботи дисплея слід також віднести 
високу роздільну здатність, автома-
тичне регулювання яскравості, стій-
кість до утворення подряпин.

Серійна версія 936-го трактора 
Fendt характеризується і блокуван-
ням диференціала, що дозволяє 
абсолютно по-новому здійснювати 
розворот машини і розгортати всі 
елементи управління на 180 граду-
сів. Це відкриває для аграріїв широкі 
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можливості використання трактора.
Точність у роботі трактора Fendt 

936 Vario забезпечує система на-
вігації Trimble. Вона дає точність 
до 15 см руху трактора за заданою 
траєкторією при посівних та інших 
сільськогосподарських роботах. 
Також на трактор встановлена так 
звана система VarioGuide, завдяки 
якій трактор здатний обробити біль-
ше лише за рахунок використання 
системи автоматичного водіння, яка 
знижує в середньому на 6% площу 
перекриття, що в підсумку дає еко-
номію до 5000 робочих годин на 
полі. В загальному для підприємства 
це означає 6-відсоткову економію 
палива, насіння і добрив.

Особливою вимогою сучасного 
аграрія є комфорт роботи. На трак-
торі Fendt 936 Vario встановлена ве-
лика кабіна з оглядом більше 300°, 
з якої максимально чітко огляда-
ються передні арки, причіпні агре-
гати тощо. Кабіна має першокласну 
шумоізоляцію – рівень шуму не пе-

ревищує 70 дБ. На неї також може 
бути встановлено освітлення на 
360° навколо трактора з додатковою 
опцією монтажу ксенонових фар. Ви-
соку продуктивність роботи праців-
ника і підтримання його оптималь-
ної концентрації уваги протягом 
всієї робочої зміни також забезпечу-
ють функції автоматичного управлін-
ня, наявність кондиціонеру.

Представляючи бренд Fendt на 
вітчизняному ринку сільськогоспо-
дарських машин, «Волинська фондо-
ва компанія» виконує функції офіцій-
ного дистриб’ютора. Це зобов’язує 
не тільки продавати техніку, але і 
якісно надавати сервісні послуги з 
гарантійного обслуговування, ре-
монту та постачання запчастин. Про-
фесійне виконання своїх обов’язків 
дозволяє компанії «ВФК» функціону-
вати на ринку уже понад 23 роки. За 
цей час компанія зуміла стати всеу-
країнським та провідним дилером 
сільськогосподарської техніки всес-
вітньовідомих брендів.

Тому цілком виправданим є уосо-
бленням «ВФК» серед вітчизняних 
аграрних товаровиробників як на-
дійного партнера із забезпечення 
сучасною технікою, оригінальними 
запасними частинами та професій-
ним сервісним обслуговуванням.

За наполегливу працю у галузі посе-
редництва між виробниками сільсько-
господарської техніки та аграрними 
формуваннями на церемонії нагоро-
дження премії «Людина Року-2016. Во-
линь» «Волинську фондову компа-
нію» визнано «Агродилером року». 
Нагороду отримував комерційний 
директор «ВФК» Юрій Іванович Голіков.

Зі свого боку компанія «ВФК» усві-
домлює, що без співпраці із аграрни-
ми формування не можливо досяг-
нути спільного результату у галузі. 
Кращі із кращих товаровиробників у 
сільськогосподарській галузі теж от-
римали нагороди, зокрема статуетку 
«Аграрій року» з рук комерційного 
директора «ВФК» Юрія Івановича 
Голікова одержав голова сільсько-
господарського товариства «Ро-
манів» Віталій Заремба. Одержані 
у 2016 році високі результати роботи 
підприємства (урожайність кукуру-
дзи сягнула 147 ц/га, цукрового бу-
ряку– 783 ц/га, продуктивність корів 
– 7700 кг на рік) стали можливими 
завдяки впровадженню новітніх тех-
нологій і застосування сучасної тех-
ніки. Надійним партнером у цьому є 
компанія «ВФК».

Як стверджує керівництво компа-
нії, отримані нагороди зобов’язують 
і надалі бути соціально відповідаль-
ним і докладати максимальних зу-
силь для покращення життя: створю-
вати нові робочі місця, забезпечувати 
працівникам гідну оплату праці та 
умови для навчання і розвитку, про-
понувати вигідні умови фінансування 
для клієнтів компанії та демонструва-
ти активну патріотичну позицію.

Андрій Сава
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ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В КОНСТРУКЦІЯХ МАШИН 
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ТВЕРДИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Значний прогрес у розробленні нових технічних засобів 
для внесення твердих мінеральних добрив слід врахову-
вати як при основному їх внесенні так і при підживленні 
посівів сільськогосподарських культур, можливість вико-
ристання цих машин в системах точного землеробства.

Українські аграрії все більше звертають увагу на змен-
шення затрат на виробництво  сільськогосподарської про-
дукції і підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур. В аграрних підприємствах популярними стають 
системи точного землеробства.

При запровадження систем точного землеробства (СТЗ) 
мають місце дві проблеми: не всі машини, які є в господар-
стві можна інтегрувати в СТЗ; не всі машини, які можуть 
бути інтегровані в СТЗ, забезпечують високоякісний техно-
логічний процес. 

Зупинимося на розкидачах твердих мінеральних до-
брив, основних машинах, використання яких вирішує 
питання управління урожайністю. На вигляд це прості і 
порівняно недорогі машини, які виконують ключову функ-
цію всієї системи.

Техніка для внесення твердих мінеральних добрив від 
Amazone включає п’ять груп начіпних машин: ZA-X Perfekt  
з шириною захвату від 10 до 18 м: 502 – об’єм бункера 
до 700 л; 602 – до 850 л; 902 – до 1700 л; 1402 – до 1750 л; 
ZA-М з шириною захвату від 10 до 36 м: 1001 Special - об’єм 
бункера до 1500 л; 1201 – до 2700 л; 1501 - до 3000 л; 2201 
– 2200 л; 2501 – 2500 л; 2701 – 2700 л; 3001 – 3000 л (рис. 1); 
1001 Special Profis – від 1000 до 1500 л; Profis – від 1500до 
3000 л; ZA-TS з шириною захвату від 18 до 54 м: 1700 - об’єм 
бункера 1700 л; 2000 – 2000 л; 2200 – 2200 л; 2700 – 2700 л; 
3200 – 3200 л; 4200 – 4200 л; дві групи причіпних  машин: 
ZG-B - з об’ємом бункера 5500 і 8200 л і шириною захвату 
від 10 до 36 м; ZG-B Ultra Hidro - з об’ємом бункера 5500 л і 
8200 л - шириною захвату від 18 до 52 м; ZG-TS 5500 - з об’є-
мом бункера 5500 л; ZG-TS 8200 - з об’ємом бункера 8200 л і 
шириною захвату від 18 до 54 м.

 Рис. 1. Начіпний розкидач твердих мінеральних добрив 
ZA-М 3001 

Розкидачі обладнують системою зважування, яка 
автоматично порівнює фактично внесену кількість до-
брив і заданою нормою внесення добрив. Їх обладнують 
універсальними терміналами управління Amatron 3, які 
дозволяють оптимально управляти розкидачами добрив, 
обприскувачами і сівалками та здійснювати контроль за 
технологічним процесом їх роботи. Amatron сумісний зі 
всіма Isobus-машинами. За допомогою серійного менедже-
ра задач Task Controller, як в модусі Amabus, так і в модусі 
Isobus можлива обробка аплікаційних карт в форматі ISO-
XML, а також можливе зберігання даних і експортування їх 
на персональний комп’ютер. На Amatron встановлені опції 
тестування за 50 годин: GPS-Switch – автоматичне вмикання 

роботи на розворотній смузі і перемикання секцій з враху-
ванням сигналів GPS; GPS-Track – система паралельного во-
діння з врахуванням сигналів GPS з простим управлінням, 
яка суттєво полегшує орієнтування на полі, перш за все, на 
кормових угіддях (без технологічної колії); GPS-Maps – до-
датковий модуль, який може обробляти аплікаційні карти 
в форматі shape з врахуванням GPS-координат. Amatron 3 
пропонує два різних варіанти використання аплікаційних 
карт: можна задати необхідне значення маси добрив на 
один гектар; можна задати безпосередньо кількість діючої 
речовини. Крім того, система автоматичного документу-
вання (ASD) – передача даних конкретної ділянки поля між 
терміналом управління Amatron 3 і електронною картоте-
кою поля. Система ASD дає фермерам можливість об’єдна-
ти всі машини, задіяні в технологічному процесі і єдиний 
ланцюг. Amatron 3 оснащений ASD-портом, який дозволяє 
використовувати сенсорну техніку, наприклад, Yara-N-
Sensor, N-Sensor ALS або Cropmeter (рис. 2). 

Рис. 2. Азотні сенсори для точної обробки з врахуванням 
зовнішнього вигляду рослин

Начіпні обприскувачі від Kuhn MDS 735M, 935M, 935R2, 
935Q з шириною захвату від 10 до 24 м і місткістю бункера 
до 900 л обладнані швидко знімними дисками без викори-
стання інструменту, градуйовану шкалу пропорціональну 
витраті добрив. Для того аби зменшити норму на 10%, 
необхідно всього лише зсунути ручку на положення шкали, 
що має значення на 10% менше. Це унікальна особливість 
розкидачів Kuhn MDS.

Начіпні розкидачі Axis від Kuhn 20.2 К, 30.2 К, 30.2 QE, 
50.1 W (рис. 3) з шириною захвату від 12 до 28 м обладнані 
бункерами об’ємом від 1000 до 4000 л.

Рис. 3. Начіпний розкидач Axis від Kuhn 50.1 W

Точність розподілення твердих мінеральних добрив на 
поверхні поля забезпечують: система розподілення CDA, 
яка забезпечує швидку адаптацію висівної системи машин 
до різних типів добрив і ширини захвату при постійному 
потоці дозованих добрив, контроль GPS, система зважу-
вання Kuhn, автоматичне підстроювання норми внесення 
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під час роботи. При роботі з розсіваючими дисками S4 
забезпечується ширина захвату від 18 до 28 м, а з дисками 
S6 – від 24 до 36 м.

Останнім часом на полях України успішно працюють 
розкидачі Х36 (рис. 4) компанії Silku з міскістю бункера від 
1900 до 3000 л і шириною захвату від 12 до 36 м, які об-
ладнані електронним терміналом управління Vision-X, що 
здійснює установку і моніторинг параметрів роботи та збе-
рігає інформацію про виконану роботу на карті пам’яті SD. 

Для регулювання заслінок використовуються 4 важелі. 
Лопатки розкидаючих дисків мають форму грецької букви 
іпсилон, що дозволяє ділити вносиме добриво на два по-
токи. Для розкидача передбачено два комплекти лопаток: 
перший охвачує діапазон від 12 до 28 метрів, а другий – від 
24 до 36 м. Всередині діапазону ширину захвату встановлю-
ють за рахунок зміни точки падіння добрив на диск. 

 

Рис. 4. Розкидач Х36 компанії Silku в роботі

При досягненні маси добрив в бункері 200 кг термінал 
відключає зважуючий пристрій. Щоби вивантажити за-
лишки добрив слід відєднати кроковий електродвигун, що 
управляє положенням заслінки, потім зняти тарілки, підста-
вити відра і відкрити заслінки. 

Окремі господарства України, зокрема компанії «Кер-
нел» використовують розкидачі добрив Bogballe L2. 

Особливістю його конструкції є те, що розподільчі 
диски обертаються обертаються назустріч один одно-
му і гранули добрив розподіляються по полю двома 
рівномірними шарами при одному проході. При дру-
гому проході проходить чотирьохкратне перекриття і 
коефіцієнт рівномірності розкидання наближається до 
нуля. Розкидачі добрив Bogballe L2 обладнані системою 
зважування і їх калібрування здійснюється автоматично. 
Встановлюється робоча ширина за допомогою вмонто-
ваного рівнеміра.

Мішалки добрив обертаються зі швидкістю 12-60 об/хв. 
Розкидаючи легкі добрива, мішалка автоматично оберта-
ється повільніше. Захисний конус забезпечує рівномірний 
потік добрив на диски, так як захищає їх від прямого тиску 
розміщених зверху добрив.

Центральна регулююча система автоматично встанов-
лює точку падіння добрив на розсіваючі диски.

Більшість компаній, що випускають розкидачі добрив 
виготовляють лопатки розкидаючих дисків з нержавіючої 
сталі, а лопатки дисків добрив розкидачів Bogballe L2 виго-
товлені з високомарганцевої сталі, які мають втричі більшу 
довговічність.
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РОЗКИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ SULKY POLYVRAC XT ECONOV
Рентабельність внесення добрив зна-

ходиться під впливом різних факторів. 
Оптимальний розподіл і щадне внесення 
добрив залежить не тільки від робочої 
ширини, швидкості, але й від обсягу 
бункера та часу його наповнення. 

Нове покоління причіпних розки-
дачів SULKY серії XT перевищує рамки 
продуктивності. Завдяки робочій ширині, 
що досягає 50 м для гранульованих 
добрив, і максимальної ємності бункера 
від 7 200 л до 15 500 л (подвійна вісь), ці 
розкидачі добрив надають непереверше-
ну продуктивність. А існуючі конфігурації 
управління дозволяють підібрати машину 
під особисті потреби господарства з 
урахуванням поставлених завдань.

В цьому номері ми більш детально 
познайомимо Вас з причіпними розкида-
чами серії ХТ 100, ХТ 130 з інноваційною 
технологією ECONOV, яка стала доступна 
для цієї серії.

Машини для інтенсивного 
використання

Бункер розкидачів SULKY серії XT 100, 
130  – це однокорпусна, повністю зварна 
конструкція, внутрішні стінки якої присто-
совані до рівномірного повного висипан-
ня продукту.  Сітка (8 секцій) знаходиться 
у верхній частині бункера і виключає ри-
зик загального блокування при забиванні 
комковим добривом, на відміну від сітки, 
встановленої внизу бункера (як у інших 
виробників). Тентоване покриття бункера 
з переднім, заднім та боковим захистом 
надійно захищає мінеральне добриво.

Розташування транспортерної 
стрічки під кутом 3° градуси надає краще 
технологічне рішення:

• Відсутність ущільнення продукту 
перед заслінкою = чудове спустошення 
бункера

• Перенесення частини ваги на трактор 
для поліпшення тягово-зчіпних власти-
востей

• Комфортний плавний рух

Точність дозування

На дні бунке-
ра розташований 
стрічковий конвеєр 
з точним дозуванням 
за обсягом добрива, 
що розподіляється за 
допомогою високо-
міцної транспортер-
ної стрічки шириною 
800 мм з безперерв-
ним центруванням 
(натяжні вальці ціліндро-конічної форми 
автоматично центрують стрічку). По-
кажчик обертання, який видно з кабіни 
трактора, дозволяє вімкнути/вимкнути 
привід стрічки в будь-який момент. 

Механічний привід стрічки (система 
DPA) через зубчасте колесо і шестерні 
для збереження норми внесення пропо-
рційно швидкості руху, яким би не був 
рельєф ділянок. Транспортер має привід 
з лівого колеса, на внутрішній ступиці 
якого кріпиться ланцюг з внутрішньої 
сторони. На вісі колеса закріплено 
редуктор, а зірочка, яка приводить в дію 
цей редуктор, знаходиться в поєднанні 
з ланцюгом і гідравлічним циліндром, 
що керується з кабіни трактора. Цей ре-
дуктор через карданний вал приводить 
в дію підпорядкований редуктор, який 
в свою чергу обертає транспортерну 
стрічку. На розворотах в полі та на 
дорозі відключається з кабіни трактора 
гідравлічним розподільником подвійної 
дії за допомогою керуючого клапану. 
Система DPA не чутлива до пробуксовки.

Механічний редуктор з дисками та 
лопатками приводиться в дію від вала 
відбору потужності (540 об/ хв).

Всі машини SULKY Polyvrac XT осна-
щені регульованою підвісною зчіпкою 
для більш комфортного транспортуван-
ня при максимальному завантаженні. 

Розкидачі так само обладнані 
системою гідравлічного гальмування 
(пневматична гальмування в опції) для 
оптимальної безпеки. Підресорена зчіп-
ка в стандартному оснащенні забезпечує 
комфорт як у полі, так і на дорозі.

Точність в розподілі – Epsilon 
система
• Спеціально розроблені лопатки 

«EPSILON» м'яко підхоплюють і супро-
воджують добриво з бункера.

• Чіткий розподіл гранул на два потоки 

відразу при попаданні на лопатку 
забезпечує оптимальне перехрещення 
між перекриттями з двох сторін

• Збереження рівномірного розподілу на 
велику ширину при всьому центробіж-
ному прискоренні і незалежно від 
норми/га.

TRIBORD 3D – для крайового 
розкидання 

Не виходячи з кабіни трактора 
(версія з електронним управлінням), Ви 
можете адаптувати режим крайового 
розкидання під Ваше поле:
• Режим «повна ширина» дозволяє вам 

легко перейти до початкових устано-
вок – обробка всього поля.

• Режим  «еко- інтенсивність» – 100% 
добрив попадає в двох метрах від країв 
поля. Якщо один з Ваших кордонів це 
межа іншого поля, прилад TRIBORD 3D 
скорочує втрату добрив.

• Режим «екологічна межа» – 100% до-
брив попадає на межову лопатку. Якщо 
одна з ваших меж – це водне середови-
ще, приватна власність і т.д., Ви можете 
розкидати добрива в режимі «еколо-
гічна межа», відповідно до екологічних 
норм EN 13739, навіть якщо останні 
кілька метрів потрібно розкидати з 
великою нормою.

ECONOV: єдина система 
поступового відключення всіх 
секції
Система ECONOV складається з :
• Вагового датчика VISION WPB
• Оновленої системи TRIBORD 3D (кон-

троль кордонів розкидання)
• Ready to Spread (автоматичні на-

стройки подачі добриві за допомогою 
FERTITEST)

• Навігаційної системи MATRIX 840 GS.

Використовуючи технології навігації 
GPS, зв'язок з Інтернетом і електронні 

Конфігурації причіпних розкидачів 
SULKY серії XT: 
• XT-FIRST: практичне рішення
• XT-PRO: комфортне рішення
• XT-VISION DPB: продуктивне рішення
• XT-ECONOV: висока точність з від-

ключенням секцій

Внесення великих обсягів гранульованих 
добрив тепер можливе більш ефек-
тивно і точно завдяки інноваційній 
технології ECONOV.
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прилади, SULKY дозволяють удобрюва-
ти Ваші культури з високою точністю, 
навіть якщо Ваше поле нестандартної 
форми! 

Гамма розкидачі добрив ХТ 100/ ХТ 
130 включає в себе систему ECONOV 
100% SULKY. Пропонуючи 6 секцій 
розкидання, ECONOV автоматично і 

безперервно керує шириною роботи 
перебуваючи в будь-якому місці на поле 
завдяки формі розкидання у вигляді 
півмісяця.

ECONOV робить ставку на 3 
аспекти:
1. Точний контроль площі розкидання 

добрив у вигляді півмісяця, ґрунту-
ючись на тестах CEMIB, ротаційного 
випробувального стенду, створеного 
у Франції в IRSTEA, раніше інститут 
Cemagref, (срібна медаль на міжнарод-

ній виставці SIMA 2007);
2. Регулювання точки падіння гранул 

на розкидаючий диск (патент SULKY) 
для контролю секціями розкидання за 
допомогою електричних циліндрів;

3. Локалізація на місцевості трактора 
і розкидачі добрив завдяки сигналу 
навігатора (GPS), приєднаного до 
пульта управління і панелі контролю 
секціями.

* На екрані навігаційної системи MATRIX 
840 GS поступова поява або зникання секції в 
міру Вашого просування на поле.

Точна обробка кутових ділянок

З правої сторони поступове відклю-
чення секцій до самої задньої частини 
розкидача. З лівої сторони пристрій 
переміщує прогресивне відключення 
всіх секції з боку поля. Паралельно зі 
зменшенням ширини розкидання норма 

добрив так само автоматично знижу-
ється.

Отже, ECONOV працює за принципом 
відключення секції обприскувача, але 
більш прогресивно!

Рівні краї поля!

На початку роботи від краю поля 
ECONOV подає сигнал до поступового і 
прямолінійного розкидання.

При наближенні до краю поля відбу-
вається поступове відключення секції та 
зменшення норми розкидання.

Пристрій RTS (Ready To Spread) 
дозволяє значно спростити регулювання 
Вашого розкидача добрив SULKY серії XТ 
100 / XТ 130 ECONOV.
• Натисніть на посилання FERTITEST на 

www.sulky-burel.com і збережіть на 
карті пам›яті SD Ваші налаштування 
(норма, робоча ширина, кордони 
розкидання).

• Зробіть копію налаштувань за допомо-
гою карти пам›яті SD на консоль VISION 
в кабіні трактора.

• Достатньо одного натискання на 
консолі, щоб автоматично налаштувати 
Ваш розкидач добрив.

• Можете починати розкидання добрив.

«Високотехнологічна система відклю-
чення секцій ECONOV доступна не лише 
для навісних моделей Х40+, Х50+, але й 
для причіпних ХТ 100 та ХТ 130».

XT 100 ECONOV XT 130 ECONOV
Робоча ширина 18 – 50 м 18 – 50 м
Ємність бункера 7 200 л 9 500 л
Габаритна ширина / довжина 2,50 – 3,00* / 6,63 м 2,50 – 3,00* / 6,63 м
Мінімальна висота 

завантаження
2,32 – 2,69 м* 2,55 – 2,85 м*

Розмір бункера 4,00 х 2,06 м 4,00 х 2,06 м
Вага машини (min) 2 500 кг 2 800 кг
Повна вага машина 10 000 кг 12 000 / 12 500* кг
Шини 18,4 х 30 23,1 х 26
Необхідна потужність трактора 
(min) 100  л.с. 130 л.с.

Комплектація  XT ECONOV
Система крайового розкидання TRIDORD 3D з електричним управлінням з кабіни
Підресорене дишло, регульоване по висоті
Задня платформа і сходи доступу
Калібрувальний набір та набір для перевірки ширини і грануломер
Гідравлічні і стоянкові гальма, гідравлічний домкрат
Противокомковая сітка розташована у верхній частині бункера
Тентоване покриття бункеру з переднім, заднім та боковим захистом
Транспортерна стрічка 800 мм.  Покажчик обертання стрічки
Ширококутний кардан 540 об / хв
Захист системи розкидання з обмежувачем моменту
Механ. викл. DPA від колеса з гідравлічним управлінням (1 DA)
Система розкидання «Epsilon system EV»
Високоміцні лопатки HR
3-х швидкісна коробка передач (для маленьких норм)

ТОВ «Хай Філд» – офіційний 
дилер SULKY

м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6
тел. +38 (044) 467-48-48/ 49

моб. +38 (050) 442-76-22
m.savytska@highfield.com.ua









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.

Нам                              років!

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ
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Г І Г А Н Т И  З А Х И С Т У  Р О С Л И Н

Об’єм бака до 8100 л

Ширина захвату штанги до 48 м

вт: 20.30  |  ср: 6.30 
пт: 20.25  |  нд: 21.10

Створена у 2016 році компанія «ОККО Агротрейд» ставить на меті комплексно за-
довільнити найнагальніші потреби агробізнесу, а саме забезпечити їх високоякісним 
пальним, найкращими міндобривами та допомогти з реалізацією врожаю. Активно 
стартувавши, восени компанія вже отримала заявок від аграріїв по форвардній про-
грамі на загальну суму 1 мільярд гривень, а в наступному маркетинговому році мають 
намір збільшити обсяги такого фінансування до 3 мільярдів гривень. Лише за півріччя 
2016 року «ОККО Агротрейд» купила та експортувала більше 200 000 т зерна.

Форвардна програма, запропонована «ОККО 
Агротрейд» – унікальний комплексний продукт, що доз-
воляє агровиробникам отримати у потрібний момент на 
основних етапах виробництва пальне від мережі «ОККО» 
та мінеральні добрива з можливістю розрахуватись за них 
після збору врожаю вирощеними культурами. Страхування 
ризиків за взаємними товарними операціями сторін візьме 
на себе страхова компанія «Універсальна», яка входить до 
одного бізнес-холдингу з «Концерном Галнафтогаз» (мере-
жа АЗК «ОККО»), що має бездоганну бізнес репутацію. 

«На майбутнє ми плануємо закривати 100% потреб 
фермерів у товарах, необхідних для їхніх виробничих про-
цесів, - каже генеральний директор «ОККО Агротрейд» 
Олександр Ніколенко. - Механізм співпраці прозорий 
і зрозумілий: наша компанія забезпечує аграріїв палив-
но-мастильними матеріалами, добривами та іншими 
товарами у період польових робіт, а вони розраховуються 
не безпосередньо грошима одразу, а вирощеним урожаєм. За 
своєю вартістю наші послуги є найбільш конкурентними 
на ринку, а готову сільгосппродукцію ми оцінюємо справед-
ливо, виходячи з цін на аналогічний товар трьох найбіль-
ших агротрейдерів відповідного регіону».

«ОККО Агротрейд» не вимагає від сільгоспвиробників пе-
редавати в заставу своє майно, як це передбачено практикою 
банківського кредитування. Заставою виступає майбутній 
урожай, що фіксується договором застави або аграрною 
розпискою – досить новим для України, але дуже зручним та 
сучасним інструментом. При цьому врожай страхується у ком-
панії «Універсальна», яка у свою чергу перестраховує ризики 
у кращих міжнародних страховиків. Ставка такого страхуван-
ня є значно нижчою від аналогічних пропозицій на ринку. 

В рамках програми вже фінансується вирощування ос-
новних культур зернової групи – пшениці, ячменю, кукуру-
дзи, а надалі планується співпраця і з виробниками гороху, 
гречки, можливо, бобових чи ріпаку. За словами Олексан-
дра Ніколенка, серед суб’єктів, які подали заявки на участь 

у форвардних програмах від «ОККО Агротрейд» є як фер-
мери з ділянками у 500 гектарів, так і компанії з угіддями в 
декілька тисяч гектарів. Пройти процедуру учасника про-
грами може кожен зацікавлений агровиробник, без зайвих 
формальностей і бюрократичних зволікань. Експрес-аналіз 
можливості надати фінансування тому чи іншому претен-
дентові експерти «ОККО Агротрейд» готові зробити впро-
довж одного дня. «Ми розуміємо, що для фермера дуже важ-
ливо отримати швидку відповідь і, як наслідок, необхідне 
пальне та мінеральні добрива. У цьому ще одна наша пере-
вага перед банками, які місяцями розглядають документи 
клієнтів, в результаті відмовляючи їм. Наш експрес-аналіз 
проводиться протягом одного дня та наша мета незаба-
ром скоротити первинну оцінку можливості співпраці до 4 
годин» – коментує Олександр Ніколенко.

У загальній сумі витрат фермерів на польові роботи, ви-
трати на паливо займають близько 20%. Ще приблизно 30% 
припадає на купівлю мінеральних добрив. Саме на цьому 
«ОККО Агротрейд» вирішила зосередитися в першу чергу. «У 
нас (мережі АЗК «ОККО» - прим.ред.) є можливість забезпе-
чити аграрних партнерів пальним. Також ми домовилися з 
виробниками міндобрив, яке поставляємо аграріям разом з 
пальним. Механізм зрозумілий і прозорий: «ОККО Агротрейд»  
забезпечує фермерів необхідною продукцією в критичний 
для них сезон польових робіт, а вони розраховується з нами 
пізніше готовим урожаєм. Це зерно частково використо-
вується нашими переробниками, частково експортується 
через великих трейдерів або в рамках власних прямих 
контрактів. Крім пального та міндобрив, аграріям потрібен 
якісний посівний матеріал, засоби захисту рослин, техніка. 
Почали з пального, вже готові забезпечувати актуальними 
мінеральними добривами, продовжуємо працювати над 
можливістю фінансувати засоби захисту рослин, насіння і 
збиральні роботи. Ми прийшли на ринок з серйозними намі-
рами, про які свідчить масштаб нашої компанії та відмінна 
репутація» – розказав Олександр Ніколенко. 

«ОККО АГРОТРЕЙД»:
НОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 
АГРОВИРОБНИКІВ
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Об’єм бака до 8100 л

Ширина захвату штанги до 48 м

вт: 20.30  |  ср: 6.30 
пт: 20.25  |  нд: 21.10
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ПП «АДЛЄР»: ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
ПОЧАТОК РОКУ

Сучасна сільськогосподарська високотехнологічна техніка, не дивлячись на простоту та комфорт в 
управлінні, потребує ретельної підготовки до роботи з нею. Адже численні опції та тонкі функціональні ню-
анси, підвищивши ефективність робочого процесу, водночас підвищили і вимоги до оператора. Компанія 
«Адлєр» серйозно підійшла до цього питання, спільно з компанією Berthoud провівши захід з навчання ме-
ханізаторів Західного регіону України. 3.02.2017 року редакція журналу «АгроЕліта» відвідала ТОВ «Агро-
фірма Медобори», що у Підволочиському районі Тернопільської області, яке радо погодилось влаштувати 
на своїй території навчання. Вже скоро в господарствах розпочнуться весняні польові роботи, тому мати 
підготовану, правильно налаштовану техніку – обов’язок відповідального господаря. 

Нагадаємо, що ПП «Адлєр» є офіційним дистриб’ю-
тором світових брендів насіння, засобів захисту рослин, 
мікродобрив та сільськогосподарської техніки. Підприєм-
ство веде діяльність на території Центральної та Західної 
України. Центральний офіс та головний сервісний центр 
товариства знаходиться в м. Житомир. ПП «Адлєр» вже 
четвертий рік поспіль є офіційним дилером техніки 
Berthoud (Берту) в Україні. Про цей французький бренд 
віком 122 роки також варто сказати: Berthoud є світовим 
лідером виробництва техніки та обладнання для захисту 
рослин. За тривалий час своєї роботи компанія розро-
била та впровадила унікальні технологічні рішення, які 
стали поштовхом для підвищення ефективності роботи 
в аграрних підприємствах по всьому світу. Власне, про ці 
технології і піде мова надалі.

Огляд обприскувачів Berthoud
Олександр Прокопен-

ко, представник компанії 
Berthoud в Україні та Артем 
Лінник, технічний інспек-
тор Berthoud в Україні та 
Білорусі, зробили детальну 
презентацію всіх секцій роботи 
обприскувачів Berthoud Raptor 
та Tracker, оскільки ці моделі є 
найбільш розповсюдженими в 
Україні. Були розглянуті загаль-
ні принципи експлуатації та 

роботи системи обприскування, структура будови кожного 
обприскувача, зроблений технічний огляд форсунок, насо-
са, штанги тощо, висвітлені аспекти правильного очищення 
всього обладнання, наочно продемонстровані функції 
комп’ютерної системи управління Ectronik.

Слід зазначити, що самохідний обприскувач для польо-
вих культур Berthoud Raptor – це новітня розробка фа-
хівців компанії, має високий кліренс конструкції – до 1,8 м. 

Лінійка Raptor представлена моделями з баками об’ємом 
від 2500 до 5200 л і штангами від 24 до 44 м, що дають ряд 
переваг, спрямованих на оптимізацію продуктивності об-
прискувача. Потужність двигуна DEUTZ забезпечує довгий 
термін експлуатації, дозволяє заощадити паливо, пропонує 
рівну віддачу потужності і оптимальний крутний момент, 
мінімізує втрати потужності на додаткові пристрої (привід 
вентилятора охолодження, кондиціонер). Повний привід 
забезпечує рівномірний розподіл навантаження машини, 
що зменшує пробуксовки в найскладніших умовах: після 
великої кількості опадів, після оранки або дискування, а 
також скорочує час простою і забезпечує більш ранній 
вихід в поле та менше травмування рослин.

В 2016 році була випущена нова модель Berthoud 
Raptor – 4240. На території України наразі знаходиться 
близько 10 цих обприскувачів, і скоро їх стане набагато 
більше. Крім того, компанія «Берту» інтригує аграріїв: не-
забаром відбудеться велика міжнародна аграрна виставка 
SIMA-2017 в Парижі, де французький виробник презен-
тує декілька новинок, які є інноваційними розробками 
конструкторського бюро Berthoud. Згодом вони будуть 
представлені й в Україні.

Щодо лінійки причіпних обприскувачів Berthoud 
Tracker – вона є втіленням одночасно простоти, надій-
ності, мінімальних експлуатаційних витрат і високої 
продуктивності, яка складає 500 га на добу. Запатентована 
Berthoud штанга   AXIALЕ має ідеальну стабілізацію на ви-
сокій швидкості і на розворотах, на складному нерівному 
рельєфі, пагорбах і схилах. На обприскувачі встановлені 
два насоси замість одного: відцентровий для заповнення 
обприскувача і поршневий для процесу внесення препа-
ратів. Обидва насоси мають довгий термін служби. Агрегат 
призначений для обробки полів середньої і великої площі.

Друга частина заходу з навчання механізаторів пройшла 
на технічній базі ТОВ «Агрофірма Медобори». Підприємство 
нещодавно придбало обприскувач Berthoud Raptor 3240, 
розпочинатиме новий сезон захисного обробітку рослин і 
ґрунту саме з ним. Тому сервісна консультація спеціалістів 
ПП «Адлєр» та компанії «Берту» і дискусії з колегами на 
дружньому навчальному заході стали конче важливими.
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Згуртована команда – професійний сервіс
Тернопільське регіональне представництво 

компанії «Адлєр» – молоде, існує з 2015 року. Втім, 
попит на якісну техніку серед аграріїв в цьому регіоні 
та професійний сервіс підприємства вже дали суттє-
вий результат. Минулого року в області було реалі-
зовано чотири самохідних обприскувачі Berthoud та 
один причіпний. «Адлєр» на даний час є ексклюзив-

ним дилером французького 
бренду в даному регіоні. 

Валентин Кислюк, 
директор Тернопільського 
представництва, розпові-
дає: «У Тернополі на сьогодні 
існує наша невелика сервіс-
на база, де знаходяться ос-
новні інструменти,  необхід-
ні для проведення сервісних 
робіт на господарствах, а 

також зберігається техніка та інша продукція компанії 
«Адлєр». Додаткові запасні частини доставляємо про-
тягом доби з головного сервісного центру у Житомирі. 
До речі, є приємна новина: компанія Berthoud цього 
року будує в Україні власний склад з повним асорти-
ментом запасних частин, серед яких будуть присутні 
навіть ексклюзивні деталі. 

Сервісні інженери ПП «Адлєр» оперативно пра-
цюють з господарствами, адже ми хочемо, щоб коло 
наших партнерів зростало. Я вважаю, що продук-
тивність роботи суттєво залежить від єдності нашої 
сервісної команди. Наприклад, ми долучаємось до 
роботи з господарствами не тільки в Тернопільській, 
а й в Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, 
Закарпатській та інших областях. Звісно, там є свої 
сервісні інженери, але ми постійно контактуємо 
один з одним та практикуємо взаємну допомогу в 
роботі. 

В 2017 році, окрім навчальних заходів, таких як 
сьогодні, плануємо провести низку Днів поля з демон-
страціями обприскувачів Berthoud на господарствах. 
Всі, хто вже працює з цією технікою, зможуть поділитись 
досвідом один з одним, задати нашим сервісним спеціа-
лістам нагальні питання, а решта аграріїв ознайомиться 
з цими якісними агрегатами та, сподіваємось, запланує їх 
придбати».

Кирил Поєнко, сервісний директор компанії 
«Адлєр», ділиться робочими принципами своєї команди: 
«Ключовий момент сервісної політики нашої компанії 
є таким: якщо клієнту потрібна допомога при роботі з 
технікою, ми повинні якнайшвидше до нього приїхати та 
сприяти розв’язанню проблеми. Сервіс – це найголов-
ніше при продажу техніки, і він має бути забезпечений 
24 години на добу, а сервісні працівники  мають бути 
технологічно «підкованими» та вміти швидко приймати 
рішення. Звідси й народжується мобільність та якість 
сервісу. В нашому колективі є як молоді спеціалісти, так і 
працівники вже з великим стажем, але всіх нас об’єднує 
прагнення особистого професійного розвитку та вміння 
працювати в команді. Співробітники сервісного відділу 
ПП «Адлєр» регулярно проходять навчання на заводі 
техніки Berthoud та інших брендів, які ми представляємо 
в Україні. У 2017 році у нас стоїть важливе завдання, ро-
боту над яким вже розпочато: вдосконалення нашого го-
ловного сервісного центру в Житомирі. Наразі проходить 
великий ремонт, і як результат ми хочемо мати сучасний 
сервісний центр європейського рівня, оснащений всім 
необхідним. І люди побачать, що вони віддають свою 
надійну техніку в надійні руки». 

Тетяна Бєлінська

ПП "Адлєр", 
м. Житомир, вул. Авіаторів 9,
тел.: 067-410-98-92, 0412-42-90-81

Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова 13а,
тел.: 067-411-29-40

Олександр Кутуза, керівник ФГ «Золотий хутір» (Млинівський район, Рівненщина): «З компанією 
«Адлєр» співпрацюємо вже давно і у різних напрямках. Хороша фірма, з ними приємно мати партнерство. 
Щодо техніки Berthoud, з весни 2016 року маємо обприскувач Raptor 4240. З того часу у нас на господарстві 
розпочалося обприскування нового рівня. Спеціалісти фірми «Адлєр» допомогли все правильно налашту-
вати та підготуватись до роботи з ним. Сьогодні захід пройшов із користю, адже я уточнив деякі важливі 
технічні питання в роботі обприскувача».

Олег Дмитришин, головний агроном ФГ «Вікторія-92» (Козівський район, Тернопільщина): «На 
господарстві маємо обприскувач Berthoud Raptor 3240, який придбали в компанії «Адлєр». Успішно відпрацю-
вали ним протягом 2016 року, ніяких нарікань немає. Обприскування відбувається оперативно та якісно. Ця 
машина високотехнологічна, і для роботи з нею оператор має бути обізнаним у всіх технологічних нюан-
сах. Сервісні інженери фірми «Адлєр» провели всебічне навчання для нашого оператора, тож, ніяких проблем 
під час роботи не виникало. Ми вдячні компанії за професіоналізм».
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 � стабільні штаги для відмінного обприскування

 � компактна конструкція для максимальної маневреності

 � легке очищення завдяки гладкій внутрішній поверхні резервуарів

 � електронні рішення для будь-яких потреб

Причіпні оприскувачі ЛЕМКЕН поєднують в собі професійність та 
максимальну економічність. Різноманітність оснащення, ширина 
штанги від 15 до 39 метрів і об’єм баку від 2.200 до 6.200 літрів 
поєднують в собі надійність і універсальність:

Легкодоступне одноважільне 

керування  закачкою і нагнітанням 

забезпечує максимальний комфорт 

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ:  
НАДИХАЄ СПОКОЄМ 
ОПРИСКУВАЧІ ЛЕМКЕН – ВИСОКА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОМФОРТАБЕЛЬНІСТЬ
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НОВЕ ДИХАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
МОДЕЛЕЙ ТРАКТОРІВ QUADTRAC

Спеціальний випуск нової моделі Quadtrac 620, випущеної 30 листопада 2016 року, 
приурочений до 20-ої річниці першої моделі цього оригінального гусеничного тракто-
ра, що  вийшла у  світ у 1996 р.  В якості оригінальної опції на всіх моделях Quadtrac 620 
відображається дизайн оригінального Quadtrac 1996 року – це матовий чорний капот і 
кабіна. 

20 років тому це був перший у світі трактор з високою 
потужністю шарнірного гумово-гусеничного тягача. 

Розвиток Quadtrac почався в кінці 1980-х років у Північ-
ній Дакоті, де була запроваджена розробка саме шарнірних 
моделей, коли інженери почали вивчати проблеми в про-
тибуксовочній системі, пов’язані з повертаючою подвійною 
диференційовано-регульованою гумою гусениць трактора, 
а також втратою контакту з землею при проходженні через 
горбисту землю. Було знайдено оптимальне рішення цих 
проблемних місць моделі в системі рульового управління і 
розроблено чотири  трикутні треки, що обертаються. Пер-
ший публічний показ відбувся в 1992 році в США на Farm 
Progress Show в місті Колумбус, штат Індіана. Була проде-
монстрована модель Case IH 9150, потужністю 300 кінських 
сил.

По  мірі розвитку дослідно-конструкторських робіт, 
платформа для тракторів був підвищена до  335 кінських 
сил (модель 9270). В той же час був запатентований новий 
дизайн роликів  всередині армованих доріжок, щоб забез-
печити більш швидкий дорожній хід до 40 км/год.

Перший виробничий Quadtrac був запущений у вересні 
1996 році (модель 9370, з потужністю 360 кінських сил) в 
Айові. Потім машина зробила свій європейський дебют 

в лютому наступного року на виставці SIMA в Парижі.  
Британські фермери отримали своє перше уявлення про 
Quadtrac на дні відкритих дверей дилерського центру 
Cambs Case IH Collings Bros, і пізніше цього ж року на 
агровиставці Cereals-97. Перший продаж у Великобританії 
був на ферму Essex Farms CWS, аграрному підприємству в 
Онгарі.

У 1998, на зміну Quadtrac, потужністю 360 кс, прийшла 
модель, потужністю 400 к.с. Двома роками пізніше, цей ряд 
було замінено моделлю STX, 440 к.с. STX  з додатковими 
опціями в моделюванні. З того часу моделі Quadtrac здо-
були широке визнання на великих фермах у всьому світі. У 
2005 році ним був двічі побитий рекорд 24-годинної безпе-
рервної оранки.

На сьогоднішній день асортиментний ряд, запропонова-
ний британським фермерам охоплює п'ять моделей, від 525 
до 692 к.с. і в той час, як конкурентні машини інших вироб-
ників теж доступні на ринку, Quadtracs зберігають унікальні 
конструктивні особливості, такі як їх потрійний дизайн 
середини ролика для повного навантаження підшипника 
уздовж доріжки.

Листопад, 2016 р. Farming Monthly National.



• Потужна конструкція рами та 
регульоване дишло забезпечує легке агрегату-
вання з будь-яким трактором;
• Шестисекційний поршнево-мем-
бранний насос італійського виробництва 
забезпечує безпульсаційну подачу 300 л/хв. з 
максимальним тиском до 2 МПа та гарантує 
безаварійну роботу при інтенсивній довготри-
валій експлуатації;
• Чотирирівнева система фільтрації: 
всисний, напірний самоочисний, секційний та 
фільтр на кожній розпилюючій головці 
повністю захищають напірну та всисну систему 
від забруднення;
• Сучасний і міцний головний бак, 
вироблений з поліестру, місткістю 2500, 3000 
або 4000 л та оснащений:
- інтегрованим баком для чистої води на 
250/300/400 із системою для промивання 
обприскувача; 
- інтегрованим баком для чистої води на 25 л 
для миття рук;
- перегородками нівелюючими коливання 
розчину під час транспортування та роботи на 
нерівній місцевості;

- гідравлічними мішалками для постійного 
підтримування однорідності робочого 
розчину;
- бічним ежекторним змішувачем для 
розведення хімічних препаратів з паралело-
грамною навіскою (обслуговування з рівня 
землі);
• перевірена польова штанга шириною 
18, 20, 21, 24, 27, 28 м оснащена:
- балкою штанги з надійною конструкцією, 
підсиленою у двох площинах;
- 4-позиційними револьверними головками з 
комплектом інжекторних та щілинних розпи-
лювачів, які дозволяють працювати в широко-
му діапазоні норм внесення та погодних умов;
- системами гідравлічного підйому, розкладан-
ня та стабілізації; 
- паралелограмною підвіскою штанги з 
гідравлічно-газовим амортизатором для 
поглинання ударних навантажень, які 
гасяться та компенсуються за рахунок ледь 
помітного коливання у вертикальній 
площині, що гарантує підвищення 
надійності та продуктивності за рахунок 
підвищення безпечної робочої швидкості;

- неперевершеною системою стабілізації з 
можливістю примусового нахилу штанги 
при роботі вздовж схилів з амортизацією у 
двох площинах, гарантує прекрасну 
стабільність штанги навіть при наїздах 
колесами на горби чи попаданні в ями;
- електрогідравлічним розподільником з 
гідравлічними замками та дросельними 

клапанами потоку для забезпечення безпеч-
ного управління штангою за допомогою 
комп’ютера;
• надійна ходова вісь із:
- плавним  регулюванням ширини колії в 
діапазоні 1,8-2,25 м дозволяє працювати на 
усіх культурах;
- пневмопідвіскою, яка здійснює гасіння 
коливань при роботі та додатково захищає 
всі вузли й елементи від ударів, що додат-
ково гарантує підвищення надійності, 
продуктивності та підвищення робочої 
швидкості;
• колеса розміром 13,6х48 забезпечу-
ють кліренс 80 см;
•  управляючі електроклапани 
розміщені безпосередньо на штанзі, чим 
зведено до мінімуму довжину шлангів, що 
зменшило необхідний робочий тиск та 
гарантує збільшення довговічності гідроси-
стеми;
• стандартний комп’ютер UNIA Spray 
управляє електроклапанами та електрогідрав-
лічним розподільником штанги, чим здійснює 
повний контроль за процесом обприскування 
відповідно до заданої норми виливу. 

Хімічний захист рослин – один з ключових та найкоштовніших агротехнічних заходів 
сільськогосподарського виробництва, і без дотримання правил внесення та точного 
дозування не можливо досягнути необхідної біологічної дії препарату та бажаної витра-
ти робочого розчину, саме тому дуже важливим є вибір обприскувача, який повинен 
бути ВИСОКОпродуктивним, ВИСОКОнадійним, НАДсучасним та при цьому ВИСОКОрен-
табельним. Щоб відповідати цим параметрам,  і була створена EUROPA, яка стандартно 
оснащується наступними вузлами:

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

*Зазначені у рекламі технічні характеристики містяться у базовій комплектації обприскувача.

4-х позиційні 
розпилювачі

Семисекційна
штанга з 

гідравлічним нахилом 
на схилах - 8,5°

Комп'ютерне 
управління гарантує 

внесення заданої 
норми

Пневмопідвіска
осі, яка зменшує
коливання під 

час руху 
по нерівній поверхні

6-ти поршневий 
італійський насос 
з продуктивністю 

300 л/хв

Діапазон регулювання
штанги по висоті 

від 0,5 до 2,1м

Регулювання 
ширини колії 

від 1,8 до 2,25 м

Інноваційна система
стабілізації штанги

«маятникового типу»
з амортизацією

у двох площинах

 роки
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• Потужна конструкція рами та 
регульоване дишло забезпечує легке агрегату-
вання з будь-яким трактором;
• Шестисекційний поршнево-мем-
бранний насос італійського виробництва 
забезпечує безпульсаційну подачу 300 л/хв. з 
максимальним тиском до 2 МПа та гарантує 
безаварійну роботу при інтенсивній довготри-
валій експлуатації;
• Чотирирівнева система фільтрації: 
всисний, напірний самоочисний, секційний та 
фільтр на кожній розпилюючій головці 
повністю захищають напірну та всисну систему 
від забруднення;
• Сучасний і міцний головний бак, 
вироблений з поліестру, місткістю 2500, 3000 
або 4000 л та оснащений:
- інтегрованим баком для чистої води на 
250/300/400 із системою для промивання 
обприскувача; 
- інтегрованим баком для чистої води на 25 л 
для миття рук;
- перегородками нівелюючими коливання 
розчину під час транспортування та роботи на 
нерівній місцевості;

- гідравлічними мішалками для постійного 
підтримування однорідності робочого 
розчину;
- бічним ежекторним змішувачем для 
розведення хімічних препаратів з паралело-
грамною навіскою (обслуговування з рівня 
землі);
• перевірена польова штанга шириною 
18, 20, 21, 24, 27, 28 м оснащена:
- балкою штанги з надійною конструкцією, 
підсиленою у двох площинах;
- 4-позиційними револьверними головками з 
комплектом інжекторних та щілинних розпи-
лювачів, які дозволяють працювати в широко-
му діапазоні норм внесення та погодних умов;
- системами гідравлічного підйому, розкладан-
ня та стабілізації; 
- паралелограмною підвіскою штанги з 
гідравлічно-газовим амортизатором для 
поглинання ударних навантажень, які 
гасяться та компенсуються за рахунок ледь 
помітного коливання у вертикальній 
площині, що гарантує підвищення 
надійності та продуктивності за рахунок 
підвищення безпечної робочої швидкості;

- неперевершеною системою стабілізації з 
можливістю примусового нахилу штанги 
при роботі вздовж схилів з амортизацією у 
двох площинах, гарантує прекрасну 
стабільність штанги навіть при наїздах 
колесами на горби чи попаданні в ями;
- електрогідравлічним розподільником з 
гідравлічними замками та дросельними 

клапанами потоку для забезпечення безпеч-
ного управління штангою за допомогою 
комп’ютера;
• надійна ходова вісь із:
- плавним  регулюванням ширини колії в 
діапазоні 1,8-2,25 м дозволяє працювати на 
усіх культурах;
- пневмопідвіскою, яка здійснює гасіння 
коливань при роботі та додатково захищає 
всі вузли й елементи від ударів, що додат-
ково гарантує підвищення надійності, 
продуктивності та підвищення робочої 
швидкості;
• колеса розміром 13,6х48 забезпечу-
ють кліренс 80 см;
•  управляючі електроклапани 
розміщені безпосередньо на штанзі, чим 
зведено до мінімуму довжину шлангів, що 
зменшило необхідний робочий тиск та 
гарантує збільшення довговічності гідроси-
стеми;
• стандартний комп’ютер UNIA Spray 
управляє електроклапанами та електрогідрав-
лічним розподільником штанги, чим здійснює 
повний контроль за процесом обприскування 
відповідно до заданої норми виливу. 

Хімічний захист рослин – один з ключових та найкоштовніших агротехнічних заходів 
сільськогосподарського виробництва, і без дотримання правил внесення та точного 
дозування не можливо досягнути необхідної біологічної дії препарату та бажаної витра-
ти робочого розчину, саме тому дуже важливим є вибір обприскувача, який повинен 
бути ВИСОКОпродуктивним, ВИСОКОнадійним, НАДсучасним та при цьому ВИСОКОрен-
табельним. Щоб відповідати цим параметрам,  і була створена EUROPA, яка стандартно 
оснащується наступними вузлами:

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

*Зазначені у рекламі технічні характеристики містяться у базовій комплектації обприскувача.

4-х позиційні 
розпилювачі

Семисекційна
штанга з 

гідравлічним нахилом 
на схилах - 8,5°

Комп'ютерне 
управління гарантує 

внесення заданої 
норми

Пневмопідвіска
осі, яка зменшує
коливання під 

час руху 
по нерівній поверхні

6-ти поршневий 
італійський насос 
з продуктивністю 

300 л/хв

Діапазон регулювання
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від 0,5 до 2,1м

Регулювання 
ширини колії 

від 1,8 до 2,25 м
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НОВІ МОДЕЛІ JOHN DEERE В 2017 РОЦІ

Нові моделі  тракторів середньої потужності John Deere 
очікувалися в першій половині 2017 р. Виробник натхнен-
ний успіхом попереднього ряду серії 5R, пропонує моделі 
наступного покоління з підвищеним рівнем комфорту і 
продуктивності.

Є чотири попередні моделі в цьому ряді потужністю 90 
к.с. – 5090R, 100 кс – 5100R, 115 кс – 5115R, і 125кс – 5125R.

John Deere стверджує, що діапазон обслуговування 
цими моделями є великий – малі і середні сільськогоспо-
дарські підприємства, молочні і тваринницькі ферми, а 
також органи місцевого самоврядування.

Модернізовані моделі 5R мають колісну базу 2.25 м і 
цілісний вигнутий дизайн рами з низьким центром тяжіння 
для допомоги фронтальної установки завантажувача на 
ходу. З радіусом повороту близько  3.75 м, навіть з прикріп-
леним вантажником, серія 5R пристосована маневрувати в 
найтісніших областях.

Новий 5R ряд посилюють двигуни 4,5 л PowerTech PWX. 
Єдині для дизеля 4-циліндрові двигуни додають 10 оди-
ниць додаткової кінської сили для транспортних засобів 

через систему транспортного  енергетичного  управління. 
Три варіанти передачі доступні для 5R. До них відно-

сяться: механічна коробка передач початкового рівня 
16/16 CommandQuad, яка включає чотири діапазони і чо-
тири Powershift передач в межах кожного діапазону;  16/16 
CommandQuad і 32/16 Command8, з вісьмома Powershift 
передач і режим ECO, який дає максимальну швидкість 40 
км/год при 1759 оборотах двигуна.

Моделі серії 5R мають вантажопідйомність 4,7 або опці-
онально 5,3 тонн.  Його відкрита центральна гідравлічна 
система оснащена насосом 96 л/хв.

У кабіні доступні два регульованих амортизатори для 
підтримки додаткової пневматичної підвіски  сидіння. Та-
кож є панорамне переднє вітрове скло та ергономічна па-
нель управління. Для дії переднього навантажувача Джон 
Deere пропонує вибір механічних або нових електричних 
джойстиків, обидва зв'язані з місцем оператора.

John Deere також поліпшив фронтальний навантажу-
вач 543R, щоб запропонувати 10-відсоткове збільшення 
вантажопідйомності, більш високі зусилля відриву і збіль-
шений кута відкату. Залежно від поставленого завдання, як 
543R і 603R навантажувачі оснащені на вибір варіантами 
вирівнювання.

Також буде випущена вузька версія – серія 5RN, яка при-
значена для використання для спеціальних культур і вино-
градників.  Він має мінімальну ширину 1,8 м, вузьку кабіну і 
механічний передній привід.

Замовлення нових серій 5R почнеться найближчим 
часом, ціна стартує від 82500 доларів за 5090R, без наван-
тажувача.

3.02.2017 Australia. Farmmachinerysales.
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КОМБАЙН TRIBINE HARVESTER БУДЕ 
ОСНАЩЕНИЙ ДВОМА ДВИГУНАМИ

 Як повідомляє traktorist.ua, компанія Tribine Harvester 
оголосила про те, що у 2017 році їхня модель комбайну 
буде оснащена двома 9-літровими двигунами Cummins. 
Попередня модель мала 9-літровий блок, який відпові-
дав за обмолот та систему очищення, а 6,7-літрова уста-
новка використовувалася для гідравліки та трансмісії.

За словами представників компанії-виробника, 
така виробнича зміна дозволить збільшити потужність 
Tribine з 590 к.с. до 650 к.с., і це завдяки двом економ-
ним 9-літровим двигунам Cummins з турбонаддувом. 
При цьому нові комбайни, як і машини 2016 року випус-
ку, не використовуватимуть систему AdBlue для контро-
лю викидів.

www.traktorist.ua

НЕВЕЛИКИЙ, АЛЕ МАНЕВРЕНИЙ… 
ТРАКТОР LINTRAC

 На міжнародній виставці LAMMA 17 був представле-
ний 102-сильний трактор Lintrac 90 від компанії Lindner 
– виробника нішевої техніки. Про це повідомляє пор-
тал profi.com.

За висновками фахівців, це інноваційний 
трактор з двигуном Perkins, з безступінчастою 
трансмісією ZF та рульовим керуванням заднього 
мосту для забезпечення високої маневреності, з ді-
аметром повороту 7 м. Висота трактору становить 
всього 2,42 м, ширина може бути збільшена до 1,6 
м, має чотири швидкості ВВП та гідравлічну систе-

му зі змінним потоком, продуктивність якої становить 
від 4 до 80 л/хв.

Такі параметри роблять трактор Lintrac дуже при-
вабливим варіантом для власників молочних ферм, 
які шукають машину, яка б могла однаково вправно 
маневрувати по фермі з однієї будівлі в іншу з наванта-
жувачем або кормороздавачем, а також працювати у 
полі з фронтальною косаркою та причепом для зелених 
кормів.

 www.traktorist.ua



Кількість рядів: 8
Транспортна ширина: 3М

Міжряддя: 70 см

Внесення добрив через 
подвійний дисковий 
сошник 1300 Л

Внесення мікродобрив 
в рядок 112 Л (4*28)

Електронний контроль висіву РМ300

Звертайтеся до Представництва компанії Quivogne в Україні:

ТОВ “Ківонь Україна” Адреса: 01082, вул.Здолбунівська, 7-Д

тел. +38 (044) 393-29-07, +38 050 334 83 59 

PROSEM K GEA 300/8
ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 

www.quivogne.ua

Сила досвіду…

Ваш 100% 
результат!

Точність висіву 
відмінна!!!
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«УСПІХ НЕ ПРИЙДЕ ДО ВАС. ВИ 
САМІ ПОВИННІ ДІЙТИ ДО НЬОГО» ©  
ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЗОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ»

Кожна бізнес-стратегія на ринку аграрної галузі має право на життя – принаймні в те-
орії. Але у підсумку під тиском конкуренції та терен економіки переможе та, яка дозво-
лить бізнесу не просто існувати на межі виживання, а дозволить йому бути стабільним 
та рентабельним. І поки що, як показує практика, такою топ-бізнес-стратегією є дивер-
сифікація виробництва. Хочемо ближче познайомити вас з професіоналами у правиль-
ній диверсифікованій діяльності – це є дуже відоме на Західній Україні та за її межами 
підприємство ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт». Між іншим, розповідь про всі аспекти ді-
яльності товариства вже гідна невеличкої книги, але ми наразі сфокусуємося теми від-
повідно до нашої поточної рубрики – напрямку елеваторного господарства в компанії, з 
яким мала можливість ознайомитись наша редакція, відвідавши підприємство.

Нагадаємо, що ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» було 
засноване у 2001 році. З 2005 року на підприємстві поча-
лося серйозне запровадження напрямку елеваторного 
бізнесу. Директор ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» 
Євген Степанович Дудка одразу був налаштований на 
потужний розвиток цього сектору роботи, відвідував ба-
гато об’єктів в Україні та за кордоном, обираючи високо-
якісне обладнання. Розпочали одразу з чималих об’ємів 
одночасного зберігання – 50 тис. тонн. На сьогодні цей 
показник сягає 250 тис. тонн, і на 2018 рік за планами ке-
рівництва відбудеться збільшення ще на 30-40 тис. тонн. 
Як розповів Василь Миколайович Музичук, заступник 
директора ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт», товариство 
воліє розширювати власні площі обробітку (сьогодні 
вони складають 20 тис. га), а крім того, є чималий попит 
на елеваторні послуги серед інших підприємств, остан-
нім часом доводилося навіть відмовляти клієнтам через 
нестачу місця. До того ж, 2017 року багато сільгоспвироб-
ників Волині передбачають значне збільшення посівів со-
няшнику, який є легковагою культурою та потребує вели-
кі площі. До речі, на сьогоднішній день партнерська база 
ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт»  складається приблизно з 
400 клієнтів, серед яких є середні та великі товаровироб-
ники і трейдери. 

Аспекти якісного зберігання с.-г. культур
Загалом в ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» функціонує 

7 елеваторів. На кожному з них знаходиться сучасна ви-
робнича лабораторія, де технологи за допомогою спеці-
ального обладнання контролюють нормальний стан та 
якість зерна на кожному етапі роботи з ним.

Історично склалося, що флагманами в елеваторному 
бізнесі на підприємстві є комплекси в м. Луцьк, с. Зви-
няче та с. Дерно, кожен з яких є своєрідним та володіє 
певними особливостями. Наприклад, в Звинячому 
побудований сучасний елеватор з елементами класич-
них технологій збереження. Він має найбільший об’єм 
зберігання серед всіх комплексів – 55000 тис. тонн. 
Встановлені продуктивні зерносушарні комплекси на 
базі зерносушарок Sukup та Strahl можуть працювати 
з будь-якими зерновими та олійними культурами, а 
різноманіття варіантів типу збереження (соги, металеві 
силоса, напольне збереження) дозволяє забезпечити як 
короткотермінове, так і довготермінове якісне збере-
ження зернових та олійних культур. В Дерно встановле-
ний аналогічний елеватор (об’єм зберігання 39000 тис. 
тонн), але він є цікавішим з логістичної точки зору, там 
більше можливостей по відвантаженню. Втім, напрямок 
відвантаження ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» розвиває 
по всіх елеваторах: якщо раніше продуктивність склада-
ла 16 вагонів на добу, то сьогодні – 85 вагонів на добу. В 
Луцьку, до речі, елеваторний комплекс володіє найбіль-
шою продуктивністю – 4000 т/доб. 

Також окремо слід відзначити елеватор в смт. Луків, 
об’ємом 15 000 тонн одночасного збереження. Він зна-
ходиться за 37 км від польського кордону. Особливістю 
даного елеватора є захід вузькоколійної залізниці, що дає 
змогу працювати не тільки на ринку внутрішніх переве-
зень, а і робити прямі відвантаження в  вагони європей-
ського зразка, які відправляються одразу до кінцевого 
споживача – заводи по переробці – у Польщу. Мова іде 
про такі культури як соя та ріпак. Вже виникли передумо-
ви для експорту і кукурудзи також, з якою через невигідні 
ціни 2016 року не працювали. Її приймають птахофабрики.

В бесіді з Василем Миколайовичем Музичуком 
питаю про стан логістики на підприємстві, на що він відпо-
відає:

– У нас є окремий структурний підрозділ, який займа-
ється плануванням та організацією всіх логістичних опе-
рацій. Це є дуже важливим не тільки у звичних поетап-
них роботах, а й в будуванні стратегії розвитку кожного 
з елеваторів, адже потрібно збільшувати потужність тих, 
які є перспективними з логістичної точки зору, в першу 
чергу. Окрім забезпечення своїх потреб, ми маємо мож-
ливість надавати послуги нашим контрагентам. На сьо-
годнішній день у нас є в наявності 60 вантажних машин, 
найближчим часом плануємо докупляти нові. 
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– Чи пробували використовувати альтернативні 
методи зберігання зерна?

– Цього року вперше спробували зберігання зерна 
кукурудзи в рукавах, заклали об’єм 7 тис. тонн. Був дуже 
великий вал зернових, не вистачало наявного місця, тому 
вирішили використати такий спосіб. Але про результат 
можна буде сказати, коли виймемо зерно звідти. 

– А як щодо використання альтернативних дже-
рел енергії?

– Всі наші елеваторні комплекси без виключення 
працюють на газу. Альтернативна сушка не дає того 
ККД, який дає газ. Дуже дорогим є обладнання, яке 
працює на соломі, але при цьому дим не має контакту з 
зерном, який значно погіршує його якість. В примітив-
них конструкціях зерно відчутно насичується запахом 
диму. Плюс до того, великі затрати несе підготовка соло-
ми: пелетування, перевезення тощо. Тобто, для підпри-
ємства з такими великими об’ємами, як наше, перехід на 
альтернативну енергію не є наразі доцільним. До речі, 
відзначу, що ми є дуже лояльними в співпраці з нашими 
клієнтами, і ціни ні на які наші послуги за останні 4 роки 
взагалі не піднімали. Це ми зробили, коли ціна на газ 
для промислових підприємств виросла до 11 грн за куб.

– Напевно є особливості технологій зберігання, 
якими Ви могли б поділитись з нашими читачами?

– Ми вже добре знаємо, які культури де краще збе-
рігати. Адже є різні типи складів, кожен з них має свої 
нюанси, з якими не будь-який тип зерна може поєднува-
тись. Наприклад, в силосах найкраще зберігається пше-
ниця і ріпак. А от кукурудза і соя для силосів підходить 
значно менше, тому що висота падіння в 12 м – це вели-
кий ризик пошкодження цих культур. Тож, їх краще три-
мати в ангарах або напольних складах. Щодо ячменю, 
він є найбільш складним в зберіганні, тому його також 
слід тримати за нашим досвідом в напільних складах, де 
є хороша нижня вентиляція. В цьому році спробували 
протруювати насіння ячменю, і це дуже добре себе за-
рекомендувало. Протягом півроку зерно почуває себе 
відмінно, не спостерігається ніяких заражень. 

Дуже важливо добре просушити та очистити зерно 
при закладанні та постійно доглядати його. Наприклад, 
зимою є сенс просепорувати зерно повторно, охоло-
дити його – для кращого зберігання. Зараз як раз цим 
займаємося. Ті культури, які зберігаються в силосах, 
цього не потребують, адже там дуже якісна система 
вентиляції, і є можливість контролювати температуру 
кожного шару зерна. 

Все виробничі процеси тісно пов’язані між собою. 
Наприклад, якщо ще у 2010 році  ми приймали кукуру-
дзу з вологістю 35%, то останні роки більше 25% воло-
гості просто не буває. Це пов’язано з розвитком селекції 
цієї культури. Аналогічно можна сказати про сою, се-
лекційний потенціал деяких ранніх сортів якої дозволяє 
збирати зерно без потреби в сушінні. Щодо кукурудзи 
з високою вологістю та пізніх сортів сої, в яких так само 
є великий відсоток вологості, ми сушімо їх в два етапи, 
аби уникнути крихкості зерна. 

Насіннєвий завод та напрямок переробки
На ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» працює сучасний на-

сіннєвий завод потужністю 10 т/год, який станом на 2016 
рік вже достатньо розвинувся и виріс з задоволення суто 
своїх потреб для висіву полів та вийшов на рівень співп-
раці провідними насіннєвими компаніями, отримавши 
офіційний виробничий статус. «Ми дуже ретельно підхо-
димо до його роботи – розповідає Оксана Михайлівна 
Мандрика, заступник директора з якості ТзОВ «Во-
линь-Зерно-Продукт». – Працюємо тільки з не ГМО насін-
ням. Зерно на заводі проходить всі етапи, які відповідають 
європейським стандартам: спочатку відбувається точне 
важення та зерно відправляється у сучасно обладнану 
лабораторію, де в першу чергу лаборанти діагностують 
його вологість за допомогою вологоміра та роблять екс-
прес-аналіз на життєздатність зерна, перевіряючи його 
на забруднення та ураження хворобами. Відібране зерно 
відправляється на сушку, після чого проходить очищення, 
калібрування, протруювання – за опцією і насамкінець – 
фасування у біг-беги. Є можливість сортувати кожен сорт 
в окремі осередки, адже змішування неприпустимо. Після 
кожної культури, сорту чи репродукції відбувається очи-
щення обладнання, що усуває ризик засмічення». 

На описаних аспектах роботи ТзОВ «Волинь-Зер-
но-Продукт» його гідності не закінчуються. Підпри-
ємство має потужний напрямок переробного вироб-
ництва, два основних продукти яких це борошно та 
комбікорми. Зокрема, два млина турецького виробника 
продуктивністю 60 т зерна на добу кожен дозволяють 
виробляти хлібопекарське сортове борошно найвищо-
го стандарту якості, яке користується великим попитом.

Наостанок нашої бесіди Василь Миколайович Му-
зичук зазначає: «Я думаю, що перспектива розвитку 
елеваторного бізнесу в Україні є велика. Оскільки всі 
поля, які на сьогоднішній день пустують, сільгосппід-
приємства прагнуть задіяти до обробітку – як на Воли-
ні, але така ситуація, так і в багатьох інших областях 
України. Тому вал зерна постійно збільшується, отже, 
потрібні якісні елеватори, що будуть його добре збері-
гати. Тоді і експорт може розвиватись, відповідно. 

Ми завжди раді поділитись з підприємствами нашим 
досвідом будівництва та експлуатації елеваторів. 
Не один раз до нас приїжджали агровиробники та кон-
сультувались з нашими спеціалістами, відвідували 
виробництво. Бували випадки, коли наші співробітники 
допомагали проводити проектні розрахунки та будува-
ти склади на інших підприємствах, у ТзОВ «Волинь-Зер-
но-Продукт» є хороший досвід в цьому. Також ми прово-
димо комплексні заходи, Дні поля, де демонструємо весь 
цикл нашої роботи: технології вирощування, зберігання 
та переробки с.-г. продукції».

Тетяна Бєлінська









Т
В

А
Р

И
Н

Н
И

Ц
Т

В
О

Всеукраїнський аграрний журнал №1 (48) / 201796

ГАЛУЗЬ ТВАРИННИЦТВА: ПІДСУМКИ 2016 РОКУ
2016 рік для галузі тваринництва став продовженням тенденцій, що сформувалися протягом усіх 

25 років незалежності: поголів’я худоби і птиці скорочується, обсяги виробництва знижуються. Від-
бувається також нерівномірний розвиток різних категорій аграрних формувань сектору, особливо 
господарств населення, які ще досі на ринку займають значну частку. Це при тому, що населення 
України недостатньо споживає молока, м’яса, яєць та і інших продуктів тваринництва до фізіологіч-
ної потреби. Тож, коротко охарактеризуємо ситуацію із основними параметрами галузі тваринни-
цтва за минулий рік.

Поголів’я худоби і птиці
Як вказують дані органів державної статистики, 

поголів’я основних видів худоби катастрофічно знижу-
ється, навіть якщо за базу порівняння брати 2000 рік, 
а не 1990 рік як це традиційно було прийнято. Так ось, 
у 2000 році у всіх категоріях господарств налічувалося 
9,4 млн. голів ВРХ (в т.ч. корів – 4,9 млн. голів), 7,6 
млн. голів свиней, 1,9 млн. голів овець і кіз (див. рис. 
1). До кінця 2016 року їх зменшилося відповідно до 
рівня: 3,7 (2,1); 6,7 та 1,3. Щоправда ці дані вказані без 
врахування тимчасово окупованої території АР Крим 
та м. Севастополя, а також без урахування частини 
зони проведення АТО.

Загальний спад за цей період можна оцінити на-
ступним чином: ВРХ – мінус 61%, (корови – мінус 57%); 
свині – мінус 12,5%; вівці та кози – мінус 30%.
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Рис. 1. Поголів’я основних видів худоби в Україні
Винятком у тваринництві є ситуація із птицею. Її 

поголів’я підвищується і з 2000 року зросло з 123,7 
млн. голів до 202,4 млн. голів, що на 63,6%, хоча за 
останні роки відбувається поступове зменшення її 
поголів’я. Так, порівняно із 2013 роком, коли показ-
ник був максимальним (230,3 млн. голів), скорочення 
становить 12,1%. Загалом це свідчить про стабільну 
роботу птахоферм, особливо з вирощування курей та 
виробництва яйєць.

Іншою особливістю цієї галузі є струкутра наявного 
поголів’я за категоріями суб’єктів господарювання, де 
частка господарств залишається і надалі відчутною. 
Адже сільськогосподарські підприємства, особливо 
великі холдингові об’єднання, не бажають займатися 
тваринництвом. Підтвердженням цього є дані про зни-
ження їхньої частки поголів’я ВРХ з 53,4% у 2000 році 

до 33,0% у 2016 році; овець і кіз – з 22,0% до 14,3%. 
Винятком залишається свинарство і птахівництво, де 
частка зросла відповідно з 31,5% до 53,4% та з 20,5% 
до 54,7%. 

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

формування виробляють загалом все менше тва-
ринницької продукції (див. рис. 2). Так, всього м’яса 
(всіх видів) у забійній вазі аграріями за попередніми 
даними вироблено у 2016 році 2300,9 тис. тонн, що 
на 38,3% більше, ніж у 2000 році. Але в структурі 
цього обсягу 49,3% (1135,7 тис. тонн) займає м’ясо 
птиці, хоча в 2000 році воно займало лише 11,6%. Як 
свідчать дані, більшість м’яса в Україні виробляється 
аграрними підприємствами – майже 62%. Порівняно 
із 2000 роком їхня частка зросла в 2,3 рази. Дещо рів-
ніша ситуація у птахівництва – співвідношення підпри-
ємств і господарств населення становить 55,3:44,7.

Обсяги виробництва молока дещо падають і у по-
рівнянні з 2000 роком (12657,9 тис. тонн) становлять 
10387,2 тис. тонн, або 82,0%. Слід також врахувати і те, 
що господарства населення виробляють 73,9% молока, 
хоча частка сільськогосподарських підприємств остан-
німи роками поступово зростає – від 18,8% у 2005 році 
до 26,1% у 2016 році.

Найбільшого зростання в обсягах виробництва до-
сягли господарства у птахівництві. На сьогодні вони 
виробляють 15113,5 млн. шт. яєць, що в 1,7 рази біль-
ше ніж у 2000 році. Однак порівняно із 2010 роком по-
казник дещо знижується – на 12 відсотків. Принагідно 
варто наголосити, що частка сільськогосподарських 
підприємств складає 53,4%, яка збільшилася порівняно 
із 2000 роком в 1,6 рази.

Загальні висновки
Розглянуті матеріали наштовхують нас на певні 

висновки. Поточна ситуація неоднозначно характери-
зує галузь. Обсяг виробництва галузі наразі дорівнює 
фактичному рівню платоспроможного споживання. 
Тому з позицій споживання і експортного потенціалу 
аграрного сектору слід констатувати, що галузь тва-
ринництва розвивається нерівномірно, особливо це 
стосується скотарства, свинарства та інших галузей з 
вирощування дрібних свійських тварин. Враховуючи 
невизначеність в економічній політиці держави, такі 
тенденції скоріше всього збережуться і у 2017 році.

Вид продукції 2000 2005 2010 2015 2016 Показники

1662,8 1597,0 2059,0 2322,6 2300,9* тис. т

26,3 36,8 55,1 63,0 61,9* %, с/г підприємства

73,7 63,2 44,9 37,0 38,1* %, населення
в тому числі 193,2 496,6 953,3 1143,7 1135,1* тис. т

20,5 41,1 54,2 54,9 55,3* %, с/г підприємства

79,5 58,9 45,8 45,1 44,7* %, населення

12657,9 13714,4 11248,5 10615,4 10387,2 тис. т

29,0 18,8 19,7 25,1 26,1 %, с/г підприємства

71,0 81,2 80,3 74,9 73,9 %, населення

8808,6 13045,9 17052,3 16782,9 15113,5 млн. шт

33,8 49,5 60,1 58,2 53,4 %, с/г підприємства

66,2 50,5 39,9 41,8 46,4 %, населення
Рис. 2. Обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств в Україні

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ

20 - 23 ВЕРЕСНЯ
М. КРОПИВНИЦЬКИЙ 

(КІРОВОГРАД)



Кліренс 1,8 м Повний
гідравлічний автопілот

Повний привід 4х4
Потужність 260 к.с.

Гідравлічна зміна 
ширини колії під час ходу

Автоматичне відключення
секцій штанги в стандарті

Максимальна
продуктивність 600 га/доба

ТОВ «Техноторг», м. Миколаїв,
просп. Героїв Сталінграду, 113/1 

тел. (0512) 53-09-01, 42-49-34
Мережа з 35 представництв по Україні.
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