
«Перший платіж  - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;
фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;
робота служби підтримки в режимі 24/7.

Ми гарантуємо Ваш спокій:

Всеукраїнський аграрний журнал
Передплатний індекс 68639

№10 (57) / 2017 www.agroprod.biz









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
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

www.syngenta.ua



ЗМІСТ

Висока врожайність та високий вміст гумусу у поєднанні – це реальність 7

Від редакції 8

AGROPORT-EASTKHARKIV 2017: назустріч змінам! 10

Галузь рослинництва: перспективи наступного сезону 12

Як зберегти земельний банк агропідприємства? 14

Кадрові зміни у Syngenta – вперед, до нових висот 16

Чорноземи: фактори збереження та знищення 19

«Майстерня аграрія» демонструє реальні результати технологій Syngenta 20

Sesvanderhave відкриває нові можливості для галузі буряківництва 26

Сапрогумтм – досвід підвищення продуктивності рослин за мінімальних затрат 32

ФГ «МакоСад» – любов до природи та сміливість технологій  33

Успішний інтенсивний яблуневий сад. Перспективи органічного вирощування 36

Система живлення має бути інноваційною: пропозиції для садівників 38

Горіховий сад – справа майбутнього 40

Цукровий буряк: від сівби – до збирання. Підсумки, аналіз та перспективи галузі 42

"Агротерра": супровід клієнта від демонстрації в полі – до сервісного 
обслуговування  48

«Волинська Фондова Компанія» представила низку надійних причіпних 
агрегатів UNIA та Agrisem 52

На «Дні агротехнологій» «Волинська фондова компанія» представила два 
унікальні агрегати:  Agrisem Cultiplow та Kuhn Challenger 56

Спільне свято хліборобів та "Волинської Фондової Компанії" 66

Рівень 5 зірок – це День поля з авіа-шоу від компанії «Адлєр»! 72

«Агріматко-Україна»: комплексні рішення з «прицілом» на системи точного 
землеробства 81

Вплив молокопровідних систем доїльних установок на споживчі показники молока 85

Початок епохи механічних жаток. Сайрус Маккормік 86

Всеукраїнський аграрний журнал

Передплатний індекс – 68639
Свідоцтво – серія КВ №19595-9395Р
Заснований – 27.12.2012р.
Видавець – ФОП Коцьолок П.І.
тел. (067) 986-24-74
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4.
Обсяг – 84-116 сторінок.
Наклад – 20 000 примірників.
Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з питань 
агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.

Редакція:
м.Тернопіль, вул. Ст.Будного, 36, оф. 9
тел. (067) 351-52-56, (067) 208-34-52
Головний редактор: Руслан Тарасенко
Редактор: Тетяна Бєлінська
Керівник відділу реклами: Ігор Кошик, тел. (097) 657-02-71

Львівська філія:
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 212, оф. 302
тел. (097) 37-66-907
Керівник філії: Марія Хрунь

gazeta.xata@gmail.com    www.agroprod.biz

      www.facebook.com/AgroElitaMagazine

Замовлення № 2807
Редакція не несе юридичної відповідальності за зміст рекламних 
статей та реклами. 

В журналі використано фото редакції та інші фото з дозволу рекла-
модавців.



Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ВИСОКИЙ ВМІСТ 
ГУМУСУ У ПОЄДНАННІ – ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ

Ризикованість та обережність – ці дві якості, як не 
парадоксально, можуть добре уживатися разом, і вони часто 
сполучені із грамотністю у веденні бізнесу. Нам довелося 
познайомитись з аграрієм, який вміло поєднує ці дві якості. 
Іван Степанович Грошко, керівник ТОВ «Ласковецький 
бровар», відкрито поділився з нами приголомшливими 
результатами використання інноваційних технологій, які 
він впровадив ретельно та зважено як з економічної, так і з 
агрономічної точок зору – і не пошкодував. Ми відвідали під-
приємство і дізнались, що воно вже 18 років працює спільно 
з пивоварнею «Микулинецький бровар», для якої вирощує 
пивоварний ячмінь, повністю забезпечуючи роботу пи-
взаводу – і не просто роботу, а чудову якість продукту. Солод 
з ячменю, вирощеного на полях «Ласковецького бровара», 
став основою німецького елітного сорту пива Kaltenberg, 
одного з найпопулярніших брендів пива в Європі.

На сьогодні господарство обробляє 2000 га, всі культури 
в сівозміні мають приблизно однакову площу, адже керівник 
«Ласковецького бровара» враховує непередбачуваність 
галузі та ринків збуту. Іван Степанович в господарюванні лю-
дина різностороння, використовує різноманітні комбінації 
технологій, які для декого можуть бути несподіваними. 

«Ґрунти у нас здебільшого чорноземи, але є і глинисті, 
бідніші, які, втім, краще реагують на підживлення. – розповід-
ає Іван Степанович. – Регулярно робимо аналіз. Хочу сказати, 
що головне –  підтримувати необхідний рівень гумусу в 
ґрунті. У нас він за роки роботи не зменшився. Насправді всі 
культури виснажують ґрунт, не тільки технічні. І секрет 
в тому, що землі треба віддати те, що забрав, ось і все. Ми 
використовуємо технологію збагачення землі корисними 
речовинами, яка дає великий результат, а головний герой 
цієї технології – кукурудза. Лишаємо її січку, даємо селітру та 
переорюємо. Фактично кукурудзу ми використовуємо в якості 
сидерата. Після таких операцій на глинистих ґрунтах ми 
спокійно збираємо по 8 тонн пшениці та ячменю». 

Іван Степанович похвалився цьогорічним високим 
врожаєм та підкреслив, що такі результати вони отримали 
завдяки співпраці з ТОВ «Сервіс-Агрозахід». «Ярий ячмінь – 
8,5 т/га, озима пшениця – 8,5-9,4 т/га, цукрові буряки (мені 
самому не віриться!) – 115 т/га, кукурудзи – 10 т/га, сої 
3,5 т/га. Ріпак цього року дав гіршу врожайність, бо позначи-
лася нестача вологи, але відзначу, що коли ми почали тісно 
співпрацювати з Романом Романовичем (позаминулого року), 
врожайність ріпаку у нас стала досить непогана, 4,5 т/га».

Іван Степанович підкреслив, що компанія «Сервіс–
Агрозахід» пропонує актуальні та результативні технології 
обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив та засобів 
захисту. Роман Романович Проць, керівник компанії, разом 
з сином Романом, менеджер Ігор Лакамий – всі досвідчені 
агрономи, раз на два тижні приїжджають в ТОВ «Ласкове-
цький бровар», оглядають поля, обговорюють нагальні 
питання. Компанія «Сервіс–Агрозахід» має технологічні 

рекомендації за вирощуванням кожної культури. Керівник 
господарства згадує: «Коли Роман Романович прописав 
мені технологічну карту за отриманням врожаю пшени-
ці 100-110 т/га, я подумав, що він знущається з мене. А у 
підсумку ми дійсно отримуємо таку врожайність на окремих 
полях. До речі, щодо пшениці: Роман Проць запропонував нам 
сорт пшениці «Скаген», і у нас вона не просто дала високий 
врожай – 92 т/га, – а ще й хороші якісні показники – білок 
13,6%, клейковина 26%. Але щоб бути правдивим, скажу, що 
більше 90 т/га ми збираємо й пшеницю української селек-
ції – сорти «Достаток», «Ландшафт». А сорт «Столична» 
минулого року – хочете вірте, хочете ні – дав нам 117 т/га».

На полях ТОВ «Ласковецького бровара» використовують 
широкий асортимент продукції, придбаний в компанії 
«Сервіс-Агрозахід» та реалізуються технології вирощування 
кожної культури. Іван Степанович високо оцінив, як ретельно 
компанія склала своє портфоліо, відібравши тільки най-
якісніше і кожен продукт – обґрунтовано, а не просто тому, 
що відомий бренд. Зокрема, щодо засобів захисту, керівник 
господарства відзначив, що післядія – розповсюджена про-
блема таких препаратів – в асортименті компанії відсутня або 
зведена до мінімуму. Але, як каже Іван Степанович,  величезна 
заслуга працівників «Сервіс–Агрозахід» не тільки в тому, що 
вони професіонали, а в тому, що вони добрі та щирі люди. 

«З Романом Романовичем приємно спілкуватись, 
дискувати, обмінюватись інформацією, приємно, що він 
поважає мої думки. Велику увагу компанія «Сервіс-Агрозахід» 
приділяє пізнавальним проектам, наприклад, минулого року 
я відправився за їх запрошенням з групою аграріїв в дослідний 
тур по європейських країнах, хоча, якщо чесно, спочатку 
не дуже хотів. Але у підсумку не пошкодував, це була дуже 
пізнавальна та яскрава мандрівка. Зокрема, в Польщі ми 
відвідали заводи добрив Tarnogran та Intermag, які я активно 
використовую в своєму виробництві, побували на цікавих 
науково-практичних конференціях, поспілкувались із бага-
тьма спеціалістами».

Спілкувалась 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
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Іван Грошко та Ігор Лакамий, менеджер ТОВ "Сервіс-Агрозахід"

Поле з озимою пшеницею



Сезон збору с.-г. культур завершується в цілому досить успішно. За поточним станом погодних умов 
та, відповідно, посівів озимих аграрії роблять висновки, що на них очікує нового року. Вологи достат-
ньо, ранніх холодів немає, тому на сьогодні ці культури почувають себе добре. Експерти прогнозують, 
що будуть збільшуватися посіви озимого ріпаку, оскільки у світі зріс попит на насіння цієї культури. 
Детальніше про аналіз поточного маркетингового року та прогнози на наступний можете прочита-
ти в нашій статті в рубриці «Актуально» (ст. 12-13).

Актуальною також є дискусія про стан чорноземів в Україні. На сьогодні у вітчизняному сільському 
господарстві триває перехідний період, коли відбувається активний пошук балансу між інтенсивними 
технологіями, які вже досягли рівня вище середнього та дали свої плоди – як позитивні, так і негативні, 
– та нормальним станом ґрунту. Для встановлення балансу є два напрямки руху, кожен з яких по-своє-
му правильний та має право на існування: перший – це органічне землеробство, другий – це впроваджен-
ня smart-технологій.

Даний випуск журналу ми готували, щоб представити його на виставці в Києві «АгроКомплекс». Вона 
заявила багато цікавих актуальних тем, серед яких є і органічне землеробство, і smart-технології, і про-
гнози ринку сільськогосподарських культур тощо, тому сподіваємось, що в спільній роботі учасників 
виставки та за допомогою наших матеріалів ви отримаєте корисну інформацію та ідеї для роздуму. 

19 листопада 2017 року – День працівників сільського господарства. 
Редакція журналу «АгроЕліта» від душі вітає вас з цим професійним святом, шановні 

аграрії. Ми бажаємо при будь-яких обставинах не втрачати любов до своєї справи, а 
земля щиро віддячить вам за це. Нехай від вкладених ресурсів ви отримаєте рівно-
цінні плоди, нехай будуть сприятливими умови для здійснення ваших планів розвитку 
господарства. Нехай пошук найкращих саме для вашого підприємства технологій 
увінчається успіхом. Зичимо здоров’я, натхнення, вчасної підтримки від близьких, 
продуктивного обміну досвідом з колегами. Зі святом!

ВІД РЕДАКЦІЇ





AGROPORT  EASTKHARKIV 2017: 
НАЗУСТРІЧ ЗМІНАМ!

5 жовтня розпочала роботу триденна VI Агропромислова виставка та форум із підтримки фе-
рмерства AGROPORT  EASTKHARKIV 2017. Головною локацією заходу традиційно є Міжнародний 
аеропорт «Харків». 

Харківський «Агропорт – 2017» проходить у рамках Всесвітнього дня продовольства (WFD), 
який уже понад 10 років розпочинає діяльністьу жовтні в усіх країнах-членах ООН. Цього року 
гаслом WorldFoodDay є «Змінимо майбутнє міграційних потоків. Інвестуємо в продовольчу без-
пеку і розвиток сільського господарства». 

Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, керівники Харківської, 
Донецької і Луганської областей, крупні й малі агровиробники, представники міжнародних орга-
нізацій обговорили проблеми переорієнтації вітчизняного сільського господарства на нові ри-
нки збуту, перспективи безпечної логістики, питання трудової міграції і продовольчої безпеки, 
що пов'язані з адаптацією сільського господарства до змін клімату. 

Сталий розвиток сільських територій є ключовим 
фактором скорочення трудової міграції. Це передбачає 
інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, 
включаючи розвиток малого та середнього фермерства, 
а також поліпшення соціальних умов життя на селі та 
дбайливе ставлення до природних ресурсів. Інвестую-
чи в розвиток сільського господарства, міжнародне 
співтовариство зможе в середньостроковій перспективі 
скерувати міграційні потоки, що сприятиме не лише від-
новленню й економічному зростанню регіону, а й полі-
пшенню добробуту населення, зміцненню регіональної 
та національної продовольчої безпеки. Для ефективного 
бізнес-спілкування на виставці AGROPORT задіяна екс-
позиція сільгосптехніки, збудовані 4 додаткових зали у 
виставковому терміналі для проведення конференцій і 
дискусій. 

«Ми плануємо, що за кількістю експонентів і площі забу-
дови в цьому році Харків поб'є всі рекорди. За останні роки 
проведення нашого заходу ми зуміли організувати безпере-
рвне спілкування фермерів із багатьох напрямків і надати 
їм істотну інформаційну й організаційну підтримку. Це, 
у свою чергу, позначилося на зростанні експозиційного 
матеріалу й розширенні лінійки пропозицій для виробників 
сільського господарства, а рівень хедлайнерів і експертів 
галузі вже зараз дозволяє говорити, що ми давно вийшли 
за межі регіонального заходу», – коментує агровиставку 
генеральний менеджер AGROPORT Дмитро Титаренко. – 
Вже сьогодні буде підписано меморандум про співпрацю між 
Харківською, Львівською та Херсонською областями. Чоти-
ри роки тому в цій залі було лише 150 місць, а в терміналі 
– декілька одиниць техніки та близько 20 виставкових 
стендів. Ми навіть не були впевнені, що захід відбудеться. 

А сьогодні на території аеропорту, що сягає 25000 кв. м, 
представлено безліч вітчизняних та іноземних зразків 
сільськогосподарської техніки з обробітку землі, переробки 
продукції, її зберігання, транспортування тощо».

Серед ключових тем з обговорення були рослинництво, 
птахівництво, тваринництво, кормовиробництво, виро-
щування органічної продукції, ягід, овочівництво, садівни-
цтво, рибне господарство та інше. Зокрема, особлива увага 
приділялася проблемам адаптації сільського господарства 
до умов мінливості клімату України: підвищення продукти-
вності в умовах змін і перехід на безпечні йбільш точні 
технології. Важливий момент – кооперація та формування 
ланцюгів доданої вартості, підвищення продуктивності 
вумовах стрімких змін.

Перший день агровиставки розпочав роботу з бізнес-
-форуму, присвяченого огляду зовнішніх і внутрішніх 
ринків продовольства України. Його родзинкою стала 
церемонія нагородження премією AGROPORT AWARDS кра-
щих сільгоспвиробників і представників харчової проми-
словості Харківщини. Другий день заходу розпочався-
науково-практичною  конференцією з адаптації сільського 
господарства до зміни клімату, а третій – участю в Дні поля 
Харківського національного аграрного університету імені 
В.В. Докучаєва.

Михайло Малков, координатор програми розвитку 
Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН 
(FAO) в Україні:

- Актуальність проблеми продовольчої безпеки не 
знижується ні зі зміною світової політичної системи, 
ні з розвитком науково-технічного прогресу цивілізації, 
залишаючись однією з найактуальніших проблем. Останні 
50 років її намагаються вирішити науковці, світові орга-
нізації, представники влади і бізнесу різних країн. AGROPORT 
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– цікавий майданчик, де є можливість говорити про такі 
проблеми. Особливу увагу приділяємо розвиткові сільських 
територій і міграційним потокам.

Олександр Тітов, директор з продажів ТОВ «УПЕК 
ТРЕЙДІНГ»:

- На агровиставці представляємо новинки: дисковий агре-
гат «Дукат» 6-метровий, 3-метровий, а також глибокороз-
пушувач на 2,5 метри. Минулого року було продано 
5 агрегатів, сподіваємося, зараз теж  пощастить: очікуємо 
нових контрактів. Щодо географії реалізації наших агрега-
тів, то спочатку купували більше на сході та півдні країни, 
сьогодні ними цікавиться центр і захід України. Більше того, 
протягом останніх 4 років ми активно реалізуємо свою 
техніку в ЄС, зокрема до Польщі, Прибалтійських країн, Руму-
нії, Угорщини. З кожним роком обсяги продажів зростають. 
Цього року плануємо взяти участь у сільськогосподарській 
виставці в Німеччині (Ганновер). Ми вже конкуруємо не з 
вітчизняними, а із закордонними виробниками, маємо 

власні ноу-хау, що дозволяють бути конкурентоспромож-
ними. Техніка енергоефективна, тому варта своїх грошей. 
Частину агрегатів виготовляємо в кооперації з іншими 
харківськими заводами. Також  маємо свою сервісну службу з 
обслуговування, гарантійного ремонту тощо.

Олександр Субота, двигун прогресу компанії «ТентСтрой»:

- У такій масштабній виставці ми беремо участь 
уперше. На сьогодні нам є що запропонувати покупцям: 
компанія розробила власну технологію з ремонту 
«арочних» металевих ангарів, безкаркасних ангарів та 
плоскої покрівлі. Сподіваємося знайти потенційних 
замовників для плідної співпраці із застосуванням на-
ших кращих технологій. Ми маємо можливість за місяць 
відремонтувати 3 ангари, але за необхідності виробничі 
потужності можна й наростити… Звичайно, участь у 
таких заходах дозволяє нам представити свої можливості 
і досягнення всім зацікавленим представникам агробізнесу.

Геннадій Хомік
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Рослинництво України має всі необхідні, історично сформовані передумови 
для ефективного функціонування та розвитку. Ця галузь може відігравати виня-
тково важливу роль завдяки специфічним властивостям, які виражаються у ви-
сокій її конкурентоспроможності. Виробництво продукції рослинництва важли-
ве як для задоволення потреб населення у продуктах харчування (сировина для 
переробної галузі), так і для виготовлення кормів в галузі тваринництва. Дана 
галузь має також значний експортний потенціал.

Ґрунтово-кліматичні умови України досить сприятливі 
для вирощування різноманітних сільськогосподарських 
культур. Так, в країні вирощують три основні групи 
сільськогосподарських рослин – зернові та зернобобові, 
технічні та кормові. Ці основні групи польових культур ви-

рощують в усіх зонах, проте співвідношення площ їх посіву 
неоднакове.

Динаміку посівних площ основних сільсько-
господарських культур в Україні за період 
1990-2017 рр. показано в таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур в Україні за 1990-2017 рр. 

Роки

Посівні площі основних сільськогосподарських культур, тис.га
культури 

зернові та 
зерно бобові 

буряк цукровий 
фабрич ний соняш ник соя ріпак картопля

культури овоче-
ві відкритого 

ґрунту

культури 
кормові 

1990 14583 1607 1636 93 90 1429 456 11999
1995 14152 1475 2020 25 49 1532 503 10898
2000 13646 856 2943 65 214 1629 538 7063
2005 15005 652 3743 439 207 1514 465 3738
2010 15090 501 4572 1076 907 1408 462 2599
2013 16210 280 5051 1357 1009 1388 483 2289
20141 14801 331 5257 1806 882 1348 463 2101
20151 14739 237 5105 2158 682 1291 440 1990
20161 14401 292 6073 1869 455 1312 442 1932
20171 14607 318 5943 1994 789 1324 440 1826

Примітка: 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення анти-
терористичної операції.

Як видно з даних, поданих у таблиці, за роки незале-
жності відбулося суттєве скорочення посівних площ під 
кормовими культурами, що пояснюється значним скороче-
нням поголів’я ВРХ і переходом на систему годівлі, яка 
базується на використанні концентрованих кормів, і цук-

ровими бурякуми, зменшення виробництва яких зумовлю-
ється несприятливою ринковою кон’юнктурою і великим 
рівнем затрат на їх вирощування (в 6,6 і 5,1 раза, відповід-
но). Натомість, спостерігається значний ріст посівних площ 
під такими культурами, як соняшник (в 3,6 рази), соя (в 

ГАЛУЗЬ РОСЛИННИЦТВА: 
ПЕРСПЕКТИВИ НАСТУПНОГО СЕЗОНУ Ф
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21,4 рази) та ріпак (в 8,8 рази), що зумовлено сприятливою 
ціновою ситуацією на світовому ринку продукції даних 
культур, які є експортоорієнтованими. 

Варто наголосити на тому, що у 2017 р., в порівнянні 
з 2016 р., значно зросли площі посівів ріпаку (на 73,4%), 
урожайність якого була вищою в порівняно з попереднім 
роком і становила 28,5 ц/га, і гороху (на 71,4%), уро-
жайність якого встановилася на рівні 27,5 ц/га, що є ниж-
чим, ніж у попередньому періоді. 

Темпи збору основних сільськогосподарських культур 
у 2017 р. порівняно з аналогічним періодом 2016 року ха-
рактеризуються наступними даними: станом на 1 вересня 
2017 року зібрано 97,8% площ зернових і зернобобобових, 
62,1% соняшнику, 98,5% картоплі і 95,6% овочів відкрито-
го ґрунту до відповідної дати 2016 р. Рівень урожайності 
по даних культурах в середньому є дещо нижчим, ніж у 
попередньому періоді, проте, враховуючи, що збір урожаю 
по ряду культур ще триває, дані можуть коригуватися.

Загалом, можна прогнозувати, що валове виробни-
цтво продукції рослинництва у 2017 р. в порівнянні з 
попереднім роком зміниться на незначний відсоток. 

Якщо проаналізувати тенденції світового ринку 
рослинницької сільськогосподарської продукції та їх 
вплив на перспективи подальшого розвитку галузі 
рослинництва в Україні, то можна відмітити наступне:

1. Загальний обсяг запасів зернових культур у 
сільськогосподарському сезоні 2017-2018 рр., за 
оцінками експертів ринку, збережеться на досить 
високому рівні. Очікується, що обсяг торгівлі зернови-
ми культурами в наступному сезоні може навіть дещо 
знизитися. Згідно із наведеними прогнозами, світовий 
обсяг торгівлі зерновими культурами скоротиться на 
2,2% і досягне 386 млн т. Проте, очікується, що рівень 
споживання зернових культур у сільськогосподарському 
періоді 2017-2018 рр. перевершить аналогічний показник 
2016-2017 рр. При цьому, загальний обсяг запасів зернових 
культур у сільськогосподарському сезоні 2017-2018 рр., за 
оцінками експертів ринку, збережеться на досить високому 
рівні, що сприятиме стабілізації цінової ситуації на ринку 
даної продукції

2. Перспективним в подальшому є зростання 
посівних площ озимого ріпаку. Це пояснюється тим, 
що у 2016-2017 маркетинговому році світове споживання 
насіння ріпаку перевищило 71 млн т, що більше порівня-
но з попереднім періодом на 0,4% та перевищує обсяги 
виробництва на 2,2 млн т. Як наслідок, запаси цього насіння 
зменшилися. Зростаючий попит на насіння ріпаку вплинув 
на підвищення активності світової торгівлі даною продукці-
єю, що в перспективі може позначитися на зростанні цін та 
обсягів виробництва даної культури і в Україні. Стабільною 
є кон’юнктура світового ринку продукції сої та соняшнику.

Щодо впливу інших чинників на структуру посівних 
площ сільськогосподарських культур в Україні, варто 
відмітити наступне:

1. За попередніми даними, очікується зроста-
ння валових зборів цукрового буряку за рахунок 
сприятливих погодно-кліматичних умов, що в результаті, 
сприятиме досягненню високих показників урожайності 
даної культури. Хоча подальше зростання посівних площ 
під даною культурою може бути обмежене в результаті 
запровадженої рядом переробних підприємств (цук-
рових заводів) практики приймання сировини «на лінію» 
(підприємства приймають сировину в обмеженій кількості 
в порядку черги) і тільки від господарств, які мають 
мінімально кілька десятків гектарів під цією культурою. 

Внаслідок даної практики багато сільськогосподарських 
товаровиробників (особливо дрібних) матимуть про-
блеми із здачею сировини на переробку, оскільки її вивіз 
здійснюється дрібними партіями і через посередника, 
вона простоює в кагатах безпосередньо на полі, і її успішна 
доставка й переробка залежатиме від подальших погодних 
чинників. Дана обставина в подальшому може спричинити 
ще більше скорочення посівів цукрового буряку, особливо, 
за рахунок відмови від даної культури дрібних і середніх 
товаровиробників.

2. Корективи щодо величини посівних площ під 
пізніми зерновими та олійними культурами можуть 
внести і погодні фактори. Зокрема на території ряду 
областей Західної України спостерігається значний рівень 
опадів протягом вересня-жовтня 2017 р., що в багатьох сі-
льськогосподарських підприємствах є на перешкоді збору 
урожаю сої та соняшнику. Дана обставина в перспективі 
може спричинити зменшення посівних площ під даними 
культурами. Хоча, враховуючи сприятливу цінову ситуацію 
на світовому ринку щодо продукції даних культур, можна 
прогнозувати, що їх посіви наступного року залишаться на 
тому ж рівні. Зміни можуть відбутися щодо використання 
більш ранніх сортів та гібридів цих культур.

По інших сільськогосподарських культурах впливу 
подібних чинників на даний час не прослідковується. 
Тому в наступному маркетинговому році суттєвих змін по 
посівних площах інших сільськогосподарських культур не 
очікується. 

Одним із визначальних чинників на шляху підвищен-
ня ефективності виробництва продукції рослинництва є 
інтенсифікація виробництва, яка спрямована насамперед 
на підвищення врожайності сільськогосподарських ку-
льтур через використання високопродуктивних сортів та 
гібридів, удосконалення культури ведення землеробства 
із застосуванням інноваційних технологій, використання 
науково обґрунтованих систем удобрення та системи 
сівозмін, високоякісне і своєчасне виконання всіх техноло-
гічних операцій.
При підготовці статті автором використано інформаційні матеріали з наступ-
них сайтів: http://crops.udau.edu.ua/ua/navchannya/cikavo/stan-galuzi-ta-perspektivi-
-rozvitku-roslinnictva.html; http://www.ukrstat.gov.ua; http://eizvestia.com/uk/markets-
-ukr/full/2507-naperedodni-nizkogo-vrozhayu-2017-zrostannya-cin-neminuche

Сидорук Борис, к.е.н., с.н.с.
Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН
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ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК АГРОПІДПРИЄМСТВА?
Ще декілька років тому перепідписання договорів оренди на новий термін полягало в 

проведенні зборів в момент закінчення договорів, які супроводжували торги, обіцянки, 
вибір найкращої пропозиції з-поміж конкурентів та підписання договорів. Сьогодні, як 
правило, перепідписання відбувається за рік, а то і швидше, до завершення діючих до-
говорів шляхом підписання додаткових угод.

Така форма поновлення договорів не позбавить Вас 
бізнесу в один день, та, зазвичай, це не рятує від по-
ступового зменшення земельного банку підприємства. 
Експерти застерігають – 20% землі аграрних під-
приємств знаходяться в зоні ризику втрати.

Що ж робити? Почати потрібно з повного аналізу Ва-
шого земельного банку. Це дасть змогу побачити карти-
ну цілком, вивчити всі ризики та скласти план впоряд-
кування земельного банку. В сучасних умовах ведення 
бізнесу підприємство не може дозволити собі працю-
вати на землі без належних документів. Якщо робити 
все систематично, тоді оформлення прав користування 
землею не складає проблем. 

Найкращий спосіб впорядкувати земельний 
банк – це візуалізувати його і співставити із фактични-
ми полями обробітку. Це можна зробити за допомо-
гою складення картографічної основи із паралельним 
проведенням земельного аудиту. Для цього потрібно 
звернутись в землевпорядну чи консалтингову орга-
нізацію, яка надає такі послуги. 

В результаті Ви отримуєте карту, на якій видно всі роз-
біжності фактичного обробітку полів із документальним 
оформленням (землі, на які відсутні будь-які документи, 
договори щодо якої закінчуються, непереоформлену спад-
щину, проектні дороги, ділянки без кадастрових номерів, 
сертифікати). Це дасть змогу доорати там, де не доорює-
те, та дооформити документи там, де розорали забагато. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
БАНКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

По-перше, переукладіть договори, які у Вас зареє-
стровані ще в ДЗК, шляхом підписання додаткових угод 
заздалегідь до закінчення терміну оренди. 

Якщо деякі пайовики не хочуть продовжити оренду, 
пам’ятайте про Ваше переважне право на поновлен-
ня договору. Законодавство передбачає два варіанти 
використання цього права: повідомлення про бажання 
поновлення договору оренди та продовження кори-
стування ділянкою за замовчуванням.

Згідно аналізу судової практики експерти 
рекомендують користуватись наступною схемою: 
• належно виконуйте умови договору, зокрема відслід-

ковуйте отримання орендної плати пайовиками;
• обов’язково повідомте орендодавця про намір скори-

статися своїм переважним правом не пізніше, ніж за 
місяць до закінчення договору;

• відправляйте повідомлення лише поштою з пові-
домленням про вручення або ще краще за допомо-
гою кур’єрської доставки;

• додайте до листа проект додаткової угоди;
• продовжуйте користуватися земельною ділянкою. 

У випадку відсутності письмової відмови орендодавця, 
Ви можете вважати договір продовженим. В той же час 
Вам все одно потрібен підпис пайовика для реєстрації 
угоди в реєстрі речових прав. Якщо він не підписує, то 
після дотримання всіх вищевказаних вимог можна йти в 
суд, визнавати угоду укладеною і реєструвати своє право 
оренди. Цей спосіб використовується і в тому випадку, 
коли орендодавець підписав договір з конкурентом.

По-друге, приділіть увагу землі, яка оформлена серти-
фікатами на земельну частку (пай), державними актами 
без кадастрового номера, тій, щодо якої власники втрати-
ли документи на землю. Ці ділянки є в групі ризику, бо не 
мають чіткої ідентифікації та можуть бути оформлені нале-
жним чином конкурентом і ним же взяті в оренду.

По-третє, бомбою вповільненої дії є непереоформле-
на спадщина, яка несе як певні ризики щодо її втрати, так 

і ряд проблем з обліком. Згідно статистики 68% пайови-
ків мають вік «70 плюс», тому відсоток непереоформле-
ної спадщини буде зростати в геометричній прогресії.

Є ще багато питань збереження та розширен-
ня земельного банку, які варто розглянути: робота з 
одноосібниками, узаконення проектних доріг, невитре-
бувані паї, відумерла спадщина, землі фермерських 
господарств, городи, які не обробляються власниками, 
землі запасу та резерву, а тому і аукціони.

Підсумовуючи, зазначимо, що збережен-
ня земельного банку агропідприємства – це си-
стематична і цілеспрямована робота, яка перед-
бачає облік, постійний аудит, контроль власних 
договорів оренди, реальних площ обробітку та 
«вільних земель».

І наостанок, ще один момент, який точно вплине 
на цілісність Вашого земельного банку: відкриття ри-
нку сільськогосподарських земель. Це те питання, у 
якому зараз важко розібратись і щось спрогнозувати, 
через законодавчо прийнятий мораторій, але зробити 
це вкрай необхідно. Тому ця проблема і буде нашою на-
ступною темою.

Володимир Макух, юрист
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КАДРОВІ ЗМІНИ У SYNGENTA – 
ВПЕРЕД, ДО НОВИХ ВИСОТ

Syngenta – швейцарськакомпанія, одна з лідерів в області виробництва 
засобів захисту рослин, яка об’єднує понад 28 000 фахівців у 90 країнах задля 
досягнення однієї мети: розкрити потенціал рослини.

Нещодавно у Західному бізнес-регіоні компанії відбу-
лись кадрові зміни: Микола Рубінський став директором 
бізнес-регіону «Захід» компанії Syngenta, а Іван Дацків – 
керівником підрозділу відділу продажів: Львів, Тернопіль, 
Івано-Франківськ, Закарпаття, Чернівці, в рамках західно-
го бізнес-регіону. 

Про плани на нових посадах, розвиток компанії та 
українського аграрного сектору – в нашому інтерв’ю. 

– В першу чергу хотілося б привітати Вас з 
призначеннями та побажати успіхів у подальшій 
діяльності. Розкажіть, що для Вас у зв’язку з цим 
змінилось. 

– Іван Дацків: В першу чергу, зросла відповід-
альність. Тепер треба працювати з різними категоріями 
товаровиробників: дрібні, середні, великі фермери, до 
яких необхідно застосовувати різні підходи. Але, все ж, 
важче управління людськими ресурсами, оскільки окрім 
професійних, є ще особисті якості, так званий «людський 
фактор». Головне – це поєднати, створити монолітний 
колектив, який зможе успішно справлятись з будь-якими 
задачами. Цим я і буду займатись найближчим часом. 

– Микола Рубінський: Такі ж обов’язки я виконував 
і в попередній компанії. Змінилась тільки специфіка 
управління: там я керував менеджерами, а тут у моєму 
підпорядкування керівники трьох підрозділів регіону, 
яким опікуватимуся. 

– Які Ваші плани в роботі на нових посадах?
– Микола Рубінський: Наразі в планах впровадити в 

життя нову стратегію компанії, яка дозволить обійти конку-
рентів і тим самим зберегти позицію лідера. Більше уваги 
приділятимемо якості надання послуг і обслуговуванню 
клієнтів, а також популяризації компанії в регіоні, щоб ми 
своїм досвідом та професіоналізмом допомогли збільшити 
їх врожаї. Крім того, створюємо додаткові  агроцентри й 
демо-поля у різних регіонах України. Зокрема, один з таких 
плануємо відкрити у Тернопільській області, де будуть 
представлені наші продукти від насіння до різних техноло-
гій для вирощування, захисту та підживлення рослин. Уже 
діє велике демо-поле у Вінницькій області, будемо його 
розвивати. До речі, там 26 вересня пройшла конференція, 
де була представлена лінійка наших гібридів: соняшника й 
кукурудзи.

– Іван Дацків: Основою нової стратегії компанії стала 
думка, що ми маємо стати ближче до товаровиробника 
і маємо надати йому більше можливостей для розвитку. 
Будемо пропонувати ряд нових, хороших програм та 
продуктів для товаровиробників. Щоб досягнути цієї 
мети, потрібно створити міцний колектив – групу людей, 
які б думали однаково, всі їх дії були б спрямовані на тісну 
співпрацю з товаровиробниками. 

– До речі, про колектив. Аграрії стверджують, 
що існує проблема із кадрами. Як ви дивитися на цю 
проблему?

– Микола Рубінський: Звичайно, складнощі у пошуку 
гідних кандидатів є. Щороку Дубляни випускають багато 
хороших молодих спеціалістів. Але вони хочуть швидко 
і багато заробляти, не маючи досвіду. До того ж, сучасні 
технології не стоять на місці, щороку виробники виходять 

на ринок з 2-3-ма, а то й 4-ма новими препаратами. Тому 
знань, здобутих у вишах, уже недостатньо. І на роботі 
вони не витримують, шукають іншу. Але ті, хто лишається, 
проходять тернистий шлях і досягають успіхів. Втім, таких 
мало. Є чудові агрономи, але робота в компанії «Syngenta» 
вимагає ще й навичок презентувати й продавати. Якщо 
є молодий спеціаліст, який хоче вчитись, або гарний 
агроном, який хоче стати менеджером з продажу, ми готові 
його навчити.

– Іван Дацків: Хочу додати, що для студентів є шанс 
реалізуватись в нашій компанії. Регулярно ми проводимо 
тестування, і практично кожен студент кожного аграрно-
го вузу може стати студентом Syngenta. Ті, хто успішно 
впорався з завданням, можуть отримати місця роботи в 
дослідних центрах чи лабораторіях. Зазначу, що багато 
наших співробітників потрапили в колектив саме завдяки 
цій програмі. Компанія надає ресурс для подальшого 
розвитку, але все залежить від людини – чи хоче вона 
розвиватись і яку мету перед собою ставить. Не завжди 
спостерігаю бачення молодих людей як і куди рухатись. 
Наш ідеальний співробітник – це, в першу чергу, щира, 
добра, відкрита людина, яка рідіє життю, професії, і воло-
діє навичками технолога і продавця. Кожен співробітник 
різний. Буває, що ми самі вчимося у колег чи підлеглих, бо 
в них є різне бачення, таланти.  

–Які для Вас пріоритети в роботі?  
– Микола Рубінський: Основний – цінності нашої 

компанії. Перша з них – команда професіоналів, яку ми 
хочемо розширювати, підсилювати кваліфікованими 
спеціалістами, щоб бути корисними нашому клієнтові, 
аби він міг будь-коли звернутися до наших менеджерів і 
отримати потрібну інформацію.

– Іван Дацків: Я погоджуюсь про цінність команди. 
Але вважаю, що цінності мають бути в комплексі. Це 
– імідж компанії, колектив, дії на ринку в процесі пред-
ставлення компанії Syngenta. Вони будуть формувати 
довіру товаровиробників, повагу конкурентів, дружнє 
ставлення дистриб’юторських компаній. 

–В чому унікальність продукції компанії Syngenta?
– Іван Дацків: Компанія досить великий проміжок 

часу знаходиться на ринку, є виробником і лідером у 

Іван Дацків
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виробництві не тільки насіння і засобів захисту, а й діючих 
речовин. Дуже багато часу і грошей виділяється на дослі-
дницьку роботу, на виведення нових молекул, діючих 
речовин, які допомагають створити нові безпечні пре-
парати. Розробляємо в селекційних центрах різні сорти і 
гібриди насіння. Це дозволяє отримати якісні, новітні, без-
печні продукти засобів захисту рослин і високопродукти-
вні, високоврожайні гібриди та насіння різних культур. 

Ми є виробником, хоча і працюємо через мережу дис-
триб’юторів. Наше завдання – не продати якийсь продукт, 
а продати цілу технологію, надати агрономічний супровід 
у вирощуванні, показати економічну ефективність, 
допомогти в реалізації готової продукції, також  надаємо 
комплекс різних програм: кредитування, страхування. 

До того ж, кількість населення збільшується, тому наша 
задача якщо не нагодувати всіх, то зробити внесок, щоб 
не було продовольчої катастрофи. 

–Що можете сказати про розвиток аграрного 
сектору в Україні?

– Микола Рубінський: Останніми роками галузь 
розвивається потужно та динамічно. Зливаються компанії, 
утворюються великі агрохолдинги. І все більше фермерів 
розуміють, що треба використовувати новітні світові дося-
гнення як серед засобів захисту рослин, так і посівного 
матеріалу. Бо так можна досягти найбільших врожаїв.

– Іван Дацків: Якщо брати сусідні країни, то на даний 
момент у них розвиток сільського господарства зупини-
вся, оскільки досяг певної межі. А нашій країні на сьогодні 
є куди розвиватись. Зокрема, думаю суттєво будуть 
розвиватись технології, починаючи від сівби, вирощуван-
ня, закінчуючи зберіганням і переробкою. І Syngenta буде 
брати участь у підвищенні технологічності даного ринку. 

– Компанія Syngenta в партнерстві з 
Міністерством освіти та науки України відкрила 
«Агроклас». Розкажіть про цей проект і чи планую-
ться подібні проекти у Львові?

– Іван Дацків: Компанія Syngenta вже має ряд власних 
соціально-освітніх і суспільно-природних проектів. Ми 
також працюємо над різними просвітницькими ідеями в 
рамках корпоративної соціальної відповідальності. Хоче-
мо показати, що ми є компанією, яка вирощує продукцію 
– потрібну, безпечну, якісну.

«Агроклас» – модернізований навчальний клас, осна-
щений необхідним технічним і лабораторним обладна-
нням для проведення занять агрономічного напрямку 
серед учнів середніх і старших класів. Основні напрямки 
роботи «Агрокласа» будуть включати підготовку учнів 
до практичної та експериментально-дослідної роботи в 
галузі сільського господарства та ознайомлення з суча-
сними технологіями вирощування сільськогосподарських 
культур. Тут проводитимуть заняття з екології та агро-
екології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
України та Києва, практичні та лабораторні заняття для 
учнів аграрного відділення Всеукраїнської природної 
школи Національного еколого-натуралістичного центру 
Міністерства освіти і науки України (НЕНЦ), а також на-
вчальну практику студентів аграрних і педагогічних вузів 
України.

У 2015-2016 роках за підтримки львівської мерії ми 
організовували суспільно-освітній проект «ОгоРодина». 
Тоді навпроти Львівського національного університетув 
парку ім. Івана Франка була відкрита арт-інсталяція. 
Проект мав на меті привернути увагу жителів міста 
до сфери сільського господарства і розкрити цікаві та 
невідомі факти з життя рослин, використовуючи творчі 
підходи до освітніх програм. Ми пропонували жителям і 
гостям міста долучитися до створення міського городу та 
краще пізнати щоденну працю фермера на практичному 
досвіді. Кожен охочий мав нагоду відчути себе справжнім 

господарем та висадити розсаду капусти, перцю, квасолі, 
різних видів салату, пряних трав та соняшника. Впродовж 
заходу діти із захопленням брали участь в аграрних 
майстер-класах та вікторинах, а дорослі тим часом мали 
можливість отримати практичні та цінні поради і нові 
знання від наших фахівців.

– Про особисте. Що для Вас означає працювати в 
сільському господарстві?

– Микола Рубінський: Я майже 14 років пропрацював 
в компанії FMCG (загальна назва для товарів повсяк-
денного вжитку, які швидко продаються, – авт.) і, якщо 
чесно, не думав, що колись в майбутньому моє життя 
переплететься з аграрною сферою. Але на 100% можу 
бути впевнений, що ті, хто сюди потрапив, не покинуть цю 
сферу. 

– Іван Дацків: Це означає отримувати задоволення від 
роботи, годувати людей. Наприклад, коли народжується 
дитина, ми спостерігаємо як вона росте, змінюється. Так 
само і у нас схожий процес, ми спостерігаємо і су-
проводжуємо посів, визрівання, цвітіння, збір. Це досить 
цікава професія. До того ж вона дає можливість спілку-
вання з унікальними людьми. Ця сфера настільки багато 
грає в моєму житті, що дуже багато друзів також пов’язані 
з сільським господарством.  

– Звідки беруться сили?
– Микола Рубінський: Від задоволення роботою. 

Справа улюблена завжди надихає.
– Іван Дацків: В родині, яка підтримує мене у будь-

-яких починаннях, та від друзів, яких, як я вже казав, 
багато в цій сфері.  

– Чим займаєтесь у вільний від роботи час?
– Іван Дацків: Займаюсь реконструкцією та реставра-

цією автомобілів. В основному це автомобілі сільсько-
господарського спрямування: ГАЗ 69, УАЗ. Після пере-
обладнання вони відрізняються більшою прохідністю, 
технологічністю, дизайном. Перший автомобіль, який я 
відреставрував, я розібрав за тиждень і збирав три роки, 
але це дуже захоплива справа. Щоправда, дуже рідко 
знаходиться на це час, і хочу відмітити, з кожним роком 
все менше і менше. Та й родина вимагає часу і уваги.

– Микола Рубінський: Зараз намагаюсь більше 
уваги приділяти родині. Як би сумно це не звучало, 
коли народився перший син, я був весь у роботі, часто 
у відрядженнях, і майже не бачив, як він росте. Тому 
коли з’явився другий син, вирішив це компенсувати. Ми 
любимо активний відпочинок, тому часто подорожуємо. 
Звичайно, за кордоном є що подивитись, але Україна – це 
їхня Батьківщина, тому вважаю, що вони мусять знати про 
неї все.

– Дякую за інтерв’ю і бажаю успіхів!
Спілкувалась Ольга Стоноженко

Микола Рубінський





ЧОРНОЗЕМИ: ФАКТОРИ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ

Чорнозем – це, за зазначенням Вікіпедії, тип ґрунту, що розвивається в умовах суббореально-
го слабоаридного (помірно сухого) клімату з добре вираженою сезонною контрастністю під 
степовою і лучно-степовою рослинністю на пористих карбонатних породах – лесах і лесовидних 
суглинках. Географічно чорноземи займають значні площі. В Євразії зона чорноземів охоплює 
Угорщину, Болгарію, Австрію, Чехію, Словаччину, Балканський півострів, Молдавію, Україну, 
Монголію і КНР, центрально-чорноземні області Росії.

Чорноземи України займають близько 8,7% від зага-
льної кількості цих найродючіших ґрунтів у світі та 30% від 
європейського запасу. На нашій території вони розташовані 
приблизно на 60% площ (27,8 млн. га). В Україні поширені 
чорноземи п'яти підтипів, залежно від умов клімату, особли-
востей ґрунтотворних порід, рослинності. У лісостеповій 
зоні переважає підтип типових чорноземів, що мають 6-9 % 
гумусу, найбільшу потужність (до 1,5 м) і найбільшу родю-
чість. Підтип чорноземів звичайних поширений у північній 
частині степу України; вони мають середні значення потуж-
ності (60-75 см) та вмісту гумусу (4-6 %). Найменший відсоток 
гумусу (3-4 %) характерний для чорноземів південних.

Гумусні речовини мають дуже важливе значення в 
ґрунтоутворенні, формуванні родючості ґрунту, живленні 
рослин. Роль окремих компонентів гумусу в цих процесах 
неоднакова, оскільки вони мають різні властивості. В 
землеробстві з давніх-давен відомо – чим більше гумусу в 
ґрунті, тим він родючіший. Гумінові кислоти надають ґрунтам 
темного забарвлення навіть при незначному вмісті гуму-
су. Такі ґрунти, порівняно зі світлими, краще поглинають 
сонячне проміння і тому мають кращий тепловий режим, 
що позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. Через 
погану розчинність у воді вони накопичуються у верхньому 
шарі ґрунту і в такий спосіб формують гумусний горизонт. 
Гумус – найважливіший чинник буферності (властивість 
ґрунту підтримувати постійну реакцію ґрунтового розчину) 
ґрунтів. Він забезпечує стійкість певної реакції середовища 
за рахунок катіонного обміну на поверхні колоїдних міцел. 
Гумусні речовини поліпшують фізичні властивості ґрунту. 
Ґрунти з високим умістом гумусу мають широкий діапазон 
фізичної стиглості, тобто їх можна обробляти в широкому 
інтервалі вологості. Такі ґрунти потребують менших затрат 
на механічний обробіток. 

Загальновідомо, що чорноземи є «фішкою» вітчизняно-
го сільського господарства, на їх наявність в такій великій 
кількості звикли посилатися з гордістю та вихвалянням. З 
природною родючістю ґрунтів пов’язане історичне формува-
ння української свідомості. Але останнім часом ними вже не 
вихваляються люди, які дійсно обізнані в стані українських 
ґрунтів, що сьогодні може викликати скоріше сум, ніж стати 
нагодою для радості від щедрих дарунків природи.

Втім, є приказка: маючи не цінуємо, втративши – сумуємо. 
Приміром, в європейських країнах з більшим тремтінням 
відносяться до власних земель, які не просто не такі родючі, 
як в Україні, їх в принципі набагато менше (Україна займає 
перше місце за кількістю орних земель в Європі). До речі, 
ще одне підтвердження великої цінності вітчизняного 
чорнозему: у Парижі, в Лабораторії земельних ресурсів 
Європи в якості еталону чорнозему знаходиться зразок, взя-
тий із Добровеличківського району Кіровоградської області. 
Еталон чорнозему, що зберігається в Луврі, у Міжнародному 
бюро мір і ваги, взятий з Дніпропетровщини. 

Обговорення стану чорноземів в Україні – тема, звісно, 
не нова і завжди актуальна, але зараз вона набуває 
актуальності ще більшої у зв’язку, на жаль, з несприятли-
вими тенденціями прогресуючого зниження родючості 
ґрунтів. Згідно даних Мінагрополітики стрімка деградація 
ґрунтів явно розпочалася після 1990 року. Цьому послугу-

вала низка факторів, які всі пов’язані між собою: загальна 
криза, переформування сільськогосподарських під-
приємств та поступовий перехід до приватної власності в 
корні змінили підхід до економіки господарювання. Баланс 
між надходженням поживних речовин в ґрунт та їх виносом 
порушився, останній показник значно збільшився. Є думка, 
що це в першу чергу пов’язано з критичним зниженням 
кількості внесення органічних добрив (для порівняння: 
у 1989-90 рр. ця середня норма була 8 т/га, сьогодні – це 
0,5 т/га). Другий критичний фактор – розповсюджене недо-
тримання сівозміни, яке погіршується зростанням посівів 
технічних культур, що суттєво виснажують ґрунт, ігнорува-
ння необхідності посіву сидератів, інтенсивний обробіток 
ґрунту, забруднення підземних вод, наростання кількості 
пестицидів в ґрунті.

За останні 100 років вміст гумусу зменшився з 13-14% 
до 3-5%. А за останні 20 років, в середньому по Україні, 
зменшився на 0,22%. На багатьох господарств стверджують, 
що особисто на їхніх полях гумус не знижується, і що земля 
не буде давати високі врожаї, якщо вона виснажена. Втім, 
науковці наполягають на тому, що в загальному в Україні 
відбувається стрімка деградація ґрунтів. Близько 25% ґрунтів 
України потерпіли лиха від ерозії (процеси руйнування і 
змиву ґрунтового покриву потоками води або вітром), при-
чинами якої в аспекті людського фактору називають вирубку 
лісів, впровадження монокультур, які слабко захищають 
ґрунт, розорювання легкоеродованих ґрунтів, переущільне-
ння внаслідок великої кількості транспорту, неправильне ро-
зорювання схилів тощо. Взагалі-то з ґрунтами відбувається 
ще низка негативних процесів: підтоплення, висушування, 
заболочення, забруднення тощо. 

На державному рівні немає ніякого регулювання того, 
що роблять агровиробники із землею. Але насправді вони 
самі мають усвідомити, що безглуздо витратити всі природні 
запаси, а потім лишитись ні з чим. Так, зрозуміло, що для 
підтримки якості ґрунтів треба виконувати певні вимоги: 
зменшити кількість, інтенсивність та глибину обробітку 
ґрунту, залишати пожнивні рештки, вносити достатню 
кількість органічних та мінеральних добрив, дотримуватись 
сівозміні тощо. Але бізнес є бізнес, і правда в тому, що аграрії 
у виборі культур та використанні технологій орієнтуються 
в першу чергу на рентабельність та вимоги ринків збуту. 
Втім, слід зазначити і нову тенденцію: збільшення квот на 
с.-г. продукцію та, відповідно, вихід на європейські ринки 
змушує аграріїв виконувати жорсткіші вимоги у сфері 
захисту рослин, а при органічному виробництві, яке стає 
дедалі популярнішим та є експортною перспективою, і 
взагалі відмовляються від використання хімічних препаратів. 
Відповідно, в такій ситуації технології вирощування культур 
будуються інакше, з’являється необхідність внесення орга-
ніки, посіву сидератів, дотримання сівозміни та ретельно-
го підходу до обробітку ґрунту, що в сукупності сприяє 
зменшенню бур’янів, шкідників та хвороб і підвищенню 
родючості ґрунту.

Підготувала Тетяна Бєлінська
Викорастані джерела: https://uk.wikipedia.org

http://www.geograf.com.ua
http://expres.ua
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«МАЙСТЕРНЯ АГРАРІЯ» 
ДЕМОНСТРУЄ РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ТЕХНОЛОГІЙ SYNGENTA
Загальновідомо, що майстерність не приходить сама по собі. Це довготривалий та по-

стійний процес вдосконалення наявних знань і практичних навичок. Допомагає у цьому 
сучасному аграрію компанія «Сингента», організувавши на території ТОВ «Оболонь-
-Агро» на Хмельниччині Агроцентр «Сингента-Оболонь». Діяльність його спрямована 
на вивчення інновацій у сфері селекції та насінництва більшості зернових і технічних 
культур, а також підживленні і захисту рослин в умовах всеохоплюючих змін клімату.

Та будь-яка діяльність не матиме жодного сенсу 
без досягнення необхідного результату. У сільсько-
господарській галузі таким результатом, в перчу чергу, є 
зібраний урожай та продуктивність культури. Від цього 
залежить як поточний стан, так і стратегія розвитку під-
приємства. Не менш важливим критерієм роботи сектору 
вважається поведінка із рослиною та землею для забезпе-
чення відновлювальних процесів природного середовища, 
у якому живемо. Над цим працює і компанія «Сингента», 
пропагуючи адаптивні технології розкриття потенціалу біо-
логічних організмів, з мінімальним негативним впливом на 
землю та забезпечення прибуткового бізнесу.

З метою показу реальних результатів застосування су-
часних технологій Syngenta 2 жовтня пройшла осіння сесія 
«Майстерня аграрія», що завершуватиме роботу аграрного 
центру цього року на полі.

Відкриваючи роботу Агроцентру, керівник Західного 
бізнес-регіону компанії «Сингента» Валерій Голиняк 
радо привітав всіх присутніх на спільному святі під назвою 
«Майстерня аграрія»:

«Ви вкотре маєте можливість спостерігати за найкра-
щими досягненнями компанії «Сингента», які демонструю-
ться на базі Агроцентру. Він започаткований уже більше 10 
років спільно з нашими однодумцями, партнерами і друзя-
ми – підприємством «Оболонь Агро». Нашим завданням 
тут є показ результатів багатоплідної праці науковців, 
селекціонерів, агрономів, інженерів.

Кожна справа має дві ключові речі. Це початок і, звичайно, 
логічне її завершення. Власне сьогодні відбувається фінальна 
серія цьогорічної «Майстерні аграрія». Проводячи її восени ми 
хочемо не лише надати інформацію про наші сорти і гібриди 
під час вегетації, систему захисту під час внесення пре-
паратів, а й наочно продемонструвати кінцевий результат 
на полі і в коморі. Адже цього прагне кожен аграрій. І компанія 
«Сингента» таку можливість надає.

Сьогодні ви оглянете традиційні і нові гібриди кукуру-
дзи та соняшнику, які завдяки застосованим техноло-

гіям компанії, досягають стабільно високих врожаїв на 
товарних посівах. Реальність така, що кукурудза дає 10 
тонн, а соняшник 4 тонни з 1 гектара.

Впевнений, що здобутки у насінництві та захисті 
компанії «Сингента» переконають вас у правильності 
вибору партнера, який є лідером на ринку сільсько-
господарської галузі не на словах, а на практиці».

Традиційним багаторічним партнером заходу «Майстерня 
аграрія» в Агроцентрі є ТОВ «Оболонь Агро» та її керівник 
Михайло Жила. Він відзначив важливість роботи центру, що 
має за мету дослідити, випробувати, обговорити, показати і 
розповісти про все нове в аграрних технологіях.

«Вважаю, що діяльність Агроцентру є надзвичайно ва-
жливою, необхідною і корисною. Важливою, бо де ще можна 
наочно побачити впровадження інновацій в аграрній галу-
зі? Необхідною, бо кожному фахівцю для професійного росту 
потрібно постійно вчитися. Корисною, бо це чудова мо-
жливість вживу поспілкуватися в середовищі однодумців. 
Лише у таких умовах можна набратися новітнього досвіду 
і втілити в життя у своєму господарстві. Тому бажаю усім 
присутнім пізнавальних і приємних вражень від майстерні 
нових знань».

Осіння сесія «Майстерні аграрія» традиційно проходи-
ла у форматі поєднання цікавих лекцій та пізнавальних 
практикумів на демонстраційних ділянках. І якщо весною 
та літом аграрії мали можливість спостерігати за особли-
вістю вегетації рослин у різних стадіях, різними схемами 
живлення і захисту, то зараз пересвідчитися в ефекти-
вності технологій «Сингента» за отриманими високими 
результатами.

На початку практичної частини учасникам Дня поля 
продемонстрували переваги і недоліки існуючих методів 
передпосівної обробки насіння. Зокрема, у мобільному 
фургоні компанії «Сингента» було проведено випробува-
ння різних сумішей та машин з обробітку насіння; опри-
люднено результати лабораторних досліджень з якості 
нанесення речовини на поверхню насінини; відображено 
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недоліки традиційних машин з перемішування і травмати-
чного переміщення насіння в бункер. Агрономи сільсько-
господарських підприємств також мали можливість 
переконатися у ефективності запропонованої технології 
«Seedcare», яка дозволяє надзвичайно раціонально ви-
користовувати робочу суміш, рівномірно наносити її на 
поверхню насіння, не пошкоджуючи насіння, і як наслідок 
забезпечити надійний захист рослини на ранніх стадіях 
розвитку.

Надалі присутні гості Дня поля ознайомилися із ре-
зультатами польових досліджень з випробування систем 
захисту рослин на посівах соняшнику, сої та кукурудзи.

Із особливостями дії препаратів та наявними результа-
тами аграріїв ознайомила менеджер компанії «Сингента» 
Світлана Чоні, яка звернула увагу на початкову стадію ви-
рощування соняшнику, зокрема, на протруєння насіння.

«За даним власних досліджень насіння, що не було 
протруєне, може «забезпечити» втрату врожаю до 10 
відсотків, а це 2-3 ц/га. Застосувавши препарат компанії 
«Сингента» Круїзер 350 FS, 600 FS, негативний фактор 
знижується до 1-2 відсотка. Це реально працює, в чому ви 
можете переконатися на даному Агроцентрі». – додала 
фахівець.

У компанії також повідомили, що наступного року на 
ринок України вийде також новий протруйник для бобів 
сої під назвою Максим Едванс. Що стосується протруйника 
Максим Едванс, то він сприяє покращеному захисту рослин 
сої, зокрема від пліснявіння насіння, фузаріозної кореневої 
гнилі, пероноспорозу та аскохітозу. Даний препарат роз-
роблений за спеціальною формулою для одночасного 
застосування інокулянта, що максимально підходитиме для 
розвитку азот-фіксуючих бактерій.

«Що стосується кукурудзи, то спеціалісти «Сингента» 
розробили інсектицидний протруйник Форс Зеа 280 FS, т. 
к. с. Його особливість полягає у тому, що діюча речовина 
тефлутрин утворює газове середовище і коли шкідники 
вдихають його пари, гинуть. Це відбувається без шкоди 
самій насінині. Ми знаємо також, що кукурудза макси-
мально притягує збудники фузаріозу. Даний препарат 
надзвичайно ефективно діє проти цієї інфекції та інших 

вторинних: ризоктоніозу та бактеріозу. Для забезпече-
ння репелентної дії потрібна температура +8 °С ... +10 
°С . У зв'язку з цим слід уникати висіву насіння кукурудзи в 
холодний ґрунт або в очікуванні зниження температури 
ґрунту протягом терміну дії препарату. Хочу наголо-
сити на тому, що ним можна обробити насіння лише 
в заводських умовах. Таку можливість наша компанія 
надає». - зазначила Світлана Чоні.

Далі робота «Майстерні аграрія» продовжилася на 
демо-ділянках соняшнику, де Григорій Коваленко, ре-
гіональний технічній експерт в Північному регіоні, роз-
повів про особливості технології вирощування основних 
гібридів цієї культури від компанії «Сингента».

«На сьогодні наша компанія пропонує товаровиробни-
кам широку лінійку гібридів соняшнику для усіх природно-
-кліматичних зон і повний спектр препаратів для про-
труювання насіння і захисту рослин. Зупинюся коротко 
на декількох із них. Так, на цих ділянках застосовувався 
уже відомий фунгіцид Амістар Екстра 280 SC, к.с. та 
новий препарат Амістар Голд 250 SE, к.с. На посівах цієї 
культури ми рекомендуємо здійснювати подвійну оброб-
ку: на стадії 3-4 листків (Амістар Екстра) у дозі 0,75 г/л, 
а також на пізніх стадіях (Амістар Голд) у тій же дозі. 
Разом вони виконують превентивну дію проти широкого 
спектра хвороб: альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, 
фомопсис, біла гниль.

Хотів також звернути увагу на інсектицид Ампліго 150 
ZC, ФК, який завдяки діючим речовинам хлорантраніліпролу 
і лямбді-цигалотрину має блискавичну дію проти шкідників 
(лучного метелика та бавовникової совки).

Аграрії також часто запитують про необхідність деси-
кації. В умовах частої зміни погодних умов на Поділлі ми 
рекомендуємо таки її проводити. У компанії «Сингента» є 
два препарати із назвою Реглон із дозою 150 (Супер) та 200 
(Форте)» – додав фахівець.

Після ознайомлення із системами захисту посівів в зале-
жності типу ґрунтів, наявних хвороб, шкідників та бур’янів 
учасники дня поля ознайомилися із лінійкою адаптованих 
до цих технологій гібридів соняшнику.

Одним із класичних гібридів компанії «Сингента» є НК 
Рокі, який відноситься до ранньостиглої групи та помі-
рно інтенсивного типу вирощування. Він демонструє 
найкращий потенціал урожайності в ранньому сегменті 
та володіє високим рівнем олії – 53%. Особливістю його 
те, що він конкурує по врожайності із гібридами більш 
пізньої групи стиглості, а також його можна висівати у 
ранні та пізні строки. Він не полюбляє загущених посівів 
(1,2-1,5 п.о.) та вимагає збалансованого мінерального 
живлення.

СИ Кадікс відноситься до середньоранніх гібридів. 
Гібрид помірно інтенсивного типу з високою початковою 
енергією росту та високим потенціалом урожайності в 
посушливих умовах. Він підходить для південних регіонів 
та південних схилів Поділля. Вміст олії в середньому 
становить 47-49%.
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Лідером за максимальною врожайністю в умовах Лісо-
степу є середньостиглий гібрид НК Бріо. Він підходить під 
інтенсивні технології вирощування. На сьогодні гібрид є 
стандартом для більшості конкурентів компанії «Сингента». 
Гібрид адаптовано до вирощування за класичною техноло-
гією і насіння містить 52% олії.

Для товаровиробників, які орієнтуються на переробні 
підприємства компанія рекомендує висівати гібрид 
НК Конді. Він теж належить до класичних і середньо-
стиглих. Найкращу віддачу забезпечує на родючих ґрунтах. 
Дуже добра толерантність до фомопсису й фомозу, середня 
стійкість до білої гнилі. Забезпечує високий вміст олії – 54%.

Для досягнення найкращої врожайності та вмісту олії в 
умовах виникнення нових рас вовчка компанія «Сингента» 
рекомендує застосовувати середньостиглі гібриди СИ Купава 
та СИ Ласкала. Вони підходять відповідно під інтенсивну та 
помірно інтенсивну технології вирощування. Гібриди стійкі до 
вовчка рас А–G*; толерантний до хвороб (фомозу, фомопси-
су); мають добру стійкість до посухи. Їх можна вирощувати в 
зоні Центрального і Північного Степу, Лісостепу та Полісся.

Загальновідомим гібридом є Опера ПР. Він належить до 
середньої групи стиглості і екстенсивного типу вирощува-
ння. До його переваг можна віднести стабільність вирощу-
вання на будь-яких ґрунтах з низьким агрофоном, адже при 
невеликій густоті здатний до компенсації врожаю за раху-
нок збільшення розміру кошика й насіння. Він адаптований 
до вирощування в усіх зонах України.

Експерти компанії звернули уваги гостей «Майстерні 
аграрія» і на новинки сезону. Серед них СИ Арізона, який 
формує найвищий потенціал урожайності в умовах нових рас 
вовчка. Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу, відмінно 
розкриває потенціал на родючих ґрунтах та при високому рі-
вні агротехніки. Характеризується з відмінною толерантністю 
до білої гнилі, фомопсису, несправжньої борошнистої роси і 
макрофоміни; має високу жаро- і посухостійкість.

Новим стандартом урожайності в HTS-сегменті є гібрид 
Субаро HTS. Він характеризується як помірно-інтенсивний 
гібрид лінолевого типу і володіє високим темпом росту 
на перших етапах розвитку. Генетично близький до гібри-
да НК Армоні. Може забезпечувати високу і стабільну 
врожайність та олійність. Його рекомендують сіяти в усіх 
зонах України, крім районів, де наявні нові раси вовчка.

Після огляду поля із посівами соняшнику гості заходу 
мали можливість розважитися під час кулінарних експери-
ментів відомих шеф-кухарів та взяти участь у виграшних 
лотереях і пізнавальних квестах на сільськогосподарську 
тематику.

Далі технічний партнер з насіння кукурудзи компанії 
«Сингента» Ігор Ковальчук, ознайомив із результатами 
вирощування кукурудзи на зерно в умовах 2017 року. Він 
зазначив, що компанія дуже серйозно та відповідально від-
носиться до селекції на насінництва кукурудзи, враховуючи 
особливості густих та зрідженних посівів. Важливу увагу 
приділяється формуванню двокачанним гібридам для під-
вищення продуктивності при низькій густоті рослин.

Для умов Лісостепу та Поділля зокрема найбільш 
придатним є гібриди з низьким ФАО. Серед них можна із 
впевненістю виділити СИ Талісман ФАО 200. Це високо-
врожайний, скоростиглий гібрид, що дозволяє отримати 
ранній урожай зерна. Вміст білка у зерні складає 8,8-9,5%, 
крохмалю – 72,1-74,1%. Завдяки добрій холодостійкості і 
толерантності придатний для сівби в ранні строки. На ньо-
го дуже схожий гібрид СИ Ротанго.

У цій же групі стиглості компанія рекомендує гібрид 
із ФАО 210 – НК Джитаго. Основна особливість полягає 
у тому, що його можна висівати на ґрунтах з низьким 
агрофоном, на схилах. Гібрид зі швидким початковим 
ростом, вважається лідером з посухостійкості у своїй групі 
стиглості. Відзначається високою стабільністю врожайності.

Серед новинок варто звернути увагу гібрид СИ Теліас 
ФАО 220, який належить до середньої групи стиглості і 
високого типу адаптивності. Гібрид має високу і стабільну 
врожайність, швидкий ріст на початку вегетації (придат-
ний для весняного пересіву озимих). Вміст білка у зерні 
складає 8,8–9,7%, крохмалю – 72,4-73,5%. Толерантний до 
гельмінтоспоріозу, фузаріозу, стеблових гнилей, пухирчастої 
та летючої сажок. Схожий на нього новий гібрид СИ Фе-
номен ФАО 220, який належить до технології «Артезіан».

До гібридів із більш пізнім ФАО відноситься СИ Фортаго 
ФАО 260. Він є середньораннім і високоадаптивний («Арте-
зіан»). Гібрид високоврожайний і стабільний, має швид-
кий ріст на початку вегетації. Вміст білка у зерні складає 
9,2-9,8%, крохмалю – 73,8-74,3%. Він також придатний для 
вирощування за технологіями No-till та Mini-till в усіх зонах 
кукурудзосіяння України.

Гібрид НК Кобальт ФАО 320 здатний забезпечувати 
високу і стабільну урожайність навіть при посушливих 
умовах вирощування. Він стійкий до пухирчастої сажки, 
гельмінтоспоріозу, іржі, фузаріозу качана і вилягання. Гі-
бриду притаманні середні темпи росту на початку вегетації.

Серед пізньостиглих гібридів слід відзначити новинку 
сезону СИ Зефір ФАО 430. За лабораторними даними, 
середній вміст білка у зерні становить 9,2%, крохмалю 
– 72,4%. Рослини формують листки типу Stay Green. Він 
стійкий до посухи і вилягання; проти гельмінтоспоріозу, 
фузаріозів, гнилей.
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Гібрид СИ Зефір рекомендований для вирощування в 
зонах Лісостепу й Степу України.

Загалом «Майстерня аграрія» вкотре довела профе-
сійність спеціалістів компанії «Сингента» до дослідницької 
справи, випробування технологій з чіткими практичними 
меседжами для вітчизняних аграріїв. Результатом цього є 
багаторічні і плідна співпраця фахівців і товаровиробників 
у забезпеченні високих як виробничих, так фінансових 
показників діяльності.

Коментарі учасників «Майстерні аграрія»
Головний агроном компанії «Агрохолдинг 2012» 

Анатолій Щербань, Хмельницька обл.:

«Виробнича структура з цією назвою повноцінно працює 
на Поділлі лише один рік. Займаємося вирощуванням тради-
ційних і найбільш рентабельних культур: озимої пшениці, 
ячменю, кукурудзи, соняшнику та сої. Особисто як технолог 
у рослинництві дуже добре знайомий із продуктами компанії 
«Сингента». Ми користуємося як палітрою сортів та гібри-
дів компанії, так і препаратами інсектицидної, гербіцидної 
і фунгіцидної групи дії. Застосовуємо їх на більшості видів 
культур, в тому числі на посівах сої, кукурудзи і соняшнику, 
які демонструються сьогодні на Дні поля. По якості їх дії ми 
задоволені, оскільки поля були цього року дуже чистими.

Використали в цьому році й інші препарати. Так, на 
посівах озимої пшениці застосували ретардант Моддус. На 
весні після перезимівлі ми отримали надзвичайно низьку гу-
стоту рослин на 1 гектар – 3,5 млн. рослин. Прогнозовано 
такий показник міг забезпечити рівень врожайності в 
межах 4 тонн/га. Завдяки так званому «архітектору» посі-
вів ми отримали в середньому 6 тонн врожаю з гектара. 
Результат говорить сам за себе.

Що стосується пізніх культур, то гібриди соняшнику 
від компанії «Сингента» забезпечили врожайність вище 3 
тонн, а продуктивність гібриду НК Конді сягнула 3,8 тонн/
га. Кукурудзу висіваємо з ФАО у діапазоні 250-270. Підбирає-
мо відповідні гібриди, в т.ч. цієї компанії. На даний момент 
збір зерна кукурудзи тільки розпочався, тому остаточних 
результатів урожайності не має, але за попередніми оці-
нками вона має бути не меншою за 8 тонн.

Хочу зауважити і той факт, що на підприємстві не 
ставимо за мету досягти максимальної продуктивності 
за будь-яку ціну, адже часом витрати можуть бути не ви-
правданими з розрахунку на 1 гектар. Тому за допомогою 
розробки технологічної карти вирощування з оптимальни-
ми схемами обробітку, підживлення і захисту досягти ви-
сокої прибутковості від землі. І в цьому завдячуємо також 
фахівцям «Сингенти», таким заходам, які відбуваються в 
Агроцентрі, спілкуванню в межах платформи "Майстерня 
аграрія"».

Головний агроном СТОВ «Колосок 2» Володимир 
Волосюк, Чернівецька обл.:

«Наше господарство обробляє 1760 га у Заставнівському 
та Кіцманському районах, з них у цьому році під кукурудзою 
засіяно 615 га, а під соняшником 290 га. Посіви соняшнику, 
які переважно знаходилися поблизу урочища Дністра, 
піддалися впливу серйозної посухи. Тому відбувся недобір 
натури насіння, що вплинуло на залікову вагу врожаю. Так, 
якщо бункерна вага становила 3 тонни, то кінцева – лише 
2,1 тонни з гектара. Щодо кукурудзи, то на сьогодні уже 
зібрали приблизно 260 га. Середня врожайність поки що 
складає 6 тонн на 1 гектар. На посівах цієї культури теж 
споглядали таку ж картину – недостатність вологи у 
поєднанні з високими температурами під час вегетації. 
Особливо ці негативні фактори проявили себе у фазах цві-
тіння і формування качану. Тому навіть при сприятливій 
весні та хороших погодних умовах при дозріванні зерен ми 
недоотримали значну частину валових зборів.

Із компанією «Сингента» працюємо дуже плідно. В 
контексті осінньої сесії «Майстерні аграрія» хочу сказати, 
що ми в основному купуємо гібриди з високим ФАО. Зокрема, 
сіяли НК Термо, який завжди давав не менше 10 тонн/га. 
Зараз ми ще його не збирали, тож цьогорічну урожайність 
ще не можу озвучити. Протягом кількох попередніх років 
ми користувалися гібридом НК Бріо, урожайність якого 
варіювалася від 2,5 до 3,5 тонн з гектара. Загалом за-
пропонованими сортами задоволені.

Звичайно, користуємося й іншими гібридами, оскільки 
землі підприємства знаходяться у кількох природно-клі-
матичних зонах. Одна із них степова, тому необхідно 
підбирати сорти із посухостійкими характеристиками. 
Значну увагу приділяємо густині висіву. Так, якщо раніше 
висівали на 1 га 1,2 посівну одиницю кукурудзи із низьким 
ФАО, 1 п.о. із середнім ФАО, то зараз знижуємо ці норми. Це 
дозволяє оптимізувати рівень живлення і доступу рослин 
до вологи у ґрунті в критичні періоди вегетації.

Також включаємо ряд препаратів «Сингенти» у схему 
захисту рослин. Зокрема, завдяки Ланцелоту ефективно 
боролися із хвощем, використовували протруйники насіння 
злакових культур. У них завжди з’являються нові продукти, 
з якими можна ознайомитися на подібних заходах. Тому я 
завжди намагаюся відвідувати Дні поля і бажаю підтриму-
вати досягнутий високий рівень діяльності».

Андрій Сава



Хімічний склад:

P K Ca

Марка "А" 17 2 27

Марка "Б" 13 23 23

Марка "Д" 12 18 25

Марка "К" 10 30 20

Марка "О" 6 33-38 20

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

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

оксидній формі та низку мікроелементів (сірку, магній, бор, кремній, цинк, молібден, марганець);
• Кальцій на кислих та підкислених ґрунтах вивільняє зі зв'язаних форм фосфор, калій та інші 

елементи й переводить їх у більш рухомі – доступні для живлення рослин форми;
• покращення ґрунтового середовища сприяє підвищенню врожайності (до 30%) та якості с/г 

культур (білок, сахаристість, олійність...);
• підвищення родючості та розкиснення ґрунту.

Сірка + Магній + Бор + Цинк + Молібден 
+ Марганець + Кремній до 16%



Хімічний склад:

Калій (К2О) – 42-45%
Магній (MgO) – 4-7% 
Сірка (SO3) ≤ 3%
Кремній ≤ 5%
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 з Магнієм у поєднанні 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.

Кремній підвищує ефективність споживання рослинами азоту, фосфору, бору, марганцю 
та ін. мікроелементів.



SESVANDERHAVE ВІДКРИВАЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ГАЛУЗІ БУРЯКІВНИЦТВА

5 жовтня ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» спільно з компанією «ЛНЗ» провела науково-
практичний семінар з виробничою демонстрацією нових гібридів цукрових буряків на 
полях ТОВ «АФ «Інтерагросервіс», що розташоване у Ставищенському районі Київської 
області. Захід було присвячено новітнім розробкам в області селекції цукрового буряку, 
презентації нових гібридів компанії Sesvanderhave (Бельгія), аспектам сучасного 
захисту насіння цієї культури та спілкуванню буряківників – емоційна розрядка між 
колегами під час нелегкого часу збирання солодкого коренеплоду дуже доречна.

ГЛОБАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ
Компанія Sesvanderhave вже давно має репутацію не 

тільки якісного, а й порядного та інтелігентного виробника 
насіння, яка крок за кроком робить глобальні ціленаправлені 
рухи в селекції цукрового буряку силами потужної команди 
науковців та практиків. Компанія налічує в загальному біля 
700 працівників, і з них третина – це науковці. Величезні ко-
шти вкладаються в дослідження: так минулого року був запу-
щений грандіозний інноваційний  центр СВІЦ (Інноваційний 
Центр  Sesvanderhave) в Тінені, місті, де розпочиналась 
історія компанії SES і де, наразі, знаходиться штабквартира 
«Сесвандерхаве». У  створення центру було інвестовано 20 
млн. євро і він був зведений майже за рік. Наразі це науковий 
простір майбутнього, в якому сміливі ідеї, що раніше 
здавалися фантастикою, тепер втілені в реальність: створе-
ння гібриду роблять у 4 рази  швидше, вмонтовують у буряк 
необхідні властивості, моделюють форму коренеплоду та 
ін. Беззаперечно, що відкриття СВІЦ є знаковою подією, яка 
дасть можливість пришвидшити появу нових якісних гібридів 
цукрового буряку на ринку та дасть ширший шлях новітнім 
розробкам бельгійської команди.

Олександр Мельник, генеральний директор ТОВ 
«Сесвандерхаве-Україна», натхненно поділився з присут-
німи інформацією про новий науковий центр, в загальному 
про теперішній етап розвитку компанії та конкретно про 
деякі досягнення, зокрема про гібриди для технології Конвізо 
Смарт, які мають природну стійкість АЛС. А ще пан Олександр 
інтригуючи додав, що скоро компанія запропонує аграріям 
насіння нового типу, яке дозолить збільшити врожаї, але 
зменшити витрати на вирощування цукрового буряку.

Олександр Мельник також поділився з нами роздумами 
щодо актуального стану галузі буряківництва в Україні:

«Цей рік я вважаю досить задовільним для виробників цук-
рового буряку. Він не є рекордним, але загальні результати 
кажуть про те, що економіка господарств буде позитивна. 
На наше насіння не було ніяких нарікань, клієнти задоволені 
як насінням, так і гібридами. Серед нашої лінійки гібридів – і 
нові, цьогорічні, і старі, що не втрачають популярності 
роками. Цього року Україна експортувала багато цукру за 
кордон, значить перспективи в галузі є, і нам імпонує, що 
ми граємо в цьому важливу роль. Як відомо, погода в останні 

роки має посушливі тенденції, але немає єдиного рецепту, як 
цукровому буряку виживати в них. Кожне господарство має 
свої творчі підходи до цього, і всі вони по-своєму ефективні. 
Але вологу ніщо не замінить. Є деякі холдинги, зокрема в Ми-
колаївській та інших областях, які впроваджують зрошення 
під цукровий буряк (от тут, поруч з нами є одне з полів АФ 
«Інтерагросервіс», де наші гібриди вирощують на поливі і 
мають чудові результати). Скоріш за все, це і є майбутнє.

Перспектива розвитку цукрової галузі в першу чергу 
пов’язана з ринками збуту цукру. На сьогодні для Украї-
ни вони збільшуються. Цукровий буряк – рентабельна 
культура, і займатись ним вигідно. Ми, в свою чергу, готові 
надати необхідну кількість насіння в разі збільшення посівів. 
Адже цукрові буряки це не тільки  сільське господарство – це 
економіка країни». 

НЕ ПРОСТО ДИСТРИБ'ЮЦІЯ, А ПЛІДНЕ 
ПАРТНЕРСТВО

ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» працює в Україні всього з 
трьома дистриб’юторами, і «ЛНЗ» є найпотужнішим з них: 
партнерство триває вже 15 років. «ЛНЗ» має в портфоліо 
насіння цукрових буряків тільки одного виробника – 
«Сесвандерхаве». Разом вони здійснюють цікаві спільні 
проекти за випробуванням нових гібридів у виробничих 
умовах України, за знайомством клієнтів з процесом ви-
робництва насіння у нашій країні та за кордоном, організа-
цією поїздок на насіннєві заводи. 

Андрій Полтавець, керівник дистриб’юційної 
компанії «ЛНЗ Груп», зазначив: «Ми готуємо аграріїв до 
того, що в галузі буряківництва є великий потенціал роз-
витку, влаштовуючи спільні програми за обміном досвідом 
з європейськими фермерами. Вважаємо дуже цінним, що 
«Сесвандерхаве» займається селекцією виключно цукрових 
буряків, не розпиляючись на інші напрямки. Співпраця 
з «Сесвандерхаве» відрізняється надійними дружніми 
відносинами. Компанія має високопрофесійний порядний 
колектив, що дозволяє їм мати міцний авторитет, швидко 
реагувати на всі зміни, що відбуваються на ринку. Аграрії 
хочуть купляти надійний продукт в надійних людей – так і 
виходить з компанією «Сесвандерхаве».

Олександр Мельник 
та Андрій Полтавець
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Головним аспектом у вирощуванні цукрового буряку була 
і залишається погода, яка є непростою. Наразі вирощува-
нням цукрового буряку займаються тільки ті аграрії, які 
можуть робити це професійно, які стабільно отримують 
нормальні врожаї. Галузь має значні перспективи, і треба її 
рухати в правильному напрямку: покращувати агротехно-
логії, використовувати нові високпродуктивні гібриди, 
сучасні засоби захисту, добрива. І виконувати всі операції 
вчасно. Є така правда, що більше перспективу мають 
агрохолдинги, які вирощують багато тисяч гектарів цук-
рового буряку для переробки на власних цукрових заводах, 
та зазвичай мають прямий вихід на експорт. А фермер, 
який співпрацює з іншими заводами, терпить складнощі від 
несприятливих термінів збирання та незручної логістики».

НАД ЧИМ ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ 
«СЕСВАНДЕРХАВЕ»

Василь Козій, технічний консультант ТОВ 
«Сесвандерхаве Україна», ознайомив присутніх з основни-
ми напрямами роботи компанії над покращенням селекції 
цукрового буряку. Перелічимо їх: підвищення продуктивності 
(збір цукру з гектара); чистота продукту (має бути менше 8% 
бруду); стійкість до хвороб; екологічна пластичність (мож-
ливість вирощування в різних регіонах з високою ефекти-
вністю); підвищення якісних показників насіння. Взагалі-то 
цукровий буряк – це відносно нова у порівнянні з іншими 
культура, тому в її селекційному розвитку є великі перспекти-
ви і ще багато невідкритих можливостей. Наприклад, в Ін-
новаційному Науковому Центрі Sesvanderhave в Тінені, який 
відкрили у 2016 році, вже відбуваються розробки технологій, 
які для товаровиробників поки що здаються фантастикою: 
експерименти з селекцією озимих цукрових буряків, що є 
дуже актуальним в умовах нестачі вологи, smart-технології, 
зокрема використання роботів у роботі з розсадою буряків, 
впровадження надсучасних методів молекулярної біології у 
створенні спеціальних біотипів тощо. 

Актуальним напрямком роботи науковців «Сесвандерха-
ве» є винаходження нових гібридів – з урахуванням новітніх 
розробок в області хімічних засобів захисту, адже працю-
вати в області селекції набагато ефективніше, коли знаєш, 
чим потім будуть обробляти культуру. В аспекті використа-
ння буряків з природньою стійкістю АЛС ще існують неви-
рішені проблеми, зокрема є питання щодо післядії хімічних 
препаратів та їх недостатня ефективність проти деяких 
бур’янів. В цьому контексті слід зазначити, що економічно 
виправданим є використання сучасних ГМ цукрових бу-
ряків, стійких до гербіцидів. В компанії «Сесвандерхаве» такі 
гібриди є, однак наразі вирощуються вони тільки в США.

Також зазначимо інформацію про технологію Start 
Up, покликану скоротити час від сівби насіння до появи 
сходів та отримати дружні і вирівняні посіви. Вона полягає 
в тому, що насіння замочується по спеціальній технології та 
промивається, аби видалити природні інгібітори пророста-
ння, а потім праймується, тобто активуються початкові стадії 
проростання. До використання такого насіння треба підійти 
зважено і врахувати кліматичні особливості в зоні сівби. 

Щодо хвороб цукрових буряків, то найбільш розпо-
всюдженими є церкоспороз, іржа, борошниста роса – це 
хвороби листя; ризоктонія (бура гниль); ризоманія тощо. 
До речі, Sesvanderhave була першою компанією, яка роз-
робила у 80-і роки 20 ст. гібриди цукрового буряку, стійкі 
до ризоманії. Взагалі-то кожен їх гібрид має стійкість та 
толерантність до тих чи інших хвороб. А гібрид Бізон, який 
нещодавно з’явився на ринку України – є стійким ще й до 
нематоди. 

До речі, на семінарі були представлені 10 гібридів 
Sesvanderhave, які випробовуються в Україні в 2017 році: 
Анаконда, Панда, Боа, Пітбуль, Хорнет, Тореадор, Карпати, 
Тапір, Балі і Файтер. Більшість з них презентувались 
на демо-полі фірми «Інтерагросервіс» агрономом ТОВ 
«Сесвандерхаве-Україна» Сергієм Дучаком. Для допитли-
вих читачів наведемо інформацію про один з гібридів, що 
вже є у Реєстрі – це Аргумент – назва, яка символічно дає 
товаровиробнику впевненість в гарантованому прибутку.

Аргумент гармонійно поєднує в собі різні агрономічно-
-цінні  показники з прикметником «високий»: цукристість, 
вихід цукру, продуктивність, стійкість до церкоспори. Той, 
хто цікавиться селекцією, знає, що підвищення стійкості до 
церкоспорозу знижує врожайність – так от, в цьому гібриді 
змогли добитись балансу між ними. Крім того, він характе-
ризується значною стійкістю до стеблування і ризоманії. 
Коренеплоди добре очищуються від ґрунту під час копання. 

КОМЕНТАРІ АГРАРІЇВ
Віталій Хінцінський, заступник директора з постачан-

ня ЗЗР, насіння та добрив ТзОВ «Волинь Зерно Продукт», 
Волинська обл.:

«Цього року у нас посіяно приблизно 1600 га цукрового 
буряку, наразі почалось  збирання. Його процес ускладнений 
далеко не ідеальною роботою цукрового заводу, але то вже 
не від нас залежить. Гібриди буряку Sesvanderhave посіяли 
вперше, якісь конкретні враження поки що озвучити не 
можу, тому що їх ми ще не збирали, але види на врожай 
добрі. Я пам’ятаю, як ще дуже давно на український ринок 
зайшов їх гібрид Крокодил – це був справжній прорив, перша 
серйозна селекція цукрового буряку в країні. Я дуже пова-
жаю компанію за те, що вона займається виключно одною 
культурою, всі сили зосереджує на ній».

Олексій Клепка, головний агроном АФ «Корсунь» 
(агрохолдинг «Панда»), Черкаська обл.:

 «Посіви цукрового буряку у нас складають 4600 га, 
загально в холдингу – 10000 га. На сьогодні зібрали врожай з 
половини посівів, врожайність не радує, оскільки в нашому 
регіоні була сильна посуха. 60% гібридів цього року у нас 
селекції Sesvanderhave: Скорпіон, Магістр, Контіненталь, 
Бакара. Вже два роки співпрацюємо з цією компанією і не 
розчаровані. В них показники, які нас цікавлять, знаходя-
ться на вищому рівні – це врожайність, цукристість та 
якість клітинного соку. Цього рок у нас працює два власних 
цукрових заводи: Селищанський та Тальнівський».

Тетяна Бєлінська

Василь Козій
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ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

На сходах озимих зернових чисельність хлібного туруна (жуже-
лиця) не перевищує порогу і складає 0,1-1,0 екз./м2 , максимально 
до 2,0-3,0 екз./м2 загалом по краям поля (Миколаївська, Луганська 
обл.), пошкоджено 1% рослин на 2-11% площ. Личинки знаходя-
ться у І-ІІІ віці, живлення їх триває, основна маса личинок завершує 
живлення у ІІІ віці, тому за сприятливих погодних умов можливе 
подальше пошкодження посівів як восени, так і в період відлиг. 

Для уникнення накопичення хлібного туруна, особливо у 
посівах озимини по колосових попередниках в період сходи 
- третій листок за чисельності личинок більше 1-2 екз./м2, у 
період кущіння – 2-3 екз./м2, за денних температур не нижче 
120С, а нічних – не нижчі 50С. 

При дифузному заселенні поля шкідником порівняно 
невеликих площ (40-60 га) обприскування проводять суці-
льно, або крайові в межах 100-150 м по периметру поля. За 
осередкового характеру заселення посіву турунами достатньо 
обробити крайову смугу завширшки до 150 м по периметру 
поля, або вибірково в осередках підвищеної чисельності фіто-
фага, обприскуючи і на 4-6 м навколо самого осередку. 

Триває розвиток та шкідливість злакових мух, попелиць, ци-
кадок, хлібних блішок за незначної чисельності заселено 1-6% 
рослин на 4-15% площ. Для захисту озимої пшениці у фазу 
сходів – кущіння за чисельності злакових попелиць більше 
200 екз/м2, цикадок – більше 150 екз/м2, злакових мух – більше 
50 на 100 помахів сачком, проводять обприскування інсекти-
цидами (крайове або вибіркове). 

Подекуди сходам озимих завдають шкоди підгризаючі совки, 
гусениці пошкодили до 1% рослин, за чисельності 0,5-2,0 екз./м2, 
осередково – до 3,0 екз./м2 (Луганська обл.). Проти гусениць ози-
мої совки за чисельності вище 3 екз./м2 у фазу розвитку озимої 
пшениці – «сходи-кущіння» проводять обприскування. 

На площах озимого ріпаку небезпеку рослинам створюють 
хрестоцвіті блішки, підгризаючі та листогризучі совки, білянки, 
попелиці, ріпаковий пильщик та листоїд, ґрунтові шкідники, 
мишоподібні гризуни. Чисельність хрестоцвітних блішок – 
0,5-4,0 екз./м2 за заселення 0,5-8% рослин на 4-49% площ загалом 
у крайових смугах (Херсонська, Кіровоградська, Закарпатська, 
Чернівецька, Одеська, Чернігівська, Полтавська, Луганська обл.). 

Поріг шкідливості понад 3 жуки/м2, або один укол у сім'ядолі 
на 30% рослин (за температури повітря понад 150С і сухої погоди). 
Для захисту рослин озимого ріпаку від блішок в період вегетації 
обприскують крайові смуги шириною – 50 м чи все поле. Капустя-
на попелиця пошкодила до 12% рослин на 5% площ (Хмельни-

цька, Закарпатська, Полтавська обл.). Ріпакового пильщика 
виявлено на 5-71% площ, за чисельності 0,5-2,1 екз./м2 ним 
пошкоджено 1-22% рослин (Одеська, Київська, Вінницька, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Херсонська, Закарпатська, 
Миколаївська, Кіровоградська, Волинська обл.), за перевищення 
порогу шкідливості (в період «2-4 листки - утворення розетки» 
– 2-3 екз./м2) проти шкідника проводять обприскування. Для 
захисту від ріпакового пильщика на посівах і навколо них знищу-
ють капустяні та інші бур’яни. Сходи обприскують за чисельності 
личинок молодших віків 1-2 екз./рослину, під час утворення ро-
зетки – 3 екз./м2. Ріпаковим та капустяним біланами заселено 3% 
рослин на 10% площ (Херсонська, Одеська обл.). Для контролю 
чисельності біланів знищують бур’яни, проти гусениць молодшо-
го віку застосовують інсектициди, а також обприскують посіви 
дозволеними мікробіологічними препаратами. Поріг шкідливості 
біланів в період – «2-4 листки - утворення розетки» – 2 екз/м2. 

В Первомайському районі Миколаївської області осеред-
ково відмічений розвиток ріпакового листоїда, за чисельності 
0,5 екз./м². Проти ріпакового листоїда, проводять обприску-
вання інсектицидами за перевищення чисельності під час 
утворення розетки – 3,0 екз./м2. Погодні умови сприяють 
розвитку хвороб ріпаку. Альтернаріозом, пероноспорозм, 
кореневою гниллю, білою плямистістю, борошнистою росою, 
фомозом уражено 1-7% рослин на 4-19% площ. Для стримува-
ння поширення хвороб на площах озимого ріпаку проводять 
профілактичні заходи захисту: проти несправжньої борошнистої 
роси за ураження понад 5% рослин у фазу 2-4 справжніх листки 
в умовах високої вологості повітря (90-100%) і середньодобової 
температури +8...+12°С; проти альтернаріозу, фомозу – за умов 
тривалої теплої осені, вологості повітря 80% і вище, інтенси-
вності ураження рослин до 2% та розповсюдження хвороби 
понад 10% у фазу 4-6 розеткових листків; проти бактеріозу 
коріння, сірої та білої гнилей у фазу 4-6 розеткових листків; про-
ти переростання рослин перед входженням їх у зиму, призупи-
нення росту вегетативної маси та підвищення їх зимостійкості 
застосовують фунгіциди, які мають регулюючі властивості. 

Багатоїдні шкідники. 
Гусениці озимої совки за чисельності 0,5-1,0 екз./м2 пошкоди-

ли 0,5-3% у різному ступені, максимально до 5% рослин озимих 
зернових і ріпаку (Чернігівська обл.). Мишоподібних гризунів 
на сходах озимих зернових виявляють, загалом, по краям по-ля 
за чисельності 0,5-2,0 колонії/га (1,0-4,0 нір/колонію). У посівах 
озимого ріпаку чисельність – 0,5,0-2,0 колоній/га, максимально до 
3 колоній/га (Волинська обл.). В багаторічних травах 0,5-5 коло-
ній/га, осередково – до 9 колоній/га (Чернівецька обл.), на неорних 
землях 1,0-4,0 колонії/га. Існує ймовірність того, що в подальшо-
му щільність мишоподібних гризунів зростатиме. За наявності 
3,0-5,0 жилих колоній/га застосовують зернові та інші принади.

За матеріалами Інституту захисту рослин НААН та Держпродспоживслужби
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У МАГАЗИНАХ З’ЯВИЛИСЯ 
ГМ-ЯБЛУКА

В супермаркетах США продають моди-
фіковані яблука, що не темніють протягом 
трьох тижнів. Фахівці канадської компанії 
Okanagan Specialty Fruit створили моди-
фіковані яблука, що не покриваються 
коричневим нальотом на зрізі. ГМ-фрукти 
отримали назву Arctic Apples.

За словами президента компанії Нілу Картера, на поча-
тку 2017 року, Міністерство сільського господарства США 
видало дозвіл на продаж Arctic Apples в американських 
магазинах.

Восени Okanagan Specialty Fruit зібрала перший урожай: 
82 кілограми яблук сорту Голден Делішес. Компанія планує 
в наступному році також модифікувати яблука Гренні Сміт.

Мета творців ГМО-плодів – зробити яблука «зручними» 
для покупців і таким чином допомогти населенню міст їсти 
більше фруктів.

Картер коментує: «Ми бачимо, що рівень вживання 
яблук на душу населення знижується протягом останніх 
десятиліть, тому що вони здаються «незручними». Коли в 
продаж надійшла нарізана і розфасована морква, рівень 
вживання цього коренеплоду піднявся вдвічі».

Okanagan Specialty Fruit сподівається повторити цей 
успіх, продаючи яблука, нарізані часточками. Arctic Apples 
не темніють протягом трьох тижнів.

При створенні Arctic Apples застосували технологію 
генної інженерії: у яблук «відключили» ген, пов'язаний з 
виробленням поліфенолоксідази – ферменту, що змушує 
фрукти темніти на повітрі. Незважаючи на це, на фруктах 
немає маркування ГМО. На яблуках розмістять наклейки 
з QR-кодом, провідним на супровідний текст на сайті 
компанії.

www.arcticapples.com

Звичайне яблуко

Arctic Apples
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РІВ’ЄРА Надранній високоврожайний сорт столового 
призначення, має добрі смакові якості та 
високу стійкість до вірусних захворювань. 

Можливість отримання 
двох врожаїв в південних регіонах.

Інтенсивно накопичує товарний врожай  
до появи фітофторозу. 

Національний стандарт в групі ранніх сортів

Середньопізній високоврожайний 
великобульбовий сорт столового призначення, 
має добрі смакові якості, високу посухостійкість
та стійкість до фітофторозу. 
Сорту притаманна надзвичайно 
висока стійкість до парші. Придатний 
для тривалого зберігання. 
Національний стандарт за смаковими якостями

НАСІННЄВА КАРТОПЛЯ З ГОЛЛАНДІЇ

099-1000-454, 067-1000-454
www.agrico.com.ua

ПІКАССО
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САПРОГУМТМ – ДОСВІД 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
РОСЛИН ЗА МІНІМАЛЬНИХ ЗАТРАТ

На сьогоднішній день в аграрному секторі використання гумінових пре-
паратів викликало великий інтерес та набрало потужних обертів оскільки 
є важливим заходом у підвищенні продуктивності вирощування сільсько-
господарських культур. 

Інтерес до застосування гумінових препаратів зумовле-
ний рядом факторів, зокрема: доступні ціни; зниження 
норми внесення добрив, покращення якісних показників; 
отримання приростів урожаїв за рахунок підвищення 
вегетаційної та кореневої маси; стійкість до несприятливих 
ґрунтово-кліматичних умов та стресів, включаючи пести-
цидний – підвищення імунітету рослини, а також швидкої 
регенерації після механічних пошкоджень. 

На ринку України є значна кількість виробників та постача-
льників регуляторів росту рослин, які можуть задовільнити 
потреби сільгосппідприємств. Однак, лише незначна їх частка 
постійно співпрацює із науковими установами, які проводять 
регулярні дослідження із аналізу якісних показників пре-
паратів та вивчення їх ефективності. Однією з таких компаній 
є ТОВ «Зендер-Україна», заснована в 2005 році. Це перша та 
єдина на даний час установа з виробництва та переробки 
сапропелю в Україні. Саме на основі сировини прісноводних 
озер був розроблений унікальний стимулятор росту рослин 
СапрогумТМ, що пройшов цілий ряд випробувань як вітчизня-
ними, так і закордонними науковими установами.

Упродовж останніх років компанія «Зендер-Україна» 
разом з торговим партнером «Зендер Агро» тісно співпра-
цює не тільки з науковцями, а також з агровиробниками, 
які проводять виробничу апробацію препарату на своїх 
ділянках у різних регіонах України. 

Прикладом співпраці за застосуванням препарату 
СапрогумТМ у виробничих умовах є його застосування для 
вирощування томатів у південному регіоні України (у Миколаї-
вській області на землях групи компаній Agrofusion). Томат 
є найпоширенішою та економічно привабливою овочевою 
культурою для даного регіону України, на його частку при-
падає майже 70% від загального обсягу виробництва овочів. 
Апробацію препарату проводили на площі 20 га, під час 
якої додатково порівнювали його ефективність з аналогом 
(площа 10 га) для вирощування томату гібрида СХД 277 на 
чорноземі південному. Витрати на застосування препарату 
СапрогумТМ становили 159 грн (за п’ятиразового внесення), а 
для препарату аналога – 225 грн на гектар. У результаті обліку 
врожаю працівниками компаній Agrofusion зафіксовано при-
ріст томатів на рівні 4,51 т/га, за врожайності 101,21  т/га. 

Високу ефективність препарату було підтверджено 
рядом господарств у західній частині України за вирощу-
вання кукурудзи, соняшнику, сої та інших культур. Зокрема 

ТОВ «Баффало» (Волинська область) вже не перший рік 
успішно використовує на своїх посівах гумінові регулятори 
росту при вирощуванні кукурудзи на силос. Агрономами 
виробництва відмічено, що навіть за одноразового викори-
стання препарату СапрогумТМ у поєднанні з пестицидами та 
добривами спостерігалася його позитивна дія за рахунок 
зниження фактору пестицидного стресу. Це забезпечило 
інтенсивний ріст рослин – зростання висоти рослин, а 
відповідно й врожаю зеленої маси. 

Застосування препарату зі слів головного агронома 
ТОВ «Екопел» А.П. Мохончука (Волинська область) після по-
шкодження значної частини рослин, внаслідок механічної 
боротьби з бур’янами, також дало позитивні результати. 
Обробка посівів СапрогумомТМ стимулювало відновлення 
росту та регенерацію рослин, що дало можливість зменши-
ти втрати врожаю. 

У результаті використання препарату СапрогумТМ на 
полях ФГ «Перлина Турії» (Волинська область) за вирощу-
вання кукурудзи та сої встановлено, що інтенсивність його 
впливу на врожай рослин був на рівні аналогів (гумінові 
препарати, які використовує господарство), однак  завдяки 
нижчій його вартості було отримано вищий прибуток. 

Проведені виробничі випробування ще раз підтверди-
ли факт, що застосування гуматів, зокрема препарату 
СапрогумТМ, є доцільним агроприйомом у знятті стресових 
факторів, стимулюванні росту і розвитку рослин, що в  
кінцевому результаті дає неабиякий економічний ефект.

У свою чергу керівництво компанії «Зендер-Україна» 
та «Зендер Агро», щиро вдячне агровиробникам: групі 
компаній Agrofusion та Agricom Group, ТзОВ «ЕКОПЕЛ», 
ТОВ «Баффало», ФГ «Перлина Турії», ТОВ «Веселе-Агро», 
СВК «Піддубці», ПСП «АГРОФІРМА Світанок» та ін., які 
забезпечили якісне проведення виробничих випробувань 
на землях своїх господарств, щиро поділились досвідом та 
результатами досліджень, що в перспективі дасть можли-
вість іншим господарствам покращити свої технології для 
отримання якісних урожаїв та високих прибутків.

к.с-г.н. Тетяна Бортнік

www. zander-ukraine.com
email: office@zander-ukraine.com

тел. +38 098 07 15 155
факс. +38 0332 72 36 14
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ФГ «МАКОСАД» – ЛЮБОВ ДО ПРИРОДИ 
ТА СМІЛИВІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ 

Вимоги світового сільськогосподарського виробництва, процеси, які в ньому відбуваю-
ться, підводять українських аграріїв до необхідності виходити на новий професійний рівень. І 
ключовим є те, що існують хороші можливості для реалізації своїх здібностей, а на якісну с.-г. 
продукцію в світі є великий попит. Але потрібно бути готовим до внутрішніх змін. Зокрема, ві-
тчизняній садівничій галузі (дуже ризиковій, до речі, галузі), яка має багато сприятливих умов 
для потужного розвитку, ще доведеться добре попрацювати над вдосконаленням та згодом 
повноцінно заявити себе на світовому ринку. Але вирішальні кроки в цьому напрямку відбу-
ваються вже зараз, в окремих садівничих господарствах України. Так, наша редакція відвідала 
ФГ «МакоСад», що працює у с. Рідківці Новоселицького району Чернівецької області – сімейне 
господарство, що власними силами йде до рівня європейського взірця. Навіть вже є ним.

Тут особливий край. Площа садівничих насаджень 
оточена пригірською місцевістю, що створює сприятли-
вий для садів мікроклімат, зокрема великі перепади 
температур. В деяких садах Європи для цього встановлю-
ється спеціальне обладнання, щоб охолоджувати плоди в 
сонячні дні, а тут це відбувається природно.

ІСТОРІЯ ПРО ВТІЛЕННЯ МРІЇ
Леонід Юрійович Макаренко, Орися Василівна 

Макаренко та їх старший син Владислав – ось з такою 
дружньою сім’єю ми мали приємність познайомитись та по-
спілкуватись. Не вистачало тільки молодшого сина, Дмитра, 
але він часто відправляється в робочі мандрівки. 

Нам пощастило відвідати господарство якраз під час 
збирання яблук. В саду чудово поєднувались спокій при-
роди та робоча атмосфера, соковитими фруктами можна 
було смакувати, зриваючи прямо з дерев. Прогулюю-
чись між ароматними рядками з різними сортами яблук, 
ми почали розмову з головою сім’ї Макаренків та ФГ 
«МакоСад» Леонідом Юрійовичем. 

«Змалку дуже люблю природу. З дитинства, з підтри-
мкою батьків, сам садив садочок вдома, доглядав за ним. 
Природа – це сенс мого життя, моє натхнення» – ділить 
сокровенним Леонід Юрійович. 

Голова господарства в свій час пройшов колгоспну 
«школу», очолював бригаду овочівництва, а в душі тим 
часом виношував мрію мати власний сад. Після закінчення 
ери колгоспів почав займатись вирощуванням саджанців 
біля свого дому на площі 0,5 га. Вивчав багато літератури, 
дізнавався про сучасні технології. Виходило, відкривались 
хороші перспективи. Так, згодом з’явилась можливість 
орендувати землі за територією села та почати серйозну 
садівничу справу. Це було у 2000 році. Правда, та територія 
була вся в чагарниках, і довелося провести величезну 
роботу ще до посадки садів. Леонід Макаренко був першим 
в регіоні, хто відважився посадити сад за межами села. 
Люди відмовляли, казали, що покрадуть. А добрий аграрій 
вірив, що не покрадуть. Так і сталося, що сад лишився в ці-

лості, а віра фермера в людей зросла ще більше. 

«Наш край за природним становищем є дуже сприятли-
вим для вирощування фруктів. Плоди чудово ростуть і 
дуже смачні, адже в них збалансований вміст глюкози. Якщо 
порівнювати, наприклад, з польськими, які також присутні 
на українському ринку, то яблука нашого краю за смакови-
ми властивостями набагато кращі. Ми підтримуємо 
високі технології, і за рахунок них отримуємо високі врожаї. 
Наше яблуко можна експортувати в будь-яку країну світу» 
– пишається пан Леонід.

- Чи є якісь технології, які ви досі використовуєте від 
колгоспних часів, чи все вже кардинально змінилось?

- Якщо взяти технології виробництва яблук 70-80-х 
років, тоді була досить велика схема посадки. Дерева 
вирощували дуже великими, високими, їх було тяжко 
обробляти препаратами захисту, складно збирати врожай. 
Врожайність максимальна зазвичай досягала 15-20 т/га. 
Сьогодні ж ми добиваємося врожайності 60-80 т/га, а буває 
і 100 т/га. Щодо висоти дерев – ми вийшли на оптимальну, 
на європейський стандарт – 3 м. При нижчій висоті врожаю 
буде менше, при вищій – нижні гілки можуть не отримувати 
достатньо сонячних променів, і врожайність теж зменши-
ться. А так нам і збирати зручно, і обприскувати. 

- Які технології, що використовуєте в саду на сьо-
годнішній день, вважаєте ключовими?

- Все в комплексі є дієвим і важливим. У нас – єдина си-
стема технологій. Якщо зазначити щось окремо, то сад, на-
приклад, у нас весь накритий протиградовою сіткою. Вона 
захищає не тільки від граду, а й від приморозків. Як бачите, 
у нас сад цього року від них не постраждав. Таких накритих 
садків в Україні максимум 10 нарахувати можна. 

Щоб мати стабільно великий об’єм виробництва, ми в 
нашому садку ми виключили періодичність плодоношення, 
щороку навантаження плодів є досить вагоме. Відповідно, 
у нас є своя система роботи в саду, щоб він був здоровий. 
Окрім засобів захисту та добрив, вносимо амінокислоти, 
стимулятори росту. Використовуємо спеціальну технологію 
проріджування зав’язі, без чого не обійтись при інтенси-
вному вирощуванні.

Обрізку робимо дуже якісно. Придбали в Італії контурний 
обрізчик – ця машина проходить в рядку та робить плодову 
стіну, яка покликана дати доступ повітря до дерева, щоб 
сонячні промені могли прогріти всі яблучка. Також ця стіна 
дає перевагу при обприскуванні препаратами захисту, які 
стають доступні до кожного фрукту. Плюс до того, зменшу-
ється ручна обрізка дерев. Кожного року ми підрізаємо у 
дерев корені, щоб збалансовувати силу росту. 

- Чи відвідували якісь сади в Україні, які вас захопили?
- В Україні ми відвідуємо сади, дивимось на досвід на-

ших колег, є теж чудові здобутки. Але якщо говорити про 
сади-гіганти, то я бачу в них певні мінуси. Не все гаразд  в 
них буває з плодоношенням, адже складно повноцінно слі-

Батько та син Макаренки
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дкувати за таким садом, вчасно підживляти та обробляти 
всі дерева. 

- Багато садівників обурюються ціновою політикою 
на яблука. Що ви скажете з цього приводу?

- Цінова політика на яблука на вітчизняному ринку сьо-
годні залежить не від нас, а від зібраного урожаю, пори року, 
коли ці яблука продаються, і все це – в світовому контексті, 
адже наш ринок не формується відокремлено від інших 
країн з потужним садівництвом. Це складне і комплексне 
питання. Наприклад, цього року в Європі суттєвий недобір 
врожаю, особливо сильно постраждала від заморозків 
Польща, тому в Україні ми сподіваємось на кращу ціну. Але 
коли рахуємо собівартість та зіставляємо її з цінами на яблу-
ка, з’являється бажання здешевити виробництво. 

- Як саме знижуєте собівартість?
- Добрива з кожним роком дорожчають, тому ми 

прийняли рішення використовувати органічні добрива. 
Закупили курячий послід, солому і робимо компост: 40% 
соломи + 60% посліду. Протягом 3 років робиться перегній, 
який і вноситься під дерева – навесні 2018 року будемо 
вносити вперше. В цьому добриві є всі необхідні макро- та 
мікроелементи для фруктового дерева. Це дозволяє значно 
зекономити кошти на добривах та засобах захисту. 

- Як ви дивитесь на проблему необхідності коопера-
ції між садівниками?

- Це питання одне з головних. Адже в можливостях 
експорту наших яблук в інші країни світу кооперація віді-
граватиме величезну роль. Буде можливість відправляти 
великі партії одного сорту. Кооперація – це майбутнє украї-
нських садівників, але, на жаль, більшість з них поки що не 
готова до цього, вони ще закриті. 

- Чи маєте сертифікат Global G.A.P.? 
- Поки що не маємо, реалізацію за кордон проводимо 

через посередників. Наші яблука їдуть в Румунію, Молдову, 
Грецію, Грузію, Білорусь, Ірак, Сінгапур. Але ми вже працює-
мо над підготовкою до отримання цього сертифікату. 

Плануємо наступного року запустити сортувальну лінію, 
тому що людський фактор при сортуванні яблук часом не 
дуже позитивно впливає на якість результату. Яблука мо-
жуть бути всі чудові, але на експорт приймаються тільки чі-
тко відсортовані. Буде у нас хороша фірмова тара, оновлен-
ня бренду, логотипу – все на вищому рівні. 

- Як дотримуєтеся безпечності продукції, що думає-
те на рахунок органічного садівництва?

- Імунні сорти яблук, що існують на сьогодні, стійкі зде-
більшого до хвороб, а від шкідників вони ніяк не захищені, і 
інсектицидні препарати потрібно використовувати. Справа 
в тому, що це потрібно робити розумно, а в цілісній си-
стемі захисту з вчасним внесенням їх використання можна 
звести до мінімуму. 

ЕКСКУРСІЯ САДОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Наше інтерв’ю з Леонідом Макаренком було тільки 

початком знайомства з робочім простором ФГ «МакоСад». 
Так співпало, що саме в цей день господарство відвідала 
делегація студентів та викладачів з економічного фа-

культету Чернівецького національного університету ім. 
Юрія Федьковича. Саме тут успішно вивчився Владислав 
Макаренко, і тепер, втіливши свої знання на практиці, 
він з радістю поділився з юними економістами системою 
ведення грамотної економіки на господарстві та доступно 
і цікаво розповів про садівничі технології – раптом хтось 
надихнеться та захоче долучитись до галузі?

«Ми вирощуємо сади за інтенсивною технологією. Сади 
на підщепі М9, відстань між деревами 3,5 м. Це сучасний сад 
європейського зразка. Собівартість з кожним роком росте, 
але ми маємо притримуватись початкової стратегії – ви-
користання всіх необхідних якісних технологій, – розповідає 
Владислав. – Існують різні школи садівництва, головні з яких 
можна умовно назвати тірольська та голландська. Істори-
чно там існували різні підходи до садівництва. Спочатку ми 
тягнулися до поляків, але вчасно отямились, зробивши пере-
орієнтацію до тірольської школи, тому що в них клімат більш 
схожий за особливостями та сортовому складу до нашого».

- Тобто ви впроваджуєте тільки ті технології, які 
використовуються в садах на тих територіях?

- Ні, ми комбінуємо найкращі технології, що нам під-
ходять, зі всього світу. Велике значення приділяємо мож-
ливостям нових пізнань. Запросили до співпраці досвід-
ченого садівника з Голландії – Пітера ван Аркеля, який 
надає нам платні консультації в нашому саду, і ця дорадча 
служба дуже позитивно відіграється в нашій роботі. За-
прошували консультантів і з Польщі, і з Італії, але найбільш 
висококваліфікованим виявився саме він.

В експериментальному варіанті у нас впроваджена 
технології з Нової Зеландії, а саме наземна плівка для рі-
вномірної пігментації яблук. Але насправді я вже побачив, 
що її використання не є економічно доцільним, адже при-
родно яблука у нас мають рівномірне забарвлення. Втім, 
спробували нову технологію, цікаво.

- Які у вас підходи до вибору сортів?
- На мою думку, сортовий склад має бути обмежений, 

економічно доцільно мати 5-6 сортів, але загально відомих 
на світових ринках, щоб можна було експортувати. Ми 
маємо 5. На сьогодні велику перспективу має Гала, Го-
лден, Фуджі, Ред Чіф, Симиренко. І треба всім садівникам 
враховувати ці сортові потреби, адже якщо, приміром, 
будуть збирати великий корабель в Китай з кількома сорта-
ми, а в когось будуть свої «особливі» сорти, він приречений 
їх збувати хіба що в своєму регіоні. Поодинці не виживеш, 
це підтверджує світовий  досвід. І в середині регіону саді-
вникам треба не конкурувати, а об’єднуватись.

- Зазначте ключові плани за розвитком та пер-
спективи господарства. 

- Головні великі справи на сьогодні – покращення про-
цесів відсортування та відвантаження продукції. Попереду 
у нас – встановлення сортувальної лінії, це відбудеться 
наступного року. Таким чином у нас відкриються нові пер-
спективи зі збутом. Хочу сказати, що глобально перспекти-
ви експорту дуже великі. Азійські країни, зокрема Китай, 
мають велику потребу в імпорті фруктів. 

Орися Василівна Макаренко



- На сьогодні нестабільні погодні умови добавляють 
ще більше ризиків в садівничій галузі. Чи не плануєте 
почати страхування врожаю?

- Дійсно, погодні тенденції йдуть в гірший бік. Або 
посухи по декілька місяців, або смерчі та гради. Але 
щодо страхування – за моїми спостеріганнями, це не 
буде виправдано з економічної точки зору. Адже ви-
падки, коли дійсно страхування піде в дію, трапляються 
рідко, а гроші страховим компаніям треба платити ре-
гулярно. На мою думку, краще вкласти гроші в реальні 
страхові технології, наприклад протиградову сітку, що 
ми і зробили.

Владислав провів детальну цікаву екскурсію по всьому 
господарству. Після прогулянок садом ми відправились 
в сучасне фруктосховище об’ємом 2500 тонн, з потужним 
дорогим обладнанням. Владислав розповів про всі етапи 
зберігання яблук, про регульоване газове середовище, що 
забезпечує якість та свіжість фруктів протягом тривалого 
часу і дає можливість круглий рік їх продавати.

Завершуючи нашу зустріч, вражені рівнем технологій 
на підприємстві, ми поцікавились в Леоніда Макаренка, як 
склалося, що до господарювання долучилась вся сім’я.

«Згадую, як починав свою діяльність з невеличкої площі, 
півгектара землі, займався вирощуванням саджанців, – зга-
дує пан Леонід. – Владислав закінчив факультет економіки 
Чернівецького національного університету, і я почав з ним 
розмову про те, щоб допомогти йому знайти хорошу робо-
ту. На що він відповів: «Тато, нащо ви мене так ображаєте, 
а хто вам буде допомагати? Я теж хочу займатись вашою 
справою».  А молодший син ще в сьомому класі заявив, що хоче 
буде агрономом-плодоовочівником. Тож, я дуже радий, що в ми 
працюємо всі разом дружньою сім’єю, гордий, що сини захоті-
ли долучитись до батьківської справи. Разом ми сильніші, і всі 
новини, які з’являються в садівництві, дізнаємося перші. 

В нашій сім’ї та одночасно робочому колективі всі 
обов’язки розподілені. Я дивлюся за всім, але більшу 
увагу приділяю трудовій дисципліні, якості проведення 
технологічних операцій. Син Владислав займається 
багатьма напрямками: і постачанням, впровадженням 
сучасних технологій, обладнанням для холодильних 
камер, збутом продукції. Менший син Дмитро закінчив 
Уманський аграрний університет за спеціальністю 
«Плодоовочівництво», і займається виключно науковою 
діяльністю, він дає нам нові цікаві ідеї для впровадження, 
багато мандрує, спостерігає досвід інших країн. Під його 
керівництвом монтувалась протиградова сітка. Дружи-
на моя, Орися Василівна Макаренко, повністю тримає 
складські приміщення, контролює прихід і відхід продук-
ції. І от вся родина Макаренків в праці, і ми дуже легко 
себе почуваємо. 

Я по життю великий оптиміст, якщо є якісь складнощі, 
я не відступаю перед ними, бо знаю, що після їх подолання 
буде добре. В Україні мають пишатись, що на наших те-
ренах є якісні сади».

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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УСПІШНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ ЯБЛУНЕВИЙ САД. 
ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ
Понад 14 років плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна» успішно працює в Украї-

ні. На сьогодні на підприємстві вирощують більше півмільйона саджанців щорічно, що 
робить його компанією-лідером у даному сегменті. З 2012 року компанія працює над 
програмою «Натуральне Яблуко®», у яку входять резистентні столові сорти яблук, які 
підходять як для звичайного, так і інтегрованого та органічного вирощування. Крім 
сортів програми «Натуральне Яблуко®», розплідник пропонує своїм партнерам широку 
палітру інших стійких до хвороб сортів яблук і плодових культур.

Поряд з європейською якістю компанія гарантує своє-
му клієнтові надійність та інноваційність. Розплідник не 
стоїть на місці – постійні інновації у виробництві, передові 
технології вирощування саджанців допомагають тримати-
ся в лідерах. Фахівці фірми надають підтримку, починаючи 
з допомоги вибору відповідних територій, їх якісної підго-
товки, аж до нюансів закладання саду і збору врожаю.

Мета компанії – щоб кожен садівник вирощував такі 
продукти, зокрема, яблука і плоди інших культур, які 
мають високі смакові якості, містять якомога меншу кі-
лькість залишкових хімічних речовин завдяки меншому 
використанню засобів захисту рослин, і несуть більшу 
користь для здоров'я людини.

Робота в плодорозсаднику сьогодні спрямована 
на те, щоб разом з саджанцями  дати партнерам вищу 
додаткову цінність і завезти на ринок такі сорти і технології, 
застосовуючи які, можна більш рентабельно  займатися 
садівництвом. Дуже важливим моментом цього процесу є 
рентабельність виробництва і мінімальний вплив на навко-
лишнє середовище.

2007 року керівництво компанії ухвалило рішення про 
те, що основною метою розвитку буде популяризація  ре-
зистентних сортів для садівників з акцентом на органічне 
виробництво. Такі сорти безпечні для вирощування, у їх 

плодах  міститься менша кількість хімічних речовин і їх 
собівартість  нижча – плюси очевидні.

Можливості, які сьогодні «Голланд Плант Україна» 
пропонує садівникові, – унікальні. Інноваційні підходи 
до вирощування яблука можуть допомогти не тільки 
вирішити проблеми, що вже існують, а й відкрити новий 
сегмент ринку, який знаходиться між традиційним і орга-
нічним вирощуванням.

Трохи статистики: з 214 країн світу органічним ви-
робництвом займаються у 160-ти, майже на 37 млн га 
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землі. В ЄС до 2030 року під органічне виробництво 
хочуть віддати понад 50% придатних територій.

В Україні сьогодні території під органічне виробни-
цтво хоч невеликими темпами, але впевнено збільшую-
ться. Цей перехід триває вже кілька років, але садівники і 
аналітики прогнозують йому успіх.

Однією з головних переваг партнерства садівника з 
«Голланд Плант Україна» є те, що використання імунних 
сортів дозволяє дешевше виробляти продукцію завдя-
ки відсутності потреби застосування фунгіцидів проти 
парші. До того ж вирощена продукція є більш екологі-
чною. Наприклад, з саджанцями сортів плодорозсадника 
садівник знижує на 10% витрати на хімзасоби. В результа-
ті садівник отримує екологічно чистий продукт, який мо-
жна продати дорожче, адже він завжди затребуваний на 
ринку. Таким чином, окупність саду відбувається швидше.

Головне в бізнесі садівника – виростити хороший 
якісний продукт. Але для цього потрібно витратити чи-
мало сил, енергії і фінансів. Звичайно, щоб отримати ре-
зультат, кожен крок повинен бути продуманий, рішення 
зважені, а підходи – точні і правильні.

 Сьогодні досить важко уявити  гарний сад  без вирі-
шення питання зрошення. Зрошення є тим оптимальним 
інструментом, який дозволяє не тільки отримувати високі 
врожаї, а й істотно економити гроші і природні ресурси. 
Якщо садівник вирішив перейти на використання стиму-
ляторів органічного походження, то ефективними вони 
будуть тільки за умови добре зволоженого ґрунту. І якщо 
в традиційному саду можна домогтися результатів при 
невеликому зрошенні або навіть при його відсутності, то 
в інтенсивному саду без зрошення взагалі ніяк. Макси-
мально ефективне крапельне зрошення можливе при 
грамотному плануванні. Саме зрошення не панацея, воно 
повинно чітко функціонувати і забезпечувати полив саме 
в ті фази, коли потрібно рослині.

Наступний крок – добрива і засоби захисту. Без них 
плід складно захистити від атак шкідників і отримати га-
рний врожай.

А для того, щоб рослині було комфортно, а в саду 
красиво, важливо пам'ятати і про техніку, необхідну 
для роботи садівника. Дуже важливо вибрати не тільки 
надійний, але і правильний робочий інструмент, який 
впишеться в розміри саду, підійде під рослини і буде 
вдало справляється з поставленим завданням.

Треба пам’ятати і про грамотну обрізку саду. Якщо 
обрізку почати під час вегетації, то це добре доповнить 
в майбутньому зимову обрізку. Поки дерева з листям, 
краще видно, де потрібно прорідити, прибрати щось. 
Якщо є можливість і робоча сила для літньої обрізки, – не 
шкодуйте нічого. Потім, під час зимової обрізки, сад вам 
за це віддячить.

Перевага такої обрізки полягає в тому, що видаляються 
всі однорічні пагони, які в майбутньому не будуть потрібні 
для дерева, вони тільки забирають енергію і поживні ре-
човини. Ефективніше потім працюватиме і біозахист, який 
потраплятиме тільки в потрібні місця, а плоди отримають 
більше сонця, стануть насиченими і красивими.

На фірмі «Голланд Плант» віддають перевагу вільній 
обрізці – в ній немає ярусів і садівник сам вирішує, хоче 
він залишити обрану гілку чи ні. Найчастіше обрізку 
проводять вручну, виламуючи гілки – це оптимальний 
варіант для органічного вирощування саду. Так дерево 
краще заживає і добре видаляється спляча брунька. 
Маленька хитрість для садівника: якщо дерево погано 
росте, або вам потрібно швидше досягти певної висоти 
дерева, для гілки, яка йде вгору, потрібно залишити 
гілку-конкурента, і коли результат буде досягнутий – при-
брати одну гілку, залишивши тільки направляючу. 

Про що ще не варто забувати – це про чистоту саду.
ДП «Голланд Плант Україна» є добре відомим завдя-

ки інноваційному підходу до вирощування продукції, 
впровадженню передових технологій і чіткому дотри-
манню тенденцій ринку, що дозволяє значно розширити 
потенціал галузі садівництва та поліпшити можливості 
кожного окремого садівника. 

Цього року компанія почала виводити на ринок новий 
сорт сливи німецької селекції Топенд Плюс (Topend 
Plus), який дуже популярний в Європі і стає все більш 
популярним і в Україні. До того ж, у розпліднику постійно 
тестують нові сорти яблук, персиків та інших фруктових. 
Компанія з оптимізмом дивиться в майбутнє, прагне 
знайти найбільш пристосовані сорти для вирощування в 
Україні, які здатні задовольнити всі запити споживачів.

«Голланд Плант» є підприємством із замкнутим ци-
клом виробництва. Саджанці вирощують як способом 
зимового щеплення (переважно для виробництва якості 
«кніп-баум»), так і літнього брунькування (для виробни-
цтва «кронованих однорічок»). Нині саджанці компанії 
успішно ростуть і плодоносять практично по всій тери-
торії України.

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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СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ МАЄ БУТИ 
ІННОВАЦІЙНОЮ: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ САДІВНИКІВ

Будь-яка людина у світі є безпосереднім споживачем 
продуктів харчування, значне місце серед яких займають 
фрукти. Їх вирощування залежить від багатьох факторів: 
якості землі, кліматичних умов, технологій обробітку 
ґрунту, живлення, захисту рослин, а також наукового об-
ґрунтування усіх складових виробничого ланцюга. 

Сумарний ефект від взаємодії 
факторів забезпечується посиленою 
синергією. Це добре розуміють у 
компанії «Тімак Агро Україна», адже у 
її польовій та науково-дослідницькій 
діяльності формуються найкращі 
рішення у галузі живлення сільсько-
господарських культур.

«Тімак Агро Україна» як дочірня 
компанія Групи Roullier (Франція) 
забезпечує аграріїв, в тому числі 
садівників, продукцією, що відповідає 
найвищим міжнародним стандартам 

якості та безпеки. Наші технології є 
революційними на ринку мінерального 
живлення і дозволяють виробникам 
оптимізувати  свої витрати на 
добрива шляхом отримання високих 
показників врожайності із одиниці 
площі» – заявив Артем Шатковський, 
керівник Західного регіону компанії 
«Тімак Агро Україна».

Відкриваючи семінар з питань 
живлення саду він також зауважив, 
що технології компанії «Тімак Агро» 
перевіряються не тільки у власних ла-
бораторіях, але й в садівництві у більш 
як 40 країн світу. Таким місцем без-
перечно є і фермерське господарство 
«Нова Мрія» на Львівщинні, де вже 
переконалися в ефективності продук-
ції компанії.

Так, директор ФГ «Нова Мрія» 
Ярослав Прийма, вітаючи усіх гостей 
зазначив:

«Радий бачити вас на території 
нашого фермерського господарства. 
Зустріч відбувається з дуже пі-
знавального приводу – як правильно 

займатися садівництвом. Цей захід 
проводиться спільно із нашими бага-
торічними партнерами – компанією 
«Тімак Агро» – продукція якої 
допомагає нам отримувати стабільні 
врожаї та ефективно дбати про 
насадження. Прошу сприймати мої 
слова не як рекламу, а відображення 
реальних результатів, досягнутих 
протягом багатьох років. Завдяки 
співпраці із компанією «Тімак Агро» 
ми маємо здорові, високопродуктивні 
сади, які щороку рясно плодоносять. 
При цьому плоди отримуємо із високи-
ми товарними якостями, придатні 
для довготривалого зберігання.

Іншим визначальним чинником 
вибору препаратів цієї компанії є 
економічний результат, досягнутий 
на практиці.Так, якщо взяти два яблу-
ка однакового розміру вирощених за 
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стандартної та технології від «Тімак 
Агро», то останнє буде на 20-25 г 
важчим, що пояснюється біостиму-
люючою активністю добрив та більш 
ефективним засвоєнням елементів 
живлення.  Якщо порівняти витрати 
на придбання добрив і стимуляторів 
росту із прибавкою урожайності (а це 
приблизно 5-6 тонн з одного гектара), 
то вони окуповуються в кілька разів 
за один сезон. Тому на особистому 
досвіді ми переконалися, що варто 
довіряти і застосовувати продукти 
компанії «Тімак Агро». 

Спеціаліст з живлення рослин 
компанії «Тімак Агро Україна» Олег 
Гумен:

«Сьогодні ми знаходимся у Льві-
вській області, де садівництво є над-
звичайно поширеним. Але моніторинг 
багаторічних насаджень, в тому числі 
нашими фахівцями, засвідчує існуван-
ня різноманітних проблем у багатьох 
господарствах. Це і стан дерев, їх 
продуктивність, якість врожаю. З 
огляду на це стратегією компанії 
«Тімак Агро Україна» є сприяння саді-
вничим підприємствам в удосконален-
ні технологій вирощування яблук, 
груш та інших фруктів. Зокрема, 
ми спеціалізуємося на виготовленні 
препаратів із живлення рослин та 
стимуляторах росту, дія яких спря-
мована на отримання максимального 
прибутку від застосування.

У даному фермерському 
господарстві ми запропонували 
використовувати препарати з 
лінійки FERTILEADER. Основною ру-
шійною силою цього біостимулятору 
є комплекс Seactiv, що забезпечує 
потужну антистресову дію, стиму-
лює сокорух, транспорт елементів 
живлення і водночас являється дже-
релом збалансованого живлення. Його 
застосування за рекомендованою 
схемою (із нормою 3-5 л/га) дозволило 
на всій ділянці насадження підвищи-
ти щільність розміщення плодів 
на пагонах, збільшити їх масу та 
покращити зовнішній вигляд яблука. 
Таким чином, наші рішення дозволили 
господарству отримати додаткові 
прибутки з кожного гектару» – додав 
Олег Гумен.

Своїм особистим досвідом за-
стосування біостимуляторів лінійки 

FERTILEADER поділився і агроном 
одного із фермерських господарств 
Любомир Стельмащук:

«Особисто як технолог я знайо-
мий із препаратами компанії «Тімак 
Агро Україна» вже давно. Вони є 
ефективними у застосовуванні як 
на плодоносних насадженнях, так 
і у розплідниках. Зокрема, у своїй 
практиці ми користувалися біости-
муляторами FERTILEADER, які мають 
у своєму складі природні рослинні 
фітогормони. Завдяки їхнім власти-
востям збільшився опір дерев до 
стресів, що виражалося у покращенні 
зовнішнього вигляду рослин: у них була 
зафіксована більш розвинена коренева 
система, крона формувалася швидше, 
а листки були більш наповненими. 
Саджанці, як і дорослі плодові дерева, 
загалом виглядали набагато здорові-
шими. Результатом я дуже задоволе-
ний. У рамках розшиння співпраці із 
компанією «Тімак Агро Україна» ми 
додатково почали застосовувати у 
своїх садах такі біостимуляроти, як 
FL GOLD та FL VITAL. На сьогоднішній 
день задача полягає у переході на 
комплексне живлення як плодносних 
садів так і маточників. Загалом ми 
застосовуємо ці біостимулятори 
на площі понад 30 га. Співпрацю 
із компанією будемо однозначно 
продовжувати, оскільки отримує-
мо постійно реальний позитивний 
результат».

Більш детально про препарати на 
семінарі розповів Дмитро Породзи-
нський, продакт менеджер «Тімак 
Агро Україна».

Всі добрива від компанії «Тімак 
Агро» виконують три основні функції: 

- По-перше, вони є джерелом 
збалансованого живлення і завдяки су-
часним технологіям  значно знижують 
втрати поживних речовин та забезпе-
чують їх надходження до рослини.

- По-друге, всі без винятку добрива 
містять біостимулюючу складову, 
що працює на розвиток кореневої 
системи, чинить антистресову дію та 
забезпечує активний сокорух.

- По-третє, містять огранічні 
компоненти, що покращують родю-
чість ґрунту та підвищують до-
ступність елементів живлення для 
кореневої системи рослин.

У сегменті гранульованих добрив 
компанія «Тімак Агро Україна» має 
2 лінійки продуктів: Eurofertil для 
кислих, а Duofertil – для ґрунтів із 
лужною реакцією. До речі, останнє 
– є унікальним добривом, і не має 
аналогів за своїми характеристиками 
по всьому світі. Застосовуються грану-
льовані добрива як основне живлення 
при закладці садів або для живлення у 
прикореневу зону дерев.

Слід звернути особливу увагу 
на наступне покоління в сфері 
живлення сільськогосподарських 
культур – препарати серії Sulfammo. 
Це мінеральне азотне добриво, що 
містить біостимулятор, який сприяє 
кращому засвоєнню Азоту самою 
рослиною. А завдяки органо-кальці-
євієвій оболонці, яка уповільнює 
процес виділення Азоту, досягається 
ефект пролонгованої дії та зниження 
втрат діючої речовини практично до 
нуля. Додатково цей продукт містить 
Сірку, Магній та Кальцій, що працю-
ють у синергії із Азотом та покра-
щують якісні та кількісні показники 
урожаності. 

Для оптимального живлення при 
позакореневому внесенні із метою 
зняття стресу із рослини, збільшен-
ня вегетативної маси, покращення 
фотосинтезу, а також для надання 
необхідних поживних речовин росли-
ні у компанії «Тімак Агро Україна» 
розробили стартовий (FERTIACTYL) 
та листовий (FERTILEADER) біости-
мулятори. На відміну від добрива 
задача біостимулятора не зводиться 
виключно до забезпечення рослин 
у елементах живлення, а полягає у 
оптимізації обміну речовин, збільшен-
ню опору культур до стресів та 
покращенню засвоєння тих елементів 
живлення, які рослина бере із ґрунту 
або із традиційних добрив. Із цією 
задачей як ніхто інший на відмінно 
справляються біостимулятори від 
компанії «Тімак Агро Україна».  

Таким чином, компанія «Тімак Агро 
Україна» пропонує без перебільшень 
інноваційний підхід до живлення 
рослин, спрямований не лише на 
отримання максимального прибутку 
від застосування добрив, а покращен-
ня ґрунтового розчину.

Андрій Сава
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В останні роки українські господарі аграрної справи все частіше звертають 
увагу не лише на традиційні галузі вирощування рослинницької продукції – 
пшеницю, кукурудзу, сою та соняшник. У представників бізнесу прийшло ро-
зуміння впроваджувати диверсифіковане виробництво, щоб не залежати від 
коливань на ринку, а також працювати на перспективу. До таких сегментів без-
перечно відносяться багаторічні насадження. Але якщо вирощування плодів 
яблук чи груші сприймається уже буденною справою, то висаджування горіхів 
на одному масиві – це рідкість. З таким досвідом ми познайомилися на Те-
рнопільщині, де місцеві підприємці відкрили для себе сільське господарство у 
доволі незвичний спосіб.

Фермерське господарство «Агро Груп» – молодий 
суб’єкт господарювання на карті аграрного виробництва, 
що утворився лише минулого року з метою вирощування 
горіхів. Молодий керівник господарства Руслан Дацюк 
раніше не мав жодного відношення до хліборобської 
професії, але вирішив інвестувати у справу майбутнього. 
Що спонукало його зацікавитися горіхами, ми запитали 
його під час нашої розмови безпосередньо на полі, що 
знаходиться поблизу Збаража.

– Де ви вивчали досвід вирощування горіхів?
– Звичайно, питань було більше чим відповідей. Тому 

я об’їздив багато місць, що побачити на власні очі техно-
логічний процес вирощування. Бував у господарствах на 
півдні і в центрі України, науково-дослідних установах та 
громадських спілках садівницького напряму, вивчав досвід 
фермерів Молдови. Я спробував вивчити і зрозуміти для 
себе (як для людини, яка до цього взагалі не мала досвіду у 
цій галузі), що таке ґрунт, агрохімія, агротехніка, багаторічні 
насадження.

– Практичну частину реалізації розпочали теж 
самі?

– Ні, з допомогою фахівців. По-перше, ми замовили 
проектно-технічну документацію за створенням, закла-
дкою та доглядом за горіховим садом. Розробили її нам 
у Львові – у спеціалізованій установі. Це технологічний і 
бізнес план нашої роботи на період 5-7 років. По-друге, 
базовим рішенням було залучити спеціалістів з ґрунто-
знавства і технологій догляду за садами. Ми їх знайшли 

в Інституті охорони ґрунтів України. Вони допомагають 
нам дотримуватися розробленої технологічної карти, яка 

ГОРІХОВИЙ САД – СПРАВА МАЙБУТНЬОГО

Зліва – Руслан 
Дацюк
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передбачає детальний план дій на кожен місяць протягом 
періоду досягнення деревами продуктивного віку.

– Наступним важливим етапом є підбір саджанців. 
Як вирішували це питання?

– Так, питання надзвичайно важливе. Адже купівля 
саджанців невідомого походження у недобросовісних 
продавців може обернутися значними втратами від того, що 
горіх може не плодоносити. І з такими фактами я вже знайо-
мий. Тому підбирали сорти дуже відповідально. Основними 
критеріями були висока морозостійкість та здатність пізно 
розквітати. Зупинилися на таких сортах: Буковинський 1, Клі-
шківський, Чернівецький 1 та Ярівський. Всього ми висадили 
понад 1600 саджанців, які прижилися чудово.

– Як оцінюєте перший технологічний рік вирощува-
ння?

– Загалом позитивно. Цей рік умовно називають «роком 
коріння». Після переміщення молоді дерева відчувають 
стрес, відбувається адаптація рослини до ґрунту та клі-
матичних умов вегетації, формується коренева система. 
Тому відстежували стан забезпеченості рослин вологою, 
мікро-, макроелементами, а також їх зовнішній вигляд. 
Відповідно до цього вносили добрива, обробляли насадже-
ння препаратами із захисту від шкідників та хворіб. При 
цьому не застосовували жодного стимулятора росту. На 
початку існувала також певна незбалансованість по NPK, 
тому перед висадкою саджанців ми висіяли суміш насіння 
ріпаку, гірчиці та редьки. Почекали, доки сформується 
насіння, потім перебили зелену масу, і після повторного 
проростання насіння передискували площу. Тоді розпоча-
ли висадку саджанців. Зараз плануємо здійснити обрізку 
дерев для формування правильної крони.

– Які операції заплановані надалі?
– Наступним етапом визначили догляд за міжряддями. 

Як можна побачити на сьогодні, поле оброблене, бур’янів 
не має. Протягом цього року ми здійснили 5-6 проходів 
ґрунтообробною технікою. Навесні плануємо у міжряддя 
висіяти гречку. Це допоможе нам у боротьбі із бур’янами і 
забезпечить додатковою вологою. Додатковим важливим 
фактором вибору цієї культури є те, що її не має необхі-
дності обприскувати, адже молоді дерева дуже чутливі до 
хімічних препаратів. Якщо реалізуємо все вдало, то у кінці 
наступного року дерева уже сформують потужну кореневу 
систему і подальша вегетація відбуватиметься набагато 
швидше.

– Якої продуктивності горіховий сад може досягти у 
плодоносному віці?

– Якщо збережемо існуючий потенціал саду, то через 
5-6 років ми можемо вийти на урожайність у 3 тонн з 
гектара. За планом продуктивність саду може становити і 
4 тонн/га.

– Розкажіть про економічну складову?
– Горіхівництво цікава справа, хоча потребує довго-

тривалих інвестицій без отримання продукції. Це бізнес 
на перспективу. Але хто ризикне, то може надалі стабільні 
прибутки. Специфіка галузі полягає і тому, що ядро горіха 
– виключно експортно орієнтована продукція. По-іншому 
займатися промисловим вирощуванням немає сенсу. На 
сьогодні середня ціна за 1 кг ядра горіха складає 7-8 євро. 
Тож можна порахувати, скільки отримаєш з одного гектара. 
Крім цього, додатково реалізовується ядрова перетинка 
для промислових цілей, а шкарлупою можна викори-
стовувати для спалювання у твердопаливних котлах. Це 
одна із найприбутковіших культур на ринку.

– Чи виникають труднощі у горіховій справі?
– Як таких немає. Я б сказав, що існують технічні 

моменти: підбір ділянки, кадрів, машин для обробітку і 
догляду. Все інше на ринку є доступним. Головне мати 
вільні кошти для інвестування (а це мінімум 4-5 років для 
початку. – прим. ред.) і бажання вчитися. У цьому теж ми 
вільні: в Україні та закордоном проводяться різноманітні 
семінари, конференції, виставки; доступні навчально-

інструктивні матеріали; можна вивчати існуючий 
практичний досвід. До проблем відніс би ставлення людей 
до чужого. Протягом часу від моменту посадки дерев 
стикнулися із крадіжками молодих саджанців. Наймаємо 
охорону, але проблема зникне сама по собі через рік, коли 
дерева матимуть потужну кореневу систему і витягнути їх із 
землі не буде можливим. Загалом справа цікава і потребує 
дуже відповідального ставлення.

– Як складаються стосунки з органами влади?
– Оскільки горіхівництво поки що є нішевим і довготри-

валим бізнесом, вважаю необхідним отримання державної 
підтримки, особливо на початковій стадії. За аналогією 
прикладом такої допомоги була програма для садівників 
(в основному для вирощування яблук – прим. ред.), яка 
зараз практично не діє, хоча ми можемо претендувати на 
її кошти. З іншого боку великим позитивом є розуміння 
місцевої влади, яка виділила в оренду земельні ділянки 
під сади на довготривалий період. В ситуації вирощування 
багаторічних насаджень це єдиний вихід, бо працювати із 
власниками паїв неможливо. Тут ніхто не підпише договір 
на 25 і більше років.

– Що, на вашу думку, треба змінити?
– Держава як інститут управління повинна визначити 

пріоритетність підтрики галузей і категорій виробників, 
при цьому не втручаючись у діяльність підприємств. 
На допомогу мають претендувати, в першу чергу, ті, 
хто розпочинає справу, дрібні і сімейні господарства, а 
також відповідально працюють. А моніторити цю ситуа-
цію зобов’язані чиновники місцевого рівня, вивчаючи 
реальний стан справ у галузі, потреби виробників та 
враховуючи перспективність горіхівництва.

– У чому ж полягає перспетика розвитку?
– Продовжуючи тему співпраці із державою, вважаю, що 

для усіх категорій товаровиробників мають бути створенні 
рівні умови господарювання, незважаючи на масштаби 
вирощування. Для односібних і дрібних виробників варто 
було б організувати можливість збуту своєї продукції, бо 
великі підприємства уже мають налагоджену логістику. 
Щодо перспектив власного господарства, то зупинятися 
на теперішніх 14 га саду не хочемо. Якщо все вдасться, то 
закладемо сад в іншому місці. Це приблизно ще така ж пло-
ща, можливо і більша. Сподіваємося, що плани реалізую-
ться і матимуть майбутнє, адже горіховий сад – справа для 
наступних поколінь. Заради нього живемо і працюємо.

Андрій Сава
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
ПІДСУМКИ, АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ

Цукрова галузь в Україні на сьогоднішній день викликає дуже багато 
гострих дискусій. Вона має великий експортний потенціал, для реалізації 
якого існує низка передумов, зокрема якісний насіннєвий матеріал, 
правильні технології вирощування, безперебійна робота заводів. Станом 
на середину жовтня 2017 року в Україні вироблено 502,1 тис. т цукру та 
перероблено 3,72 млн. т цукрового буряку. В порівнянні з минулим роком 
результат нижчий, але для цього є ряд причин. Втім, будь-які результати – 
це розширення досвіду, і розвиток галузі починається з кожного окремого 
господарства, яке робить свій посильний вклад в неї.

Ми завершуємо спецпроект «Цукровий буряк: від 
сівби – до збирання-2017», реалізований спільно з 
компанією «Сесвандерхаве-Україна». Протягом року ми 
висвітлювали технології вирощування цукрових буряків 
на полях агрофірми «Колос», що працює у Сквирському 
районі Київської області, і тепер настав час поміркувати 
над отриманими результатами.

В статті минулого номеру журналу ми описували 
результати збирання солодкого коренеплоду селекції 
«Сесвандерхаве» у господарстві: середня врожайність 
склала 64 т/га, цукристість – 17,5%. Такими результата-
ми можна пишатись. Особливо, коли дізнаєшся, в яких 
умовах вони були отримані.

Про вирішальні фактори у вирощуванні цукрово-
го буряку, ключові технології та оцінку селекційного 
потенціалу гібридів цієї культури ми поспілкувались 
з Леонідом Васильовичем Центилою, керівником 
АФ «Колос», який переконаний, що при використанні 
правильних технологій Україна може стати світовим 
лідером в галузі буряківництва.

- Вирішальним фактором цього сезону виявились 
погодні умови. Тільки уявіть, від 1 квітня до 1 липня, 
в активний період вегетації культури, у нас випало 
всього-на-всього 80 мм опадів! Це найкритичніша 
кількість, яку ми спостерігали за весь час, поки у 
нас стоїть метеостанція, зазвичай менше 150 мм не 
було. Вегетація цукрового буряку сповільнилась в 
5-7 разів. 

- Але яким чином в таких екстремальних умовах вам 
вдалося отримати врожайність, якою задовольняю-
ться навіть при такій недостатній зволоженості?

- Розумієте, у нас є ключове глобальне усвідомлен-
ня: земля – це живий організм. З цього усвідомлення 

будується наша технологія, а саме внесення органічно-
-дефекатних добрив та органо-мінеральних компостів 
у нормі 10 т/га. Ще у 1989-90-х роках в Україні 8,6 т/га 
органіки було нормою, а на сьогодні – це 0,5 т/га. Звісно, 
це веде за собою критичне зниження кількості гумусу. 
Але підкреслюю, що ми органіку використовуємо не з 
метою живлення, а з метою розселення корисної мікро-
флори в ґрунті – це принципово різні підходи. Тобто ми 
регулюємо його фізико-хімічний стан через мікробіоло-
гічні процеси. 

- За результатами цьогорічної роботи, що скаже-
те про селекцію «Сесвандерхаве»?

- Це суперкласна селекція, яка чудово підходить 
до нашої зони вирощування. Як бачимо за ре-
зультатами цього року, вона чудово пристосована 
до екстремальних умов. Гібриди цукрового буряку 
«Сесвандерхаве» мають декілька цінних властивостей, 
які у такій сукупності не мають гібриди інших виробни-
ків. По-перше, це чудове накопичування цукру, яке, 
повторюсь, не нівелюється навіть в тяжких умовах. 
По-друге, і це зазначають виробники цукру, – його 
легко отримувати з цих гібридів, втрати мінімізовані. 
По-третє, різноманіття селекції «Сесвандерхаве»: 
гібриди різних періодів стиглості. Тобто цілі пакети 
різних позитивних властивостей – висока цукристість, 
хороша лежкість тощо. Ми обов’язково будемо сіяти 
їх гібриди цукрового буряку наступного року. Адже 
ця культура є високорентабельною, але, одночасно, і 
дуже витратною, ми хочемо використовувати тільки 
надійне перевірене насіння.

Компанія «Сесвандерхаве», як відомо, в Україні 
дуже ретельно підходить до польових випробувань 
нових гібридів. Зокрема цього року на Київщині вони 
мали кілька полігонів для випробування новинок: 
поле в Білоцерківському районі (14 гібридів), два 
поля у Ставищанському районі (компанії «ГАЛС» і 
«Інтерагросервіс») і у Сквирському районі (АФ «Ко-
лос»). Фахівці ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» разом із 
спеціалістами господарств вивчали вплив агротехно-
логічних прийомів на продуктивність буряків різних 
гібридів, порівнювали ефективність різних обробок 
захисту насіння, робили порівняльну характеристи-
ку нових гібридів, що наразі є у державному ви-
пробуванні.

Про реалізацію потенціалу цукрових буряків, що 
вирощували в АФ «Колос», а також про оцінку ре-
зультатів галузі буряківництва цього року спілкуємося з 
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Сергієм Селінковим, комерційним директором ТОВ 
«Сесвандерхаве-Україна»:

- Охарактерізуйте, будь ласка, гібриди, які були 
у фокусі спецпроекту: Бакара, Вапіті, Предатор, 
Пітон.

АФ «Колос» ми знаємо давно і були впевнені, 
що у цьому господарстві допоможуть нам вивчити 
потенціал нових гібридів Предатор, Вапіті, Бакара і 
Пітон. Останні два сіяли для порівняння як досить 
перевірені і стабільні. Ми завжди рекомендуємо 
більшу  частину площ  сіяти саме таким матері-
алом.

Предатор – це диплоїд врожайного типу. Буряки 
крупні, добре заглиблені у ґрунті, це кращий гібрид 
для пізньої копки. У випадку, коли дуже мало воло-
ги, коли збирання проводять на початку збиральної 
компанії (саме такі умови були цього сезону в АФ «Ко-
лос»),  Предатор свого потенціалу явно не розкриває, 
і у сухому ґрунті можуть бути проблеми з викопува-
нням. Зовсім інша картина цього року у фермерів, 
наприклад, з Хмільницького району, де було більше 
дощів: там Предатор – лідер, але для того і існують 
порівняльні посіви, аби в конкретних погодних 
умовах вибрати кращий гібрид. Тим більше, що немає 
впевненості, що у цьому регіоні дощів буде більше 
наступного року.

Вапіті показав себе з найкращої сторони: 71 т/га при 
цукристості 18.2%. До речі, цей гібрид показав себе на 
високому рівні у всіх зонах бурякосіяння України. Якщо 
врахувати його добру толерантність до церкоспорозу 
і рамулярії, то він досить скоро займе достойну нішу 
портфоліо «Сесвандерхаве».

- Чи вдалий, на Ваш погляд, цей рік для буряківни-
ків в Україні? 

- Все – у порівнянні. Якщо порівняти урожайність 
буряків цього року з минулорічною, то є деяке 
зниження, особливо у центральних регіонах, адже 
вегетаційний період проходив в екстремальних 
погодних умовах. Але у порівнянні з іншими сільсько-
господарськими культурами зниження було меншим і 
буряківництво сьогодні, як на мене, це один з кращих 
аграрних напрямків. 

- Чи задоволені результатами роботи компанії 
«Сесвандерхаве» у 2017 році?

- Так. У 2017 році частка гібридів цукрового буряку 
селекції «Сесвандерхаве» в Україні була  найбільшою: 
ми реалізували 200 тисяч посівних одиниць насіння, 
яким було засіяно майже половину всієї бурякової пло-
щі; такі ж амбіції маємо і на 2018 рік.

Тож, проект «Цукровий буряк: від сівби – до 
збирання» в цьому році завершено. Ми вдячні 

компанії «Сесвандерхаве» за чудову ідею, реаліза-
ція якої сприяє поширенню новаторських підходів, 
поглядів і технологій серед аграріїв, які працюють 
в галузі буряківництва. Вдячні АФ «Колос» за те, що 
вони протягом року приділяли час, щоб поділитись 
своїм цінним досвідом.  У 2018 році ми обов’язково 
будемо розпочинати проект в новому господарстві. 
Шановні буряківники, які вирощують гібриди цук-
рового буряку «Сесвандерхаве»: якщо ви бажаєте 
прийняти участь в цьому проекті та протягом року 
ділитись з колегами своїм досвідом – будь ласка, 
повідомте про це нам або представникам компанії 
ТОВ «Сесвандерхаве-Україна». 

І наостанок, – коментар Олександра Мельника, 
генерального директора ТОВ «Сесвандерхаве-
-Україна»: «Ми дуже цінуємо співробітництво з 
господарствами, які вирощують цукрові буряки 
селекції «Сесвандерхаве», шукають шляхи повного 
розкриття потенціалу цієї культури і які сміливо 
діляться всіма аспектами використаних технологій. 
Адже буряківництво – це складна галузь, тому обмін 
досвідом в цій сфері дуже важливий. Такий проект 
надзвичайно цінний для нас як для виробника насі-
ння, оскільки дає можливість рекомендувати кращу 
технологію для конкретного гібриду: вітчизняну 
сортову технологію вирощування буряків».

Тетяна Бєлінська

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

www.sesvanderhave.com

ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"
09051 Київська обл., 

Сквирський р-н, с. Пустоварівка
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Використовуючи добрива Yara, ви забезпечуєте підвищення 
урожайності, покращення якості та збільшення рентабельності 
вашого виробництва.
www.yara.ua

Регіональні консультанти  Yara:
Захід | Микола Панчук | 067 501-32-97
Центр | Сергій Топольний | 067 463-62-64
Південь | Олег Наконечний | 067 219-87-56
Схід | Ярослав Жаловага | 067 343-60-07

Офіційні дистриб’ютори Yara в Україні:
ТОВ "Агросем" | 044 583-07-25
ТОВ "Компанія Агростатус" | 044 456-14-56
ТОВ “Компанія Ланагра “ | 044 379-13-27
ТОВ "Сяйво" | 050 385-31-55
ТОВ "АРТА-ХІМГРУП" | 067 925-93-60
ГК "ПОЛЕТЕХНІКА" | 098 931-31-31
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"АГРОТЕРРА": СУПРОВІД КЛІЄНТА ВІД ДЕМОНСТРАЦІЇ 
В ПОЛІ – ДО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Чи можна уявити собі аграрія без землі? Звичайно, що ні. Адже земля не лише 
основний ресурс, а й безцінний дар природи, що дозволяє людині жити і в пра-
ці отримувати хліб. Вона потребує також відповідного ставлення від людини, 
щоб зберегти свій потенціал і для майбутніх поколінь. Сьогодні це розуміють як 
сільгоспвиробники, так і інженери сільськогосподарської техніки.

З метою обговорення таких важливих питань компанія 
«Агротерра» презентувала волинським аграріям техні-
ку світових лідерів галузі. 28 вересня 2017 р. на базі 
ТОВ «Горохів-Насіння» у с. Сільце Волинської обл. відбувся 
День поля з демонстрацією у польових умовах техніки 
New Holland, Lemken, Rauch та Weidemann. Зокрема, 
відвідувачі заходу наочно побачили роботу машин New 
Holland: зернозбирального комбайну CX8.80; прес-підби-
рача ROLL-BELT180; тракторів Т7060, Т6020, Т6090, T8.410, а 
також техніки Lemken: посівного комплексу із внесенням 
добрив Compact-Solitair 9/600 HD; обприскувача Primus 45; 
стерневого культиватора Kristall 9 та плугів.

Урочисто відкриваючи День поля, директор 
ТОВ «Горохів-Насіння» Микола Віктович привітав усіх 
присутніх і радо поділився власним досвідом роботи:

«Сьогодні я радий вітати гостей на території 
одного з підрозділів нашого підприємства у селі Сільце. 
Загалом в обробітку маємо понад 2000 га землі в межах 
п’яти сільських рад. Останніми роками менеджмент 
господарства займається налагодженням процесу 
виробництва, механізму управління, вибором технологій 
вирощування продукції. Серед нагальних питань було і 
оновлення машинно-технічного парку. У цьому напрямку 
ми почали співпрацю із молодою компанією «Агротерра», 
яка вже встигла позитивно себе зарекомендувати на ринку 
Західної України. Ми довірилися їм та світовим брендам, які 
вони представляють – New Holland і Lemken».

NEW HOLLAND – НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК НА 
ПОЛІ

Починаючи з цього року врожай у господарстві «Горохів-
-Насіння» збирають комбайнами New Holland CX8.80. 
Як зауважив його директор Микола Віктович, техніка 
продемонструвала себе лише з найкращої сторони: жодного 
дня простою, відсутність поломок, мінімальні втрати зерна. 

Комбайни нового модельного ряду CX8 демонструють 
високу пропускну здатність і продуктивність роботи, які 
вражають своїми показниками. Розглянемо якісні характе-
ристики комбайну:

• решітний стан із технологією Opti-Clean™ підвищує 
ефективність очищення зерна на 20%, забезпечуючи його 
максимальну якість;

• подрібнювач комбайна забезпечує надзвичайно тонке 

подрібнення соломи. Революційна технологія автомати-
чного регулювання швидкості роботи клавіш соломотряса 
Opti-Speed™ забезпечує небачену досі якість сепарації. 
Система розкидання пожнивних решток розподіляє їх на 
потрібну ширину.

• комбайни обладнані бункерами місткістю до 12 500 л, 
що скорочує періодичність розвантаження, дозволяючи 
провести максимум часу за збиранням врожаю;

• простора кабіна Harvest Suite™ Ultra забезпечує 
неперевершений огляд робочих зон для точного збирання.

Зернозбиральні комбайни CX8 – це врожай, зібраний 
своєчасно і без втрат.

Генеральний директор компанії «Агротерра» Костя-
нтин Хоменко: «Комбайни New Holland останніми роками 
займають найбільшу частку за обсягами продажів – більше 
50% ринку, тільки цього року було продано 450 комбайнів, 
9 із них – у Волинській області. З одного боку, це приємно 
усвідомлювати і бути причетними до цього, а з іншого 
– надзвичайно велика відповідальність як перед виробни-
ком техніки, так і перед нашими аграріями. Адже ми не 
лише продаємо – ми пропонуємо комплексний продукт та 
супроводжуємо клієнта протягом усього періоду експлу-
атації техніки у господарствах. Для цього ми будуємо у 
с. Гаразджа поблизу Луцька дилерський центр з сучасними 
ремонтними боксами, який буде додатково оснащений 
відділом ремонту двигунів та відділом ремонту електрон-
ного обладнання будь-якої складності. У центрі передбаче-
но склад запчастин загальною площею 2100 м2 . На сьогодні 
в Західній Україні працює 14 мобільних сервісних бригад на 
базі автомобілів VW Crafter, T5, Caddy, в яких знайдеться все 
для ремонту в польових умовах».

ТРАКТОР T7060 – ПОПЕРЕДУ ВСІХ!
Польові та господарські роботи на Дні поля викону-

вали трактори New Holland декількох серій: Т7060, Т6020, 
Т6090, T8.410. Зокрема, вони демонстрували основні 
функції з обробітку ґрунту з агрегатами Lemken: 5-ти 
корпусним оборотним плугом та стерневим культи-
ватором Kristall 9.

Увагу учасників Дня поля привернув 213-ти сильний 
трактор Т7060, який ідеально задовольняє потреби суча-
сного сільського господарства. Висока потужність і значна 
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маневреність забезпечується при невеликій масі трактора 
(менше 7 тонн), економічності та низьких витратах пально-
го. Трактор простий в управлінні та ергономічний – шу-
моізоляція кабіни встановлює нові стандарти на ринку. 

Основною перевагою трактора T7060 є надійність. 
Він оснащений 6-циліндровим двигуном New Holland з 
турбонаддувом і проміжним охолодженням. З управлі-
нням потужністю EPM - ISO 14396 - ECE R120 він може 
досягати максимальної потужності 242 к.с. Значну 
маневреність забезпечує трансмісія Power Command™ 
Full Powershift. Швидкість трактора становить від 40 до 
50 км/год при русі на дорозі, а в робочому режимі – від 
225 м/год.

МІЦЬ І НАДІЙНІСТЬ LEMKEN
«Стерневий культиватор Kristall 9 – надійний помічник, 

який при своїй компактній конструкції забезпечує найкра-
щу якість обробітку ґрунту», – запевнив гостей заходу 
Олександр Олексюк, представник компанії «Lemken» у 
Західному регіоні. 

Kristall виробляється з шириною захвату від 3-х до 6-ти 
метрів; напівнавісні моделі – від 4-х до 6-ти метрів, можуть 
агрегатуватись з сівалкою Solitair.

Нові лапи TriMix шириною 47 см, завдяки своїй формі зі 
загнутими напрямними пластинами, дають надзвичайно 
інтенсивне перемішування пожнивних залишків з 
ґрунтом. На передньому ряді встановлено лемеші з шири-
ною 44 см, а на задньому – з шириною 52 см. В результаті, 
особлива форма лап, дизайн та розміщення робочих 
органів на кожній із семи стійок дозволяють культиватору 
Kristall досягати якості змішування, як у багаторядних 
культиваторів. Солома та ґрунт інтенсивно переміщуються 
по всій робочій ширині агрегату. 

«Це забезпечує оптимальні результати, що під-
тверджено й сьогодні на Дні поля під час роботи культи-
ватора по стерні сої. Глибину обробітку відрегулювали 
механічно і в перший захід агрегат працював до 7 см, а в 
другий – до 18 см. При цьому положення пластин в передній 
частині агрегату не змінювалося інструментом. Слід 
звернути увагу й на те, що диски і прикочувальні котки 
працюють, як єдине ціле, тому, змінюючи глибину обробі-
тку, не потрібно додатково регулювати диски», – додав 
Олександр Олексюк.

І що не менш важливо: нове покоління стерневих 
культиваторів Kristall 9 від Lemken є економічно дуже 
вигідним. Оптимізована кількість робочих органів і рядів 
стійок зменшує вартість придбання і операційні витрати на 
заміну органів, що швидко зношуються.

Після проведення практичної демонстрації директор 
ТОВ «Горохів-Насіння» Микола Віктович висловив пере-
конання щодо вибору цієї сільськогосподарської техніки 
для власного господарства: «Ми обрали її через надійність, 
високу продуктивність, простоту експлуатації, а також 
професійний підхід дилера – компанії «Агротерра». Нас 

приємно здивувала якість та оперативність сервісу. 
Зокрема я як керівник в середньому раз на тиждень бачу на 
території господарства сервісного спеціаліста компанії. 
І не тому, що виникла поломка – вони постійно слідкують 
за станом техніки в роботі, допомагають у налаштуванні 
та дають рекомендації».

Високий рівень дилера «Агротерра» підтвердив і 
керівник сервісу корпорації «CNH» Андрій Габчак: 
«Компанія «Агротерра» – це один із молодих дилерів 
бренду New Holland в Україні. Ми з нею працюємо вже 
3,5 роки. Це прогресивна команда, націлена на результат, 
з відповідальним ставленням до постійного вдосконале-
ння навичок сервісних працівників. Як офіційний дилер на 
теренах Західної України компанія виконує всі рекоменда-
ції щодо продажу, гарантійного і післягарантійного 
сервісного обслуговування техніки у клієнтів. Загалом 
можна стверджувати, що «Агротерра» надзвичайно 
якісно створила власну організаційну структуру щодо 
відповідальності та забезпечення сервісу клієнтів. Це 
підтверджується оцінками періодичних інспекцій стану 
інфраструктури, мережі та співпраці дилера з клієнтами».

СЛОВО ПРАКТИКІВ
Керівник СТОВ «Лище» Святослав Карбовський:
«Наше господарство було одним із перших на Волині, 

хто придбав зернозбиральний комбайн New Holland 
СХ6090. Ми переконалися у надійності як техніки, 
так і дилера «Агротерра». Завдяки запропонованому 
сервісу наша співпраця за ці роки ще більше покращи-
лася. Приміром, цього року нам вдалося зібрати понад 
8 тонн зернових з гектара з мінімальними втратами. 
Також користуємося ґрунтообробними агрегатами 
Lemken. Тому і проблем з обробітком важких ґрунтів, 
якими «славиться» наш край, немає. Ще раз пере-
конатися у якості техніки ми мали нагоду сьогодні 
на Дні поля, який організувала «Агротерра» і наш друг 
Микола Віктович. Техніку побачили в роботі: це і збира-
ння врожаю сої, диференційоване обприскування стерні, 
стерневий обробіток культиватором, оранку, посів 
по стерні та після її обробітку. Особисто я задоволе-
ний якістю проведених робіт, оскільки демонстрація 
відбувалася на похилому рельєфі з сильно зволоженим 
ґрунтом. Техніка New Holland у поєднанні з агрегатами 
Lemken виконала поставлені завдання чудово. Тому 
співпрацю з дилером «Агротерра»  продовжуватимемо 
й надалі».

Схвальні відгуки аграрія підтримали всі присутні на 
Дні поля, адже мали можливість наочно пересвідчитися у 
надійності роботи представленої техніки, ознайомитися 
з тонкощами гарантійного і післягарантійного сервісу та 
обслуговування від компанії «Агротерра», що є справж-
нім другом аграрія у досягненні високих хліборобських 
результатів на землі.

Андрій Сава
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ЩО МОЖУТЬ БЕЗПІЛОТНИКИ ТА РОБОТИ У 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Українські фермери поки що не готові відмовитися від 
трактористів, проте вже цікавляться безпілотними апаратами й 
датчиками. Яким може невдовзі стати сільське господарство?

У вересні в Британії завершився експериментальний проект 
Hands Free Hectare з вирощування ячменю без участі людини. Робо-
там вдалося посіяти, підживити, обробити від шкідників і бур'янів 
2,5 га поля та самостійно зібрати врожай. Безпілотники, GPS-треке-
ри, датчики контролю, від обробітку землі та висівання зерна і до 
його перевезення на елеватор, інтерактивні карти дозволяють 
автоматизувати процеси на полі та підвищити врожайність.

Вимірювання площі
Є багато систем вимірювання площі полів – від традиційних 

геометрів та об'їзду території з GPS-трекером до аналізу 
інформації із супутників. Однак найбільш точним є використан-
ня безпілотних літальних апаратів.

За словами засновника компанії SmartFarming Артема 
Бєлєнкова, головне завдання точного вимірювання полів – 
оптимізація бюджетів: «Точний обмір земель зазвичай виявляє 
погрішності на 1,5-2%. Для земельного банку 30 тис га це 450-
600 га. Якщо компанія закладає на посівні матеріали та пальне 
400 дол на га, то економія становитиме 180-240 тис дол.».

За допомогою безпілотних літальних апаратів можна також 
швидко і з точністю до сантиметрів отримати інформацію про 
площу поля. Дрон робить багато знімків, а потім програма 
формує точну карту. Програма також розробляє алгоритм 
польоту, розраховує час перебування в повітрі і визначає 
кількість батарей. Для отримання максимально точних даних 

потрібно працювати з геодезистом.
Моніторинг стану посівів
Безпілотники також використовують для отримання 

оперативної інформації у вигляді інтерактивних карт про сходи 
після зими, рівномірність проростання зерна, кількість бур'янів 
та шкідників, якість виконання польових робіт. Це дозволяє 
вчасно ухвалювати правильні рішення щодо обробітку землі.

Важливу роль безпілотники відіграють у прогнозуванні 
врожайності. Так, на стадії цвітіння можна робити прогнози 
врожайності. Для цього необхідно вийти в поле, заміряти 
кількість рослин на квадратний метр у різних точках, екс-
траполювали результати на всю карту. Цей прогноз найточні-
ший для озимої пшениці.

Безпілотник проти крадіжок
Їх можна застосовувати і для контролю та попередження 

крадіжок на полі. Це відбувається за допомогою встановлення 
на дрони тепловізорів. Це дороге задоволення, бо камера 
нічного бачення на ринку коштує понад 6 тис євро.

З інфрачервоною камерою можна літати вночі, бачити 
людину. Ефективність же такої роботи буде лиш тоді, коли 
вдасться зберегти кілька вантажівок врожаю.

Безпілотний захист рослин
Внесення засобів захисту рослин – одне з найскладніших 

завдань для безпілотників в агросекторі. В Україні ця техноло-
гія тільки розвивається, і компаній, які б надавали такі послуги 
в промислових масштабах, ще нема.

www.epravda.com.ua
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» 
ПРЕДСТАВИЛА НИЗКУ НАДІЙНИХ ПРИЧІПНИХ 

АГРЕГАТІВ UNIA ТА AGRISEM
Цьогоріч виставка AGROEXPO-2017, яка проходила з 20 по 23 вересня у м. Кропивни-

цький, вразила учасників своєю масштабністю. Її особливістю було те, що новинки сі-
льгосптехніки можна було ретельно оглянути як на експозиціях, так і побачити їх в дії на 
робочому полігоні. Зокрема, широкий асортимент техніки продемонструвала «Волинська 
Фондова Компанія», яка є традиційним учасником цієї виставки. Враховуючи актуальність 
осінніх ґрунтообробних робіт, компанія презентувала лінійку відповідних агрегатів 
брендів UNIA та Agrisem, офіційними та ексклюзивним дилером яких вона є в Україні.

Екскурсію серед представленої техніки нам проводив Сергій 
Олексійович Казиміров, директор Дніпропетровської 
філії «ВФК», яка працює у п’яти областях: Кіровоградська, Дні-
пропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська. Тож зазначи-
мо по порядку технічні особливості кожного з агрегатів. 

ДИСКОВИЙ АГРЕГАТ UNIA ARES XL
Сергій Казиміров: «На сьогодні це дуже популярна машина, 

конструктивно зроблена так, до робить не чорний пар, а му-
льчу на ґрунті, що дає змогу зберігати вологу, відбувається 
менше її випаровування. Це саме те, що зараз потрібно нашим 
аграріям».

UNIA ARES XL максимально захищає від видування цінно-
го верхнього шару і значно зменшує випаровування воло-
ги. Дані агрегати успішно замінюють неглибоку оранку. В 
ході обробки стерні спеціально розроблені відповідні секції 
дисків, міцна рама з рівномірним розподілом навантаження і 
широкий вибір катків гарантують ефективну обробку. Чудово 
зарекомендували себе на передпосівній обробці. Ці агрегати 
мають XL диски діаметром 560 мм на гумових амортизаторах, 
що призначені для дрібної (6-12 см), швидкої обробки стерні 
з метою прискорення проростання падалиці, зупинки ви-
паровування вологи, а також початкового перемішування 
пожнивних залишків.

РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 
НАВІСНИЙ UNIA MXL 3000 ТА 
ПРИЧІПНИЙ RCW 12 000

Сергій Казиміров: «UNIA MXL 3000 – це унікальний розкидач 
для системи точного землеробства. Він працює з комп’юте-
ром. Його основна конструктивна відмінність в тому, що 
дозування йде за допомогою дозуючого шнеку. Всі інші розки-
дачі, які працюють з комп’ютером, використовують систему 
вагів. Дуже надійна та водночас проста конструкція. Завдяки 
своїй простоті ціна на ці розкидачі дуже доступна».

Ця модель забезпечує високу точність розкидання 

добрив та високу продуктивність роботи. Комп’ютер забез-
печує внесення бажаної норми незалежно від швидкості руху 
трактора. Крім того, комп'ютер має наступні можливості: шви-
дко змінити дозу посіву на ± 10, від 20 до 50% та контролю 
наявності гною, контролю швидкості розкидання з точністю 
до 1 м², задання потужності і продуктивності га/год. та контро-
лю за роботою усіх датчиків.

Щодо моделі RCW 12 000, то вона зорієнтована для більш 
потужних господарств, у яких великі площі для внесення. 
Об’єм кузова відповідно 12 000 дм³. Спроектований простий 
і надійний привід транспортера гарантує внесення необхі-
дної норми незалежно від швидкості руху – наднадійний "ме-
ханічний комп'ютер". Дві системи висіву дозволяють точно 
вносити добрива на ширину до 36 м і вапно на ширину до 
15 м. Пасовий транспортер призначений для точної і рівномі-
рної подачі гранульованих добрив.

ПЛУГ ОБОРОТНИЙ НАПІВНАВІСНИЙ 
UNIA VIS XL

Сергій Казиміров: «UNIA робить плуги з різною кількістю 
корпусів – від двох до дев’яти. На виставці  був представлений 
8-корпусний. Плуги дуже якісні, для їхнього виготовлення UNIA 
використовує шведську сталь, рами для плугів виробляють на 
фінському заводі. Його ціна дешевша від інших брендів, а якість 
нічим їм не уступає. Тому останнім часом дуже багато аграрі-
їв зупиняють свій вибір саме на плугах UNIA».

Переваги цього плуга в його надійній конструкції, 
мінімальному опорі оранки, якісному прикриванні пожнивних 
решток, ефективному захисті робочих органів, стабільності 
обороту та простоті в налаштуванні.

Оборотний напівнавісний 8 корпусний плуг UNIA VIS  XL 
комплектується перевіреними відвалами з робочою шири-
ною до 48 см, а також системами гвинтового або ресорного 
захисту. Міцна рама зі спеціальною конструкцією та попере-
чним розрізом 180х180 виготовлена із загартованої сталі 
підвищеної міцності та стабільності, що робить роботу плу-
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га довговічною. Система обороту плуга підтримується дво-
ма гідравлічними циліндрами. Колесо опорно-транспортне 
550/45х22,5. Є можливість установки скиммера та додання 
дисків до кожної секції плуга. Він має 2 дискових ножі ø480 мм 
з пружинним захистом, гідравлічну балку для плуга, ресорний 
захист нон-стоп (7 листків ресори)та передплужники, які при-
значені для великої кількості пожнивних решток (в додатковій 
комплектації).

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ AGRISEM 
CULTIPLOW GOLD 

Серія Agrisem Cultiplow – це глибокорозпушувачі, які 
руйнують плужну підошву, створюють мікротріщини, при цьо-
му не перевертаючи шар ґрунту знизу наверх. Такий спосіб 
обробітку дозволяє розпушити шар ґрунту, зруйнувати ущі-
льнені нижні горизонти, збільшити потужність кореневого 
шару, поліпшити повітряний, водний і тепловий режими 
ґрунту, активізувати біологічні процеси, накопичити ґрунтову 
вологу, попередити водну і вітрову ерозію.

Глибокорозпушувач Agrisem Cultiplow Gold – це профе-
сійна техніка, яка легко розпушує будь-який ґрунт на глиби-
ну до 45 см, завдяки лапі це відбувається однорідно по всій 
ширині захвату, що сприяє проникненню вологи, усуненню 
плужної підошви. Глибокорозпушувачі Cultiplow Gold мо-
жуть бути від 2-х до 8-ми метрів ширини захвату, відповідно 
до потреб господарств. Агрегат використовує хвилеподібну 
технологію рихлення, що є важливим елементом пророста-
ння посівних культур. Необхідна потужність трактора від 
90 до 550 к.с.  Робоча швидкість роботи за трактором від 5 до 
10 км/год.

Агрегат має систему регулювання робочої глиби-
ни Multistop, що дає змогу легко встановити необхідну 
робочу глибину для роботи в полі відповідно до потреб 
господарств.

ОБПРИСКУВАЧ ПРИЧІПНИЙ UNIA 
EUROPA 3024

Міцний і перевірений в найбільш складних умовах профе-
сійний польовий обприскувач, який призначений для вели-
ких і середніх господарств. Забезпечує точність обприску-
вання та зручність в обслуговуванні. Також комплектується 
з комп'ютером UTS та системою GPS. Має нічне освітлення. 
Наявність додаткового набору ламп, встановлених на штангах 
полегшує та забезпечує роботу обприскувача навіть в нічний 
час. Ідеальна система стабілізації за будь-яких умов роботи – 
типу маятник з амортизацією у двох площинах.

Модель EUROPA 3024, яка була представлена на виставці, 
має ємність баку 3200 л та робочу ширину 24 м. Сучасний, 
надійний і міцний головний бак, виконаний з високоякісно-
го поліестеру, місткістю 3200 л разом з інтегрованими баком 
для промивання системи на 300 л та баком для миття рук на 
25 л забезпечує прекрасну стабільність машини і оптимальне 
розподілення маси на колеса як обприскувача, так і трактора. 

Застосування двох перегородок нівелює переміщення рідини 
під час транспортування та роботи на нерівній місцевості. Об-
прискувач легко агрегатується з будь-яким трактором завдя-
ки простій, міцній, надійній конструкції рами, використанні 
жорсткого дишла для нижнього зачепу з можливістю регулю-
вання петлі та монтажної плити та опорній нозі з домкратом.

Шестисекційний італійський поршнево-мембранний насос 
ZETA 300 з підвищеною міцністю мембран забезпечує рівномі-
рну подачу 300 л/хв з максимальним тиском до 2 МПа (20 атм), 
що гарантує безаварійну роботу при інтенсивній експлуатації.

Штанга має можливість роботи на схилах у 8,5 градусів. 
Це дозволяє зручно працювати вздовж схилів. Завдяки безлі-
фтовій конструкції підйому штанги, яка працює за принципом 
паралелограмної важільної навіски з гідроциліндром під-
йому штанги з гідравлічно-газовим амортизатором, ударні 
навантаження, які виникають при наїздах колесом на горби чи 
попаданні в яму, гасяться та компенсуються за рахунок ледь 
помітного коливання у вертикальній площині. Крім цього об-
прискувач оснащений пневматичною підвіскою осі, що значно 
підвищує продуктивність та надійність.

Окрім переліченої техніки, «ВФК» представила на виставці 
оливу Total, шпагат і сітку Bezalin, оскільки вона також є офі-
ційними дилерів цих виробників, та широкий вибір запасних 
частин різноманітних провідних брендів. 

Сергій Казиміров: «Вся техніка і комплектуючі, які пред-
ставляє «ВФК», дуже високої якості, ми ретельно підходимо до 
вибору своїх постачальників. Зокрема, TOTAL – один із лідерів, 
що входить у п’ятірку кращих у світі, BEZALIN – я вважаю, на 
українському ринку найкращий шпагат». 

Підводячи підсумки щодо участі «ВФК» у виставці 
AGROEXPO-2017, можемо сказати, що компанія дуже вдало 
підібрала асортимент техніки як враховуючи її сезонну 
актуальність, так і враховуючи зацікавленість аграріїв в брендах 
UNIA та Agrisem, яка виправдана їх якістю. А компанія «ВФК», 
в свою чергу, гармонійно доповнює якість техніки надійним 
обслуговуванням та професійною консультацією клієнтів.

Тетяна Бєлінська

43006, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
Безкоштовні телефонні лінії:

0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 

безкоштовні

www.vfc.com.ua  office@vfk.lutsk.ua
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КОРПОРАЦІЯ AGCO ЗАПУСКАЄ 
ПРОЕКТ MARS

Технологія MARS забезпечує планування, контроль і 
точне документування висіву за допомогою об'єднаних в 
комплекс малогабаритних роботів. Супутникова навігація і 
управління даними в хмарі дозволяють виконувати роботу 
цілодобово, а власнику техніки забезпечують постійний 
доступ до всієї інформації. Система точно фіксує місце і час 
висіву кожного зерна, і ці дані роблять більш ефективними 
наступні операції по догляду за посівами, захисту рослин та 
внесенню добрив.

Система MARS може об'єднувати від 6 до 12 роботів і здат-
на обробляти приблизно 1 га на годину. Всі роботи з'єднані з 
центром управління і автоматично обмінюються даними. Фу-
нкція буферизації даних і резервні канали зв'язку компенсують 
збої в мережі.

У разі виходу з ладу одного з роботів, система перероз-
поділяє завдання між рештою робітниками одиницями, не 
перериваючи процес і не залишаючи необроблених ділянок. 
Кожен робот можна заповнити різним посівним матеріалом, 
що дозволяє висівати на одному полі відразу кілька культур.

Завдяки електродвигуну (потужністю близько 400 Вт), що 
працює від акумуляторної батареї, малій масі (близько 50 кг), 
збільшеним шинам, які дозволяють створити мінімальний 
тиск на ґрунт (всього 200 г/см²), і в автономному режимі, висів 

можна виробляти цілодобово, сім днів в тиждень. В результаті 
все це підвищує продуктивність і універсальність системи, яка 
може виробляти роботи в різних умовах, непридатних для 
звичайних машин, наприклад, через особливості ґрунту.

Роботи, виконуючи одну і ту ж роботу, витрачають при-
близно на 70% менше енергії і, відповідно, дають менший 
викид CO2. Також виключена ймовірність протікання шкідливих 
речовин на ґрунт, оскільки для повноцінної роботи техніки не 
потрібні ні дизельне паливо, ні масло.

Додаток MARS здатен спланувати траєкторію руху по полю, 
витрату посівного матеріалу, а також схему і щільність висіву. 
На підставі введених параметрів новий просунутий алгоритм 
OptiVisor розподіляє роботів по полю і розраховує для них 
оптимальну траєкторію руху, а також прогнозує час завершен-
ня роботи.

www.agriculture.by

«РОЗУМНЕ» УПРАВЛІННЯ ДЛЯ 
ПЛУГІВ KUHN

Всі аграрні оператори знайомі з процесом оранки та 
знають, що Z-подібний край борозни, який залишається, коли 
плуг піднімається і опускається в кінці поля, призводить до 
вібрацій при оранці краю поля. «Але такого більше не буде», 
стверджує компанія «Kuhn Farm Machinery», яка представить 
на виставці Agritechnica систему, яка використовує точність 
GPS для автоматичного підйому і опускання кожного окремого 
елемента корпусу плуга в і з землі в початкових і кінцевих точ-
ках кожної борозни.

Компанія «Kuhn», яка назвала свою технологію «розумна 
оранка», стверджує, що система управління секціями гарантує, 
що все поверхневе сміття буде заоране, а сам процес оранки 
стане простіший, зручніший і буде менш трудомістким. Крім 
того, створення чіткої межі зменшує кількість «кіл» на краях 
поля. Компанія подала заявку на патент для цієї системи, яка 
незабаром буде доступна для всіх плугів Kuhn.

www.agroinfo.com



ТРЕЙЛЕРИ (ВІЗКИ) ЛАН-1, 
ЛАН-2, ЛАН-4, ЛАН-5,  ЛАН-6 ЛАН-11

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

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.

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   
двигуна автомобіля);
• тип: монтується до автомобіля;
• максимальна висота вивантаження: 4,33 м;
• максимальна дальність вивантаження: 2,79 м;
• вага: 225 кг.

ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A, ЗМ-120
Технічні характеристики:

• тип: самопересувний, електричний;
• продуктивність максимальна: 70-120 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.

БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА 
БИР-1, БИР-2, БИР-3

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.

БОРОНА ПРУЖИННА БП-7, БП-7-01, БП-14
Технічні характеристики:

• робоча ширина захвату – 7-14 м;
• потужність, необхідна для агрегатуван-

ня з трактором – від 80 к.с.;
• робоча швидкість – до 15 км/год.

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ СІВАЛОК 
GASPARDO SP8, МТ8, KUHN PLANTER 3M, MATER MACC MS 4100
Призначене для переобладнання сівалки з навісної у напів-причіпну, для транс-
портування її між полями та посіву тракторами МТЗ. Для транспортування сівалок, 
що працюють як за класичною, так і за No-till технологією.

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ
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НА «ДНІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ» «ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» 
ПРЕДСТАВИЛА ДВА УНІКАЛЬНІ АГРЕГАТИ:

 AGRISEM CULTIPLOW ТА KUHN CHALLENGER
14 вересня, в рамках проекту «Дні агротехнологій» та VIII Міжнародної конференції 

"Ефективне управління агрокомпаніями" (LFM 4.0), у с. Черняхів Кагарлицького району 
Київської області, на полі ПрАТ «Агрофорт» можна було оцінити роботу сучасної техніки 
і агробізнес майбутнього на власні очі. 

Під час демонстрації сучасної сільськогосподарської техні-
ки «Волинська фондова компанія» представила глибокороз-
пушувач Agrisem Cultiplow Platinum SR 4m, який працював 
у парі із трактором Massey Ferguson 8690, та напівнавісний 
плуг Kuhn Challenger, який працював у парі із трактором 
Fendt 1050 Vario.

Демонстрація техніки у «Дні агротехнологій» проходила у 
формі змагань - під час показу робота кожного агрегату оці-
нювалася експертним журі за такими критеріями як глибина, 
швидкість та ширина захвату. 

НАДІЙНИЙ ПЛУГ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ГОСПОДАРСТВ І 
ТЯЖКОЇ РОБОТИ

Оборотний напівнавісний плуг Kuhn Challenger пред-
ставляв Денис Кузьмич, бренд-менеджер «Волинської 
фондової компанії» з напрямку Kuhn. За його словами, 
ця машина цікава і унікальна на ринку. Випускає плуг завод 
Хуард у Франції, який завжди випускав плуги, що були 
рекордсменами з оранки. 

«Головна особливість цього плуга у тому, що він 
створений для господарств, які мають на меті максимально 
продуктивно виконати роботу за стислий проміжок часу» – 
запевнив бренд-менеджер.

Для початку – цифри. Максимальна ширина представле-
ного 12-корпусного плуга складає 5,5 метра, ширина захвату 
корпусу 45 см. В середньому за зміну він може обробити 80-
90 гектарів за добу.

А загалом, ці плуги поставляються в комплектації від 7 до 
13 корпусів. Потужність трактора, який може працювати з цим 
плугом, складає 500 к.с. і вище. Середня швидкість, з якою мо-
жна працювати з цим плугом – 8 км/год, але у господарствах 
працюють і швидше – до 10 км. 

В чому переваги і особливості, унікальність цього плуга? 
Він має на сьогодні одне з найбільших на ринку січень рами – 
220х220 мм. Товщина самої рами складає майже 1 см. І це над-
звичайно міцна рама, створена для роботи в екстремальних 
умовах. Тобто даний агрегат створений для надважких 
умов, тому машина є незамінним помічником для великих 
господарств. 

В даній комплектації є передплужники, які максимально 
ефективно заорюють пожнивні рештки, зокрема, рештки ку-
курудзи. Вони регулюються в трьох положеннях – вгору-вниз, 
ліворуч-праворуч і вперед-назад. Це робиться для того, щоб 
виставляти максимально чітко кут атаки передплужника, щоб 
краще заорювати пожнивні рештки. Якщо їх менше, то стави-
ться менш агресивний кут атаки. 

Завдяки особливостям конструкції, при виході на роз-
ворот, з борозни поступово піднімається спочатку передня 
секція, потім за нею піднімається задня секція, тобто все це 
робиться поступово. Коли передня секція вже виходить, 
задня секція ще працює на задану глибину. 

Відвали тут поставлені так звані ромбовидні. Даний вид відвалів 
– це запатентована розробка компанії Kuhn. Саме компанія Huard, 
яка входить до групи компаній Kuhn, винайшла цей тип відвалу. 

Відвал зроблений так само, як і передплужники – зі 
спеціальної сталі, яка виконується методом цементуван-
ня. Зовнішній шар передплужника, так само, як і відвала, 
складає 3,3 мм. На сьогодні це найширший шар металу, який 
надзвичайно стійкий до зносу. Є господарства, які за два 
роки вже напрацювали цим плугом більше 10 тис. га. І знос 
робочих органів – долот, відвалів, лемехів, був мінімальним 
для таких рекордних об’ємів роботи. 

Ще тут встановлені надзвичайно стійкі до зносу долота, які 
отримали назву «Супермарафон». Є господарства, які напра-
цювали більше 2 тис. га і ці робочі органи майже не стерлися. 

Бачимо спеціальну конструкцію – з’єднання рами є сек-
ційним. Дві секції з’єднані між собою шарнірним гідравлічним 
принципом. Що це дає? Коли плуг працює по нерівній поверхні, 
то повністю копіюється рель'єф, що забезпечує глибину оранки. 
Це дуже важливо, коли ми працюємо по горбистій місцевості. 
Спеціальна система ON LAND дає можливість здійснювати робо-
ти по краю борозни і виконувати роботу набагато ефективніше.

Цей плуг має захист у вигляді болтів на розрив. Тиск, який 
здійснюється на ці болти, складає 4 тони. І такий захист болтів на роз-
рив дає велику перевагу – коли болт розривається, посадкове місце 
не розбивається, можна навіть в польових умовах замінити болт. 

У цій комплектації ми бачимо транспортний візок, так 
званий трейл-лінк, він забезпечує стабільність плуга в робо-
ті, зменшує потребу у тягловому зусиллі трактора, відповідно 
відбувається зменшення навантаження на саму машину. 

Тож, з переваг цього агрегату можна виділити наступні:
- модульна конструкція з можливістю додавання корпусів;
- широкий діапазон регулювання першого корпусу;
- простота і зручність в обслуговуванні (кут повороту в 

120°, підйом та оборот плуга здійснюється за одну операцію 
послідовно з кабіни трактора);

- шарнірно-зчленована рама;
- м'яка підвіска при транспортуванні;
- безупинні гідро запобіжники;
- довговічні робочі органи;
- широкий спектр додаткового обладнання.



www.agroprod.biz 57

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ, ЩО ЕКОНОМИТЬ 
ПАЛИВО І ПОЛІПШУЄ ВРОЖАЙНІСТЬ

Унікальний на ринку України глибокорозпушувач Agrisem 
Cultiplow Platinum представляв Євген Овсійчук, менеджер 
«Волинської фондової компанії» по Київській області та Киє-
ву. Усі бажаючі могли побачити у роботі агрегат 2014 року, який за 
даними бухгалтерії у господарстві пропрацював на 14700 гекта-
рах. За цей час змінили лише робочі органи та одну ступіцу підши-
пника. І це, погодьтеся, зовсім непоганий показник. 

«Ця сучасна грунтообробна техніка легко розпушує будь-
-який ґрунт на глибину до 45 см, – розповідає фахівець. – 
Глибокорозпушувач Agrisem Cultiplow Platinum використовує 
хвилеподібну технологію рихлення, що є суттєво важливим 
елементом проростання посівних культур. І ще один важ-
ливий нюанс – фракція по всьому периметру подрібнення 
грунту є однаковою, без забивання і без утворення комків. Це 
відбувається завдяки тому, що агрегат укомплектований 
лапами TCS 750, які легко розпушують ґрунт без змішування 
шарів ґрунту. Лапи мають спеціальні накінечники, які виго-
товлені з високовуглецевої сталі та мають спеціальний 
захист». 

Агрегат унікальний, оскільки він один із небагатьох на ринку, 
де захист від перевантажень представлений пружиною. Пружина 
дає змогу механізатору не зупинятися, не витрачати час.

Швидкість роботи цього агрегату залежить від ґрунтів, від 
кількості плужних підошв (їх може бути 1 чи 2), від 6 до 11 кі-
лометрів. Також від ґрунтів, від кількості плужних підошв, від 
швидкості залежить сам ресурс робочих органів. 

Глибокорозпушувач має систему регулювання робочої 
глибини Multistop, що дає змогу легко встановити необхі-
дну робочу глибину для роботи в полі відповідно до потреб 
господарств. Також одна з переваг - великий кліренс - 100 
см. Моделі розроблені таким чином, що можуть працювати з 
будь-якими тракторами. 

В Україні, у переважній більшості, працюють чотири- та 
шестиметрові модифікації цього глибокорозпушувача, хоча 
є агрегати від трьох до дев’яти  метрів. Для агрегатів з шири-
ною захвата 4 метри потрібна потужність трактора в 280-340 
к.с., на ширину захвата 6 метрів – в 500 к.с. 

Можна говорити про універсальність агрегату, адже в 
парі з котком є можливість встановлення ззаду дисків, які 
дають можливість мульчувати те, що ми зібрали, що трохи 
приховати пожнивні рештки. А загалом є можливість ви-
брати декілька варіантів вирівнюючих катків під різноманіт-
ні типи ґрунтів відповідно до потреб господарств.

Одинарна стальна рама 200х200 мм (цільна рама) є над-
звичайно міцною та здатна витримувати надважкі наванта-

ження при будь-яких умовах роботи. До того ж, даний 
агрегат може комплектуватися з заводу передньонавісним 
бункером для добрив, який встановлюється на передню 
навіску об’ємом до 2200 л. Також в реаліях України вже є 
заводи, які встановлюють на задню навіску бункери для 
внесення добрив на необхідну глибину безпосередньо під 
лапи. 

І найголовніше – цей глибокорозпушувач економить 
паливо і підвищує врожайність. За результатами офі-
ційних польових випробовувань у Франції завдяки спеці-
альній конструкції лапи Agrisem зі зміщеним ріжучим 
елементом зафіксували зменшення енергоспоживання 
трактора приблизно на 30% у порівнянні з глибокороз-
пушувачами класичної конструкції. Відзначили також 
підвищення врожайності після обробки ґрунту саме ла-
пами глибокорозпушувача Agrisem.

Отже, з переваг глибокорозпушувача Agrisem 
Cultiplow Platinum можна виділити наступні:

- енергоспоживання приблизно на 30% менше ніж у 
глибокорозпушувачів класичної конструкції;

- створення сприятливих умов для розвитку кореневої 
системи рослин, внаслідок чого - підвищена врожайність;

- має великий кліренс;
- рама розрахована на високі навантаження;
- є доступними для будь-яких видів тракторів;
- спеціальна хвилеподібна технологія рихлення з перемі-

шуванням ґрунту;
- однорідне рихлення ґрунту по усій робочій ширині;
- робота без забивання катків;
- висока продуктивність без утворення комків.

Ольга Соломка

43006, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
Безкоштовні телефонні лінії:

0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 

безкоштовні

www.vfc.com.ua  office@vfk.lutsk.ua
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СЕНСОРНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ЗМЕНШУЄ ЗНОС ГУМОВИХ 
ГУСЕНИЦЬ

Як відомо, пересування по дорогах 
погано позначається на стані гумових 

гусениць, тому що тертя викликає 
нагрів гуми, що призводить до 

зносу ланок.
Тепер є рішення у вигляді 

інтелектуальної техноло-
гії гумових гусениць від 

Continental. Встановлений 
всередині каркаса датчик 

контролює температуру 
гуми. Показання від-
ображаються на 
терміналі, і водій 
попереджається про під-
вищення температури 
до критичних значень.

Компанія Continental 
стверджує, що дана техно-

логія дозволить водієві максимально ефективно 
адаптувати швидкість при пересуванні, що призведе до 
збільшення терміну служби гуми.

Заявлена компанією Continental як перша в світі 
розробка буде представлена на виставці Agritechnica в 
наступному місяці.

www.agroinfo.com
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"ЗАЗ" ЗБИРАТИМЕ ТРАКТОРИ НОВОГО КОРЕЙСЬКОГО БРЕНДУ
Зі слів голови правління ЗАТ «Запорізький авто-

мобільний завод» (ЗАЗ) Миколи Євдокименка, на ЗАЗі 
в наступному році стартує збірка корейських тракторів 
бренду LS. Цей новий бренд відомого у Південній Кореї 
підрозділу LG Heavy.

«На початковому етапі планує-
ться великовузлове SKD-складання 
тракторів, потім у планах — на-
близитися до промислового CKD-
-складання. Відзначимо, що «ЗАЗ» 
вже має багатий досвід по роботі з 
корейськими виробниками (згадає-
мо хоча б Lanos-и або «запорізькі» 
SsangYong, що збираються за тими 
ж технологіями), так що з пере-
орієнтацією частини виробництва 
складнощів не очікується», – пові-
домляє agrocareer.com.

Реалізовуватися нові трактори 
будуть через розгалужену мережу 
«УкрАвто».

В Україні «УкрАвто» роблять 
ставку на дві моделі тракторів LS: 
V-серії потужністю 70–80 к.с. і H-серії 
потужністю 110–140 к.с. Крім того, 
навесні на український ринок вийде 
і міні-трактор з відкритою кабіною 
для фермерських господарств.

Цінова політика на трактори LS 

буде цілком адекватною: стартова 
ціна зібраного в Кореї трактора 
LS починається від $38 тис., а 
найпотужніші варіанти будуть за-
пропоновані за $70 тис. При цьому, 

з урахуванням українського склада-
ння і можливої локалізації - очікує-
ться, що вартість тракторів стане ще 
більш привабливою.

Відзначимо, «ЗАЗ», маючи за пле-
чима більш ніж 150-річну історію, 
свого часу якраз і починав своє ви-
робництво з сільськогосподарської 
техніки. І, оскільки є потреба ринку, 
– підприємство цілком успішно 
може повернутися до витоків.

www.agrocareer.com



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.

www.technotorg.com
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ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ 
ВАРТОСТІ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ 
МАЙЖЕ НЕ ПРАЦЮЄ

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства 
України, станом на 1 жовтня 2017 року 96 аграрних підприємств 
отримали компенсацію на суму 11,58 млн грн за придбані ними 
149 одиниць української сільгосптехніки. Це лише 2,3% з 550 млн 
грн, виділених у Державному бюджеті 2017 року на програму 
«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом 
«Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва», зазначив науковий 
співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічно-
го забезпечення Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» Ярослав Навроцький. 

За його словами, перевагами програми найбільш активно 
скористалися аграрії південних областей України: 39 під-
приємств закупили 56 одиниць техніки на суму 24,9 млн грн. 

Сільгосптоваровиробники центральних областей – 24 під-
приємства – придбали 35 одиниць агротехніки та обладнання 
на 10,3 млн грн. Машинно-тракторний парк 14 сільгосппід-
приємств Сходу поповнився 29 одиницями нової техніки, 
за яку заплатили 11,2 млн грн. У Західній Україні 12 агропід-
приємств закупили 19 одиниць вітчизняної техніки на суму 
8,5 млн грн. 

Найменше вітчизняної техніки – 10 одиниць на суму 
3,0 млн грн – в рамках державної програми придбали сі-
льгосптоваровиробники 7 підприємств північних областей. 

У регіональному розрізі найбільша кількість заявок 
надійшла із Запорізької області – 17 на 19 одиниць техніки, та 
Миколаївської – 10 на 19 одиниць техніки. По дев'ять заявок 
надійшло від агропідприємств Луганської та Черкаської 
областей – на 13 та 11 одиниць техніки відповідно. 

Підприємства Волинської, Житомирської, Закарпатської, 
Івано-Франківської та Львівської областей не подали жодної 
заявки. Решта регіонів також досить пасивно реагують на 
спроби держави підтримати вітчизняного товаровиробника 
сільгосптехніки, зауважив Ярослав Навроцький. 

На його думку, низька дієвість програми компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки зумовлена, перш за все, 
бюрократичними аспектами процесу – оформлення заявки, 

подача інформації для заповнення форм, відкриття додаткових 
рахунків у державних банках тощо. 

Негативно вплинуло й подовження у 2017 році термінів 
прийому заявок від виробників сільськогосподарської техніки 
щодо включення їх продукції до Переліку вітчизняної техніки 
та обладнання для агропромислового комплексу, вартість 
яких частково компенсується за рахунок коштів державного 
бюджету, до 1 травня. Адже до цього часу аграрні підприє-
мства вже не лише здійснили більшість весняних польових 
робіт, під які могла би закуповуватися сільгосптехніка в рамках 
державної програми, а й частково вже визначилися з її придба-
нням на осінньо-польовий період. 

Крім того, згідно бюджетного розпису Мінфіну, перша ви-
плата компенсацій відбулася лише у ІV кварталі (жовтень), тоді 
як закупівля техніки здійснюється протягом всього року. Отже, 
відтермінування отримання компенсації зменшує привабли-
вість державної програми підтримки. 

Але найважливішим чинником, який зумовив невиконання 
державної програми «Фінансова підтримка сільгосптоварови-
робників» за напрямом «Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва», є недостатня якість та ефективність вітчизняної 
техніки порівняно з іноземними аналогами, що демотивує 
потенційних претендентів брати участь у цій програмі, підсуму-
вав Ярослав Навроцький.

Прес-служба НААН

ВИКОПАНО БІЛЬШЕ 50% 
ПОСІВНИХ ПЛОЩ ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ

«Всього накопано близько 7млн. т, середня урожайність 
становить 433 ц/га, що на 6% менше ніж минулого року 
в аналогічний період», - коментує Василь Долінський, 
аналітик сировинних ринків та сільського господарства 
НАЦУ «Укрцукор».

Найбільше врожаю «солодких» коренів зібрано у Вінни-
цькій (1407 тис. т.), Хмельницькій (1116 тис. т.), Тернопільській 
(652 тис. т.), Полтавській (629 тис. т.) областях.

У Волинській області очікують швидке закінчення сезону, 
уже викопано 81 % посівів цукрових буряків. На Харківщині, 
Львівщині, Київщині викопали більше третини, в той час коли 
Миколаївщина лише наближається до цієї позначки.

«Урожайність цукрових буряків у поточному сезоні нижча 
через погодно-кліматичні умови, тому західні та «поливні» 
південні області отримали набагато кращі результати ніж 
центральні та східні. Отримати більше 500 ц/га вдалося аграрі-
ям із Херсонської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської 
областей. Тоді як у регіонах, які страждали весною від холоду, 
а улітку від нестачі опадів – Харківська, Київська, Черкаська, 
Сумська області,  – середня урожайність коливається у 
діапазоні 340-370 ц/га», - пояснює Долінський.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня виготовлено 672,6 тис. т 
цукру та перероблено 4,99 млн. т цукрових буряків. Виробни-
чий сезон розпочався 30 серпня. Наразі працює 43 цукрові 
заводи.

www.ukrsugar.com
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СПІЛЬНЕ СВЯТО ХЛІБОРОБІВ ТА 
"ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ"

Повсюдно в Україні підходить до завершення збір врожаю. На сьогодні уже обмолочені площі 
під ранніми зерновими культурами, розпочато збір технічних культур. Результатом важкої, але 
почесної праці аграріїв є отримання найціннішого скарбу – хліба із борошна нового врожаю. Тож 
заслужено за давніми українськими традиціями хлібороби святкують обжинки, які вважаються 
символом святості, радості, багатства, щастя й здоров’я.

Чи не найголовніше свято у селян провели цього року 
і на Волині, де жителів Луцька, гостей Лесиного краю, 
хлібороби регіону зустрічали пишним короваєм, великим 
снопом з червоною калиною і чорнобривцями. Обжинки 
пройшли 8 вересня на території парку відпочинку. На свято 
зібралися представники сільськогосподарської галузі усіх 
районів, народні мистецькі колективи та умільці, виробни-
ки аграрної продукції, органічних продуктів харчування та 
сільськогосподарської техніки.

На гостей чекали: презентації аграрного потенціалу 

краю та кращих господарів, виставка короваїв урожаю 
2017 року, розважальна програма, виступи артистів, на-
ціональні ігри, змагання, лотереї, майстер-класи народних 
промислів, частування.

Подібне свято в краї відбувається вперше, але орга-
нізатори запевнили, що «Обжинки» стануть традиційними 
та проходитимуть кожного року, адже, безперечно, Воли-
нській області є чим пишатися.

«ВФК» – НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР
Технічним спонсором свята обжинок стала «Волинська 

фондова компанія», яку за правом можна назвати надійним 
партнером українських хліборобів. Адже формування 
врожаю, досягнення високих результатів на землі не було 
б можливим без належного технічного забезпечення і 
сервісного обслуговування.

Підтвердженням цього є багатолітня клопітка праця 
професійної команди «ВФК» у формуванні для аграрних 
підприємств потужної мережі постачання, гарантійного та 
сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки 
кращих світових брендів.

Кожен бажаючий мав можливість ознайомитися, дізнатися 
про особливості використання та випробувати особисто кі-
лька одиниць техніки, дистриб'ютором яких є компанія «ВФК».

Зокрема на святі «Обжинки» були продемонстровані 
трактори MF 7722, Fendt 936 Vario, оборотний напівнавісний 
плуг Kuhn Multi-Leader та оборотний навісний плуг Unia IBIS.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ І ПОТУЖНІСТЬ 
ЛІДЕРА

Лідером демонстрації потужності без сумніву був 
360-сильний трактор Fendt 936 Vario, що є символом 
новаторства та інноваційності, у застосуванні новітніх 
технологій.

Загалом у компанії «ВФК» відзначили, що німецька 
техніка Fendt є універсальною у використанні для 
будь-якого господарства та усіх потреб. Особливістю цих 
тракторів є те, що всі складові агрегати та комплектуючі 
виготовляються на заводі у Німеччині. Це стало перед-
умовою їх надійності, продуктивності та економічності як 
на полі, так і при транспортуванні.

Вітчизняним аграріям «Волинська фондова компанія» 
рекомендує звернути увагу на декілька переваг трактора 
Fendt 936 Vario, завдяки яким варто стати володарем цієї 
потужної машини. В першу чергу, це незалежна пере-
дня активна підвіска. Це дозволяє трактору під час руху 
повторювати рельєф, копіювати нерівності поверхні та 
мінімізувати буксування передніх коліс. За рахунок цього 
збільшується силова тяга машини та її продуктивність. 
Крім цього, підвіска на даній машині є унікальною та не 
потребує обслуговування, оскільки не має жодної точки 
змазки.

Ще однією важливою опцією трактора, яка входить в 
стандартну комплектацію "ВФК" є передня активна навіска. 
Це відкриває можливість кріпити будь-які фронтальні 
агрегати, фрезу, косарку, бункер, снігові відвали або інші 
агрегати, що підвищує універсальність Fendt 936 Vario. 
Він оснащується також фронтальним привантаженням у 
1,3, 1,8 або 2,5 т. У комплексі це збільшує загальне тяглове 
зусилля машини. 

Передня активна навіска може бути і двосторонньої 
дії, що є дуже ефективною опцією при необхідності заміни 
колеса у польових умовах. Як правило, це надзвичайно 
трудомістка процедура, але за допомогою цієї розробки це 
стає робити набагато легше. Механізм дії полягає у наступ-
ному: підставляючи опору під трактор та приводячи в дію 
підвіску, трактор самостійно підіймається і механік може 
замінити пошкоджене колесо.

Представлена модель трактора Fendt на святі обжинок 
у Луцьку оснащується одним із найменшим за об'ємом 
дизельним двигуном Deutz на 7,8 літрів та паливною 
системою Common Rail. Потужність у 360 к.с. і енергонаси-
ченість забезпечується подвійним турбонадувом, 
турбіною низького і високого тиску. Двигун формує 
високий крутний момент навіть при мінімальних обертах 
(при швидкості 60 км/год частота обертів складає 1750 на 
хвилину), і витрата пального при цьому є значно нижчою 
ніж в аналогів.

Слід також звернути увагу на систему охолодження 
у тракторі. Так, якщо підняти кришку капоту, то можна 
простежити за рівномірним і послідовним розміщенням 
радіаторів попереднього охолодження, трансмісії та 
двигуна. Між ними є технологічні проміжки, що дозволя-
ють безперешкодно їх очищувати та оглядати. Все це 
характеризує машину як легку в експлуатації та обслу-
говуванні.

На трактор Fendt 936 Vario встановлюються колеса 
марки Mitas різного розміру на передню та задню осі. 
Вона за параметрами є доволі широка, що сприяє кра-
щому проходженню по поверхні, меншому ущільненню 
ґрунту, створює тягу і площину контакту вищу ніж в інших 
виробників. За структурою шини є м’якими і стійкішими до 
зносу при експлуатації.

На ринок України трактор постачається із баком для 
палива об’ємом у 660 л без системи рециркуляції вихло-
пних газів з двома секціями у 600 та 60 л. Конструкційно 
бак повторює ергономіку кузова машини, що покращує 
оглядовість.

Порівняно із конкурентами Fendt 936 Vario має 
найбільшу кількість точок підключення (більше 22 спереду 
і позаду): чотири електрогідравлічних розподільників по-
двійної дії, встановлених ззаду, додатковий контур гідроси-
стеми, роз’єм для підключення до шини ISOBUS і багато 
інших. Це забезпечує неперевершену універсальність 
застосування трактора і не створює труднощів при приєд-
нанні робочого обладнання. Необхідно зазначити, що оли-
ва з коробки передач та олива з гідравлічної системи не 
перемішуються, що значно подовжує термін їх експлуатації 
завдяки роздільній гідравлічній ванні та КП. На тракторі 
встановлено гідравлічний насос потужністю 205 л/хв., 
що дозволяє йому ефективно працювати з будь-якими 
навісними агрегатами.

Загалом оцінюючи трактор Fendt 936 Vario, можна із 
впевненістю стверджувати – машини даного бренду є 
надійними помічниками аграріїв у вирощенні хліба, що 
підтверджується роками надійної експлуатації, професійно-
го обслуговування та сервісу від «Волинської фондової 
компанії».

Андрій Сава

43006, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
Безкоштовні телефонні лінії:

0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 

безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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КОМПАНІЯ MASSEY FERGUSON ПРЕДСТАВИТЬ 
НА ВИСТАВЦІ AGRITECHNICA 2017 НОВИНКУ - 
КОМПАКТНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ 
MF TH.7030

MF TH.7030 оснащений новим 3,4-літровим і 100-си-
льним чотирициліндровим двигуном в парі з чоти-
риступінчастою гідростатичною трансмісією, повним 
приводом з трьома режимами руху. Завдяки двом варі-
антам кабіни і відмінною маневреності ця універсальна 
машина призначена для роботи з важкими вантажами в 
важкодоступних місцях.

Навантажувач MF TH.7030 здатний піднімати вагу до 
3 тонн на висоту до 7 м. Гідравлічна система забезпечує 
потік 100 л/хв.

Телескопічний навантажувач попередньої 
моделі MF TH.7000 з'явилися на ринку на початку 
2016-2017 рр. До речі, в сегменті 7-метрових навантажува-
чів MF TH.7000 мають найбільшу вантажопідйомність - 3,8 т, 
і найбільшу продуктивність гідравліки - до 190 л/хв.

www.agriculture.by





lemken.com

Передпосівна комбінація Корунд 8 показує багатосторонність використання 
та високу продуктивність як при мілкому, так і глибокому обробітку. Вона ви-
рівнює, розрихлює та подрібнює на вищому рівні - особливо акутально при 
вирощуванні картоплі та кукурудзи. Переконайтеся в цьому в наступних 
аргументах:

�Масивні несучі кронштейни із пружинної сталі для високої 
стабільності
�Коротка, компактна конструкція із вигідним  
розташуванням центру тяги
�Зубчато-планчатий коток із необслуговуваними підшипни-
ками
�Різні зуби для мілкого та глибокого обробітку

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ: НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 
ПЕРЕДПОСІВНА КОМБІНАЦІЯ КОРУНД 8 –
ПЕРЕВАГА В БАГАТОСТОРОННОСТІ

Підпружинений брус з позиціями 

„на зріз“ чи „на згладжування“ для 

оптимального вирівнювання.

СУД ВИРІШИВ, ЩО ЛИШЕ КОМПАНІЯ JOHN 
DEERE МАЄ ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ТАКОЇ 
КОМБІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ

Американська компанія John Deere виграла судову 
справу з використання зелено-жовтого кольору на сільсько-
господарській техніці. Позивався відомий виробник с/г 
техніки проти компанії FIMCO, Inc., що належить компанії 
South Dakota, яка виробляє та продає обприскувачі під 
брендом Ag Spray Equipment. Про це пише traktorist.ua.

Приводом до позову стало використання Fimco жовтого 
та зеленого кольорів на своїй техніці. Deere стверджував, 
що використання цієї комбінації іншим виробником змушує 
громадськість думати про виробника товару, що зменшує 
вартість бренда John Deere.

Районний суд США в Падуці, штат Кентуккі, постановив, 
що жовта та зелена кольорова комбінація John Deere ві-
дома як торгова марка ще з кінця 1960-х років, і що викори-
стання цих кольорів Fimco може спричинити плутанину 
серед покупців щодо того, чи його сільськогосподарська 
техніка була виготовлена або схвалена компанією John 
Deere. Своїм рішенням суд заборонив Fimco, Inc. та всім 
особам, які пов'язані з компанією, використовувати жовто-
-зелену комбінацію у своїй продукції чи рекламі.

www.traktorist.ua
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29 вересня 2017 року приватне підприємство «Адлєр» – офіційний дистриб’ютор світових 
брендів насіння, засобів захисту рослин, мікродобрив та сільськогосподарської техніки – 
провело на Житомирщині традиційний День поля «Технології успіху». 

До організації заходу долучились бізнес-партнери, 
продукцію яких компанія вважає найкращою на ринку, і з 
радістю пропонує своїм клієнтам: New Holland Agriculture, 
Berthoud, Bednar, Sukov, Umega – світові виробники сільсько-
господарської техніки; Syngenta, Monsanto, Pioneer, Dupont, 
Euralis – світові виробники засобів захисту рослин та насіння; 
Terra Tarsa – європейський виробник мікродобрив та ГК «До-
лина» – вітчизняний виробник мікродобрив.

День поля відбувся у с. Сокільча Попільнянського р-ну 
Житомирської обл. на базі ПСП «Сокільча». Як розповів ди-
ректор господарства Євген Миколайович Лозенко, в обробітку 
мають 2400 гектарів землі, також займаються тваринництвом. Із 
ПП «Адлєр» працюють більше 8 років і завдячують цьому дис-
триб’ютору за успішну налагоджену співпрацю та гарні результа-
ти. І це не дивно, адже «Адлєр» здійснює свою діяльність у різних 
сферах: торгівля ЗЗР, насінням с.-г. культур, мікродобривами, 
сільськогосподарською технікою, цукром, а також надає логісти-
чні послуги, що є надзвичайно зручним для агровиробників.

Директор ПП «Адлєр» Ігор Миколайович Безвершук 
має величезний досвід роботи у сільському господарстві 
– закінчив аграрний університет, навчався у Німеччині, і 
2008 року заснував власну компанію.  

«Спочатку ми займались засобами захисту рослин, потім 
насінням, тепер і технікою. У складі нашої компанії ці три 
напрямки займають по 30%. Ми вважаємо, що гарні врожаї 
можна отримати за будь-яких умов, головне любити землю 
і застосовувати сучасні технології, – розповідає нашому 
журналісту Ігор Миколайович. – Щорічно за підтримки 
наших партнерів проводимо один-два масштабних Дні поля. 
ПСП «Сокільча», на території якого ми зараз знаходимось, – 
наш основний клієнт. Цього року господарство  придбало у 
нас найпотужніший комбайн New Holland CR9.80, трактори 
T8.410 та TD5.110. Можна без перебільшення сказати, що 
господарство на 60% забезпечене нашою технікою та 
сервісом. Директор господарства Євген Лозенко – позити-
вний керівник, душа аграріїв. Він щиро ділиться зі всіма своїм 
досвідом господарювання, результатами досліджень, адже 
висіває багато видів насіння. Співпраця з ним плідна».

Програма Дня поля була оголошена заздалегідь, і 
обіцяла бути дуже насиченою – так і вийшло. Як зазначають 
організатори, вперше вдалося зібрати і продемонструвати в 
роботі таку потужну лінійку сільськогосподарської техніки. 

Кожен мав змогу здійснити тест-драйв будь-якої одиниці. До 
того ж, проходили презентації відділів запчастин, сервісу та 
точного землеробства.

КОМБАЙНИ NEW HOLLAND – 
РЕВОЛЮЦІЯ У ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ

Родзинкою заходу стала презентація найбільш популярних 
в Україні зернозбиральних комбайнів New Holland: 2-х ро-
торного CR9.80 та 6-ти клавішного CX8.80, яку провів продукт- 
менеджер компанії в Україні та Молдові Віталій Висоцький. 

Більше 40 років тому компанія New Holland зробила 
революцію у збиранні врожаю, представивши іннова-
ційну технологію Twin Rotor™ для комбайнів. І дотепер 
найновіші моделі комбайнів серії CR продовжують традиції 
чистокровних роторних систем та пропонують фермерам 
усього світу найкращу якість зібраного зерна і соломи завдя-
ки механізмам зі щадною багатоходовою дією. Інноваційні 
функції, такі як: SmartTrax™ (ґумові гусениці трикутної форми, 
що знижують тиск на ґрунт та покращують тягові характери-
стики комбайна), IntelliCruise™ (система контролю подачі ку-
льтури, що регулює швидкість переднього ходу), IntelliSteer® 
(система автоматичного наведення) і Opti-Spread™ (потужна 
система розкидання соломи), покращують продуктивність, 
і в поєднанні з технологією Dynamic Feed Roll™ (захист від 
каміння) забезпечують абсолютне лідерство серії CR. Це 
найбільш передові й продуктивні комбайни зі збору врожаю 
у всьому світі. Ідеальну якість зерна і соломи гарантує делі-
катна, але вкрай ефективна технологія Twin Rotor™, з якою 
брак зерна йде в минуле і становить всього лише 0,1%. А 
кабіна Harvest Suite™ Ultra встановила нову планку ергономі-
чності та комфорту під час збирання врожаю.

Компанія New Holland також виробляє широкий асорти-
мент зернових жаток, щоб підлаштуватися під будь-які 
види культур і типи фермерських господарств. Клієнтам 
пропонують жатки шириною від 6,1 до 12,5 м у різноманіт-
них конфігураціях, які можуть пристосовуватись до повної 
відповідності вашим вимогам. Ножі налаштовуються на 
максимальну довжину 575 мм у поздовжньому напрямі для 
ідеальної подачі зерна. Шнек діаметром 660 мм з глибокими 
витками забезпечує швидку і плавну подачу навіть найваж-
чих сільськогосподарських культур. 

РІВЕНЬ 5 ЗІРОК – ЦЕ ДЕНЬ ПОЛЯ З АВІА-ШОУ 
ВІД КОМПАНІЇ «АДЛЄР»!
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ТАНДЕМ ПРОДУКТИВНОСТІ ТD5 ТА 
ЯКОСТІ ОБПРИСКУВАННЯ BERTHOUD

Трактори New Holland серії TD5 – це 5 зірок еволюції 
трактора, справжній виклик старим улюбленим тради-
ціям. На Дні поля була представлена оновлена модель 
потужністю 110 к.с., яка забезпечує надійність та простоту 
функціонування. З її появою користувач разом із легкою, 
міцною силовою передачею отримує цілковито новий рівень 
потужності й продуктивності. Оновлена простора кабіна  
VisionView – це новий стандарт якості та комфорту на ринку. 
Покращена кругова оглядовість, істотно вдосконалена 
шумоізоляція та ергономічні органи управління з новим 
дизайном дають оператору трактора TD5 відчуття просто 
неперевершеного комфорту.

«Тандем трактора TD5.110 та причіпного оприскувача 
Berthoud Tracker 3200 за правом вважається визнаним наши-
ми клієнтами, завдяки своїй високій продуктивності і якості 
роботи, – розповідає Володимир Олексієнко, керівник 
відділу продажу с.-г. техніки ПП «Адлєр». – Для цієї пари 
обробити площу 400 га за добу – не проблема. Ця пара може 
скласти конкуренцію у продуктивності навіть самохідним 
обприскувачам, адже має всі можливості й характеристики, 
щоб проводити якісне і точне внесення робочого розчину 
навіть при швидкості 20 км/год, що для причіпних обприску-
вачів раніше здавалося неможливим».

Через вісім років після виведення на ринок обприску-
вача Raptor, більше 500 одиниць якого було продано в 
усьому світі, компанія Berthoud оновила свою гаму самохі-
дних обприскувачів. Вона представлена вісьмома різними 
моделями. Обприскувач є особистим знаряддям праці, 
в кожному господарстві його використовують по-своє-
му, і тому вони створені так, щоб адаптуватись до кожної 
культури, до кожного господарства. На Дні поля самохідний 
оприскувач Raptor 3240 з кліренсом 180 см, штангою 32 м 
показав всі переваги високоточного, рівномірного внесення 
робочого розчину, ідеальну стабілізацію штанги. Також було 
анонсовано презентацію на ринку України абсолютно нової 
моделі – Raptor 4240HVH, обладнаного двигуном 270 к.с. та 
бочкою 4200 л, з гідравлічно змінним кліренсом 125-180 см 
та гідравлічно змінною колією 240-305 см, з автоматичним 
контролем висоти і кута штанги та системою безперервної 
циркуляції. До речі, вже сьогодні цей обприскувач знаходи-
ться на виставковій площадці в офісі ПП «Адлєр» у м. Жито-
мир – тож запрошуємо всіх бажаючих ближче ознайомитися 
з новинкою.

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 
ТА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

На Дні поля продемонстрували трактор Т6090 потужністю 
165 к.с. з напівнавісним оборотним плугом виробництва 
компанії «Sukov» Arco Agro 4+1 та показали відмінну якість 
оранки по стерні кукурудзи. Зацікавив гостей і трактор 
Т7060 потужністю 213 к.с. з передпосівним компактором 
Bednar Swifter SO6000F, які відразу після оранки ідеально 
підготували посівне ложе. А трактор Т8.410 потужністю 

340 к.с. з універсальним причіпом-розкидачем органічних 
добрив Umega PI-20 з легкістю за кілька хвилин зумів розки-
дати 24 тонни органічних добрив на ширину 24 метри. Далі 
– трактор Т6050, потужністю 125 к.с. з навісним оборотним 
плугом Downhill 2+1, глибокорозпушувач Bednar Terraland 
TN4000D9R.

БУНКЕР-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ ЗЕРНА 
UMEGА

Сучасні технології не стоять на місці. З їхньою допомо-
гою будь-який процес оптимізується, стає ефективніший 
і швидший. Саме так і з’явилися бункери-перевантажува-
чі, які створені для оптимізації процесу збирання зерна. 
За кордоном таку техніку вже давно використовують 
для зменшення кількості комбайнів під час збору зерна 
чи кукурудзи. Тому особливий інтерес гостей Дня поля 
викликав бункер-перевантажувач зерна Umega GPP-23, що 
був продемонстрований з трактором Т6080, потужністю 
155 к.с. Ця модель бункера-перевантажувача має ванта-
жопідйомність 17 тонн, об’єм кузова 23 м3, час повного 
вивантаження – 2-2,5 хв. Серед переваг спеціалісти наголо-
шують на таких: міцність і стабільність конструкції, суці-
льнозварний металевий кузов; поворотний висипний шнек; 
можливість подовження шнека; гальмівна система з авто-
матичним розподілом; двовісна ресорна підвіска; керовані 
заслінки подачі зерна; регульована швидкість висипання; 
можливість зупинити вивантаження і заново запустити його; 
поєднання трьох функцій – вивезення зерна з-під комбайна, 
завантаження сівалок, упаковка зерна у рукави. 

Презентували також самоскидний напівпричіп Umega 
SPC-14.

На Дні поля, окрім техніки, всі бажаючі мали змогу поба-
чити лінійку гібридів кукурудзи, яку представляли насіннєві 
компанії. Весь час активно працювали на своїх стендах та 
надавали кваліфіковані консультації і представники ви-
робників мікродобрив.

Наприкінці свята відбулось нагородження клієнтів-уча-
сників програми Harwest Master цінними подарунками, які 
вручав сервісний менеджер компанії New Holland Agriculture 
в Україні та Молдові Андрій Габчак. Завершилось свято авіа-
-шоу та дружнім обідом, за яким всі мали змогу обмінятись 
враженнями і думками.

Ольга Стоноженко

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

м.Житомир, вул Авіаторів 9
тел.: (0412) 42 91 78, (067) 410 98 92

adler.com.ua
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KVERNELAND ПРЕЗЕНТУЄ ІННОВАЦІЙНІ 
РІШЕННЯ У ВЛАСНІЙ ЛІНІЙЦІ 
КОРМОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Компанія Kverneland втілила новітні технології Geomow 
на новій косарці-метелику 53100 і Georake на валкоутворю-
вачі 97150 C. Ці технології утворені на системі керування 
GEOcontrol, яка спеціалізується на принципах точного 
землеробства. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Система Geomow на косарці-метелику 53100 постійно 
відслідковує лінію руху трактора і положення передньої 
косарки, що дозволяє миттєво підлаштовувати задні 
косарки для регулювання зони перекриття. При цьому чи-
сте скошування можливе з першого разу за будь-яких умов 
при максимальній робочій ширині 10,2 м.

При роботі на кутових ділянках, Geomow автоматично 
визначає положення фронтальної косарки і миттєво регу-
лює зону перекриття, не залишаючи нескошених ділянок. 
При роботі на схилах система автоматично збільшує пере-
криття між передніми і задніми косильними модулями.

Відтепер Geomow регулює підняття косарок в режимі 
розвороту. У кінці поля передня косарка підніматиметься 
автоматично, адже трава уже скошена, після цього підніму-
ться задні косильні апарати.

Geomow на валкоутворювачі 97150 C автоматично у 
чітко визначений момент опускатиме і підніматиме ротори, 
щоб підготувати зібраний урожай для прес-підбирача. Ди-
влячись на значні масштаби валкоутворювача, це знизить 
ризик помилок оператора і скасує необхідність коректую-
чи дій.

Система реєструє уже оброблені ділянки, тому коли 
ротор потраплятиме на таку дялінку, то автоматично 
підніматиметься вгору. І навпаки, при потраплянні на 
неопрацьовану територію, ротор так само автоматично 

буде опускатися. Це можливо завдяки тому, що чотири 
ротори валкоутворювача діють незалежно один від одного 
– це чотири окремі секції в системі.

Обидві «інтелектуальні» новинки Kverneland пред-
ставить на агропромисловій виставці Agritechnica 2017, яка 
відбудеться у Ганновері (Німеччина) з 12 по 18 листопада.

www.traktorist.ua

КОМПАНІЯ KUHN ДОДАЛА 7-МЕТРОВУ 
МОДЕЛЬ В ЛІНІЙКУ АКТИВНИХ БОРОН 
ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ

KUHN Farm Machinery додала нову модель в свій асорти-
мент надпотужних складних активних борон – 7-метрову 
HR 7040 R, яка розташувалася між існуючими 6 і 8-метрови-
ми моделями компанії.

Нова борона HR 7040 R призначена для великомас-
штабних господарств і здатна обробляти до 100 га в день.

HR 7040 R в стандартній комплектації оснащена 
інтелектуальною системою моніторингу, яка передає дані 
про крутний момент і температуру масла з трьох коробок 
передач в кабіну трактора, щоб оператор міг відстежувати 
робочі параметри машини.

Модель HR 7040 R була розроблена для забезпечення 
максимальної надійності, щоб всі компоненти, включаючи 
центральні та бічні коробки передач, кожухи, роторний 
привід, трансмісійні блоки і системи циркуляції масла, були 
здатні витримувати потужність 480 к.с.

Нова машина використовує 3,5 ротора на метр робочої 
ширини, щоб максимізувати її експлуатаційну ефекти-
вність, а швидкість обертання ротора можна регулювати 
до 500 об/хв. Робочу глибину можна також відрегулювати з 
кабіни трактора, щоб борона могла ефективно працювати 
на сухих або вологих, легких або важких ґрунтах.

www.agroinfo.com
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ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» –
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, КОМПАНІЙ: 
AKPIL, URSUS, ZIEGLER, MBJ ІТАЛІЯ

ТзОВ «Максимум-Агро» – провідна компанія у сфері продажу, обслуговування та 
ремонту сільськогосподарської техніки, реалізації запасних частин. Товариство явля-
ється офіційним представником світових виробників сільгосптехніки, одним з яких є 
Akpil-France.

Ми є відповідальним та надійним партнером у розвитку аграрного бізнесу.

Машини Akpil-France на сьогоднішній день є надзвичайно популярними поміж 
аграріїв України.

Нині «Максимум-Агро» реалізовує таку продукцію Akpil-France:
- Плуги,
- Культиватори,
- Дискові борони,
- Сівалки,
- Ґрунтообробні агрегати,
- Розкидачі мінеральних добрив,

- Обприскувачі (польові і садові),
- Фреза міжрядна для вирощування 
полуниці, 
- Косарки,
- Картоплесаджалки, картоплекопачки та 
комбайни для збору картоплі й овочів.

Найкращим випробуванням на якість є використання техніки в роботі. І тут Akpil-
-France є чим похизуватися. Реалізована «Максимум-Агро» техніка працює майже в 
усіх регіонах України, де показує високі результати якості та продуктивності.

 
Надійні партнери – гарантія ефективного розвитку агробізнесу. Ми високо 

цінуємо співпрацю і докладаємо максимальних зусиль, щоб зробити її більш приє-
мною та взаємовигідною.

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» - Якість! Надійність! Доступність!
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«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТЕХНІКУ НА ВИСТАВЦІ 
INDAGRA В РУМУНІЇ

У період з 25 по 29 жовтня компанія «Лозівські маши-
ни» представила енергоефективні агрегати в рамках 
участі в сільськогосподарській виставці INDAGRA 
(Бухарест, Румунія). Презентація відбулася спільно 
з регіональним дилером в Румунії – компанією «S.C. 
AGROCONSULT».

Експозицію «Лозівських 
машин» представила дискову 
борону «Дукат» з шириною 
захвату 5 м. Це агрегат, який 
створений під найпоширені-
шу потужність тракторів 
150-250 к.с. Транспортна ширина 
чітко відповідає європейським 
вимогам, що забезпечує високу 
маневреність і безпроблемне рух 
по сільських дорогах і дорогах 
загального користування. Закри-
тий підшипниковий вузол HARP 
AGRO UNIT, яким комплектується 
кожен агрегат лінійки «Дукат» не 
потребує додаткового змащува-
ння протягом усього життєвого 
циклу, що значно економить і 
зберігає ресурси.

«Дукат» краще всього підходить 
для стерньової обробки. Він 

забезпечує інтенсивне перемішу-
вання ґрунту та рослинної маси 
на глибину до 14 см. Конструкція 

та розміщення робочих органів 
забезпечує якісну передпосівну 
обробку, що, в свою чергу, до-
зволяє значно розширити область 
застосування короткої дискової 
борони у сільськогосподарському 
виробництві, підвищити її річне 
завантаження та економічну ефе-
ктивність.

www.lozovamachinery.com
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НОВИНКА ZEUS 6 HD ВІД 
КОМПАНІЇ «ВЕЛЕС АГРО», 
ЯКА БУЛА ПРЕЗЕНТОВАНА НА 
ВИСТАВЦІ AGRO EXPO 2017

У рамках V міжнародної агропромислової виставки 
AgroExpo 2017 на експозиції були представленні ряд вітчи-
зняних брендів. Серед них чільне місце займала компанія 
«Велес Агро», яка показувала на стенді і в роботі на полі 
кілька своїх агрегатів. Зокрема, йде мова про новинку – 
універсальну дискову борону ZEUS 6 HD.

Вона спеціально розроблена для роботи у важких 
умовах експлуатації: наявність пожнивних залишків, переу-
щільнений ґрунт, посушливий період.

Рознесені в чотири ряди робочі органи агрегату, кріпля-
ться до несучих балок рами через гумові амортизатори, що 
дає можливість робочому органу робити незначні колива-
ння за амплітудою, тим самим глибше проникаючи в ґрунт і 
проводити одночасне очищення дисків.

На робочій стійці закріплені два тандемних необслу-
говуваних робочих органи в шаховому порядку, а їх 
рознесення в чотири ряди, сприяє вільному перемішуван-
ню ґрунту, без забивання агрегату, а каток що очищається, 
з вібруючими пластинами, ідеально вирівнює поверхню 
поля після проходження дисків.

Дана дискова борона володіє широким спектром 
застосування, що охоплює обробку стерні, зернових і 
просапних грубостебельних культур, середньо глибинну 
і глибоку (до 23 см) обробку ґрунту. А також оброблення 
багаторічних трав і покладів. Таким чином, ZEUS HD можна 
заслужено вважати потужною універсальною машиною, 
яка не має аналогів на сьогоднішній день.

За рахунок шахового розташування тандемних робочих 

органів, підвищилася прохідність пожнивних залишків і 
стійкість агрегату до забивання, навіть на важких ґрунтах з 
великою кількістю рослинності. На агрегаті ZEUS HD ґрунт 
не затримується між суміжними дисками як у класичній 
дискові бороні, що істотно зменшує витрати енергії на 
прохід борони. Робочий орган закріплений на потужній 
рамі за допомогою спеціальних демпфуючих аморти-
заторів, які дозволяють оптимально копіювати рельєф і 
гасять ударні навантаження на рамну конструкцію, завдяки 
чому надійність агрегату виходить на якісно новий рівень.

Технологія обробки ґрунту агрегатами лінійки ZEUS HD 
вводить новий принцип зрушення ґрунту при обробці. 
Спеціально розроблене і запатентоване тандемне розташу-
вання дисків перешкоджає затисненню землі між дисками, 
завдяки чому підвищується проникаюча здатність і якість 
обробки. А рознесення робочих органів на 4 ряди збільшує 
сколюючий ефект, оскільки кожному наступному ряду 
дисків потрібно менше енергії.

www.velesagro.com



«АГРІМАТКО-УКРАЇНА»: КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ З 
«ПРИЦІЛОМ» НА СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Серед учасників Міжнародної агро-

промислової виставки AgroExpo-2017, 
яка проходила з 20 по 23 вересня 
у м. Кропивницький, – компанія 
«Агріматко-Україна» – дилер с.-г. техніки, 
насіння польових і овочевих культур, 
засобів захисту рослин та мікродобрив. 
Про те, які саме продукти для розвитку 
сільськогосподарського виробництва 
пропонує компанія українським аграріям, 
ми розмовляли з Сергієм Марченком, 
заступником директора з комерційної 
діяльності «Агріматко-Україна».

– Що цікавого для відвідувачів ви-
ставки підготувала ваша компанія 
цьогоріч?

– Виставка AgroExpo з кожним 
роком набирає все більшої популя-
рності, тому наша компанія ухвалила 
рішення приймати участь у цьому 
заході, і не приховуватиму, що ми вже 
розглядаємо варіанти на наступний 
рік. Виставка користується високим 
попитом у аграріїв не лише цього 
регіону, а й сусідніх, особливо Півдня 
України. Оскільки наша компанія пра-
цює зі сільгоспвиробниками по всій 
території нашої держави, нам цікаво 
бути ближчими до них, і щоби нашим 
клієнтам було максимально зручно, 
приймаємо участь у цій виставці.

Компанія «Агріматко-Україна» 
пропонує комплексні рішення для 
сільгоспвиробників з «прицілом» на 
системи точного землеробства. На цій 
виставці ми пропонуємо продукти з лі-
нійки насіння польових культур – соня-
шник, кукурудзу від наших партнерів 
– насіннєвих компаній; засоби захисту 
рослин; добрива для позакореневого 
підживлення; пропонуємо сільсько-
господарську техніку від світових 
лідерів у своєму сегменті – це обпри-
скувачі та сівалка точного висіву.

– Які моделі обприскувачів пред-
ставили? Як оцінили їхню роботу 
під час демонстрації?

– Представлені самохідний і 
причіпний обприскувачі компанії 
JACTO. Відвідувачі виставки мали змогу 
спостерігати за роботою  самохідно-
го обприскувача UNIPORT 3030 на 
демонстраційному полігоні, та високо 
оцінили переваги, які надає ця техніка 

для сільгоспвиробників. Це – і простота 
управління, зручність керування, і ефе-
ктивність внесення завдяки автомати-
чному контролю розпилення кожної 
форсунки. Модель зі штангою 32 м з 
автоматичною гідроамортизацією та 
стабілізацією висоти. Шасі JACTO забез-
печує високу маневреність, стабільність 
і надійність, можливість регулювання 
ширини колії з кабіни. UNIPORT 3030 ви-
сокоекономічний порівняно з іншими 
машинами цього класу. Він споживає 
менше палива на гектар обробітку. 

Такі явні переваги дають змогу 
аграріям сформувати картину, завдяки 
чому ця техніка є високоефективною: 
у неї висока швидкість роботи, висока 
якість внесення хімічних речовин, 
відсутність пропусків і перекриттів. 
Оператор не вмішується у робочий 
процес, машина все робить сама, 
адже вона обладнана супутниковими 
системами GPS і автопілотом, які в 
автоматичному режимі проводять 
управління всіма функціями.

Кожна по собі  і всі разом особли-
вості приводять до того, що сільгоспви-
робник, який використовує цю техніку, 
отримує кращий результат за менші 
гроші, він менше додатково витрачає.

UNIPORT 3030 – це середній пред-
ставник класу самохідних обпри-
скувачів JACTO. Є більш бюджетна 
модель – UNIPORT 2530, є флагман 
– UNIPORT 4530, а UNIPORT 3030 – на 
сьогодні найбільш поширена машина 
в Україні. Ми продаємо їх з 2013 року 
і вже більше 50 таких машин працю-
ють у господарствах по всій території 
нашої держави. В тому числі ця модель 
обприскувача користується попитом 
у компаній, які надають послуги, що 
свідчить про високу ефективність, 
надійність та простоту експлуатації. 

– Розкажіть, будь ласка, про 
представлену сівалку точного висі-
ву Monosem.

– На виставці ми також представили 
сівалку одного з лідерів виробництва 
сівалок точного висіву – французької 
компанії Monosem. Представлена 
модель Monosem NX ME – це сівалка 
для мінімального і нульового циклів 
посіву з електроприводами, з одноча-
сним внесенням мінеральних добрив, 
з системою амортизації Monoshox, яка 
дозволяє збільшувати швидкість посіву, 
при цьому не знижуючи його якість. 
У цій моделі збереглися всі основні 
традиційно притаманні продуктам 
компанії  Monosem особливості – це 
однорідна високоточна витримка 
глибини посіву, висока точність 
дотримання інтервалу посіву, тобто 
відстаней між насінинами, і при цьому 
завдяки електронному контролю посіву 
сівалка дає змогу змінювати навіть 

норму висіву безпосередньо з кабіни 
трактора. Адже якщо ми говоримо 
про системи точного землеробства, 
картографування полів, то розуміємо, 
що поля не є однорідними. Для того, 
щоб максимально ефективно викори-
стовувати кожен квадратний метр 
поля, на певних ділянках треба дати, 
можливо, трохи більшу густину посіву, 
на інших – меншу, що мінімізує затрати. 
Саме такі технології і є елементами 
точного землеробства, які вже сьогодні 
допомагають аграріям працювати у 
системі точного землеробства і отриму-
вати максимальний ефект від роботи. 

– Отже, за точним земле-
робством майбутнє, і місія вашої 
компанії – донести світовий досвід 
в Україну.

– Я глибоко переконаний, що 
найближчі 5 років  все більше і більше 
аграріїв працюватимуть саме у цьому 
напрямку: аналізуватимуть показники 
не лише по господарству, не лише по 
окремих полях, а по ділянках поля. У 
майбутньому мова йтиме навіть не про 
квадратний метр, а про сантиметри! 
Чим більше розвиватимуться цифрові 
технології, супутникова навігація, чим 
точніше ми зможемо позиціонувати 
розміщення насінин у конкретну 
точку; чим краще ми прикріпимо до 
рослини засоби захисту, добрива, 
інше, тим більшу віддачу отримаємо 
від кожного квадратного сантиметра 
землі. У світі вже є приклади того, 
як, застосовуючи технології точного 
землеробства, високоефективно 
працюють господарства. Наприклад, 
у Бразилії та США фермери оцінюють 
прибутковість від погонного метра 
при висіві технічних чи овочевих 
культур. І ми на цьому шляху. Маючи 
світовий досвід передових ферме-
рських господарств, думаю, Україна 
досить швидко надолужить цей шлях. 
А місія компанії «Агріматко-Україна» 
поділитися знаннями, які ми отриму-
ємо від виробників у різних країнах, з 
сільгоспвиробниками в Україні. Адже 
ми працюємо на українську державу, 
для України, для українського сільгосп-
виробника.
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Об’єм бака 3000 л Автоматична система точного 
паралельного ведення в стандарті

 Автоматичне відключення
секцій штанги в стандарті

Ширина захвату штанги 
30 м

Пневматична підвіска
в стандарті

Повний гідропривід
4х4

від

«Волинська Фондова Компанія» 
0800 21 11 99 – Продаж техніки
0800 21 11 88 – Продаж запасних частин
0800 21 11 22 – Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні

www.vfс.com.ua
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КОМПАНІЯ CHAFER РОЗПОВІЛА ПРО 
ОНОВЛЕННЯ 2018 РОКУ

Компанія Chafer провела роботи з удосконалення своїх 
причіпних обприскувачів, щоб не відставати від передових 
технологій і бути повністю готовими до нового сільсько-
господарського сезону. Продаж цих оновлених версій 
провідних моделей обприскувачів Sentry і Guardian почнуться 
навесні 2018 року.

Новий вузол підвіски стріли забезпечує покращене копію-
вання рельєфу, при цьому стріла може опускатися ближче 
до землі (нижче 50 см) навіть на колесах самого великого 
діаметру, щоб забезпечити максимальну ефективність розпи-
лення. Також нова змінна рама оснащена додатковим набором 
роликів і тепер може проходити крайні точки як вгорі, так і 
внизу щогли, що дозволяє збільшити дальність пересування, 
покращуючи просвіт під самою щоглою.

Всі ролики мають герметичні підшипники, що забезпечують 
плавне, надійне вертикальне переміщення, ізоляцію стріли від 
хвилеподібних коливань і підтримання оптимальної висоти 
розпилення. Час реакції гідравлічних функцій піднесення і 
опускання було скорочено, що також поліпшило управління 
стрілою.

Удосконалена система ePlumbing була оновлена для 
можливості використання клапанів CANbus, які надають 
операторам інформацію про стан і стан клапана в реальному 
часі, що важливо при автоматичному заповненні, обполіску-
ванні та інших сантехнічних функціях. На відміну від інших 
систем, представлених на ринку, це дає системі ePlumbing 
можливість попередити оператора, якщо клапан не досягає 
необхідного положення, таким чином усувається можливість 
перехресного забруднення.

Зміна перемішування в баку також поєднана з режимом 
автоматичного відключення при низьких обсягах заповнення 
резервуара для усунення спінювання і все це контролюється з 
екрану ePlumbing.

www.agroinfo.com
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ВПЛИВ МОЛОКОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ДОЇЛЬНИХ 
УСТАНОВОК НА СПОЖИВЧІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА
Палій А., доцент, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, м. Харків

За матеріалами статті, опублікованої у журналі
«Тваринництво України». – № 11-12. 2016. – С.20-22

В умовах ринкової перебудови сільського господарства 
особливої актуальності набуває питання забезпечення 
виробництва якісною та безпечною сировиною. Прикладом 
такого стратегічно важливого продукту в Україні вважається 
продукція молочного скотарства.

Особливу увагу в господарствах приділяють якісним 
показникам молока, які багато в чому залежать від суворо-
го дотримання технологічних вимог в усьому ланцюгу 
виробничих процесів, починаючи від вирощування тварин і 
закінчуючи реалізацією готової продукції.

Одним з основних факторів, що впливає на якісні показни-
ки молока, є організація процесу доїння та обладнання, яке 
при цьому використовують. Впровадження інноваційного 
високотехнологічного доїльного устаткування допомагає 
найповніше реалізувати генетичний потенціал тварин, збере-
гти їх здоров’я та одержувати молоко високої якості.

Багато вчених відмічають зміну складу молока при 
використанні різних доїльних установок. Проте, незважаючи 
на значний успіх учених-дослідників, недостатньо експери-
ментальних даних про вплив модифікації ряду доїльних 
установок на зміну якості молока. Такі матеріали вкрай необ-
хідні для подальшої реконструкції та модернізації існуючих 
молочних ферм та комплексів.

Для візуального визначення якості роботи молоко-
провідних систем та кількісного значення його впливу на 
якість молока, дослідження проводили в однакових умовах, 
придатних для зіставлення та порівняння.

Оцінювання молокопроводів здійснювали на прикладі 
наступних доїльних установок: вітчизняної установки типу 
“Ялинка” УДЯ–16А (2×8) виробництва АО “Брацлав”; установки 
De Laval при доїнні у молокопровід та установки типу “Ялинка” 
(2×12) фірми De Laval. Дослідження проводили в звичайній 
робочій обстановці при стандартній технології доїння. Кла-
сифікацію молочних ліній доїльних установок здійснювали за 
розробленим способом (патент України № 99612).

Оскільки за своїм складом молоко є складною дис-
персною системою, компоненти якої мають різні властивості, 
то під впливом значних інерційних сил, характерних для 
несталого режиму руху потоку, відбувається інтенсифікація 
взаємних зіткнень як повітряних бульбашок, що знаходяться 
в свіжовидоєному молоці, так і жирових частинок різних 
розмірів. У процесі транспортування молокоповітряна суміш 
піддається інтенсивним механічним ударам, перемішуванню 
і супроводжується піноутворенням.

Так, при доїнні групи корів з 80 голів на установці типу 
“Ялинка” УДЯ – 16А (2×8) вітчизняного виробництва при 
середньому надої за доїння 6,8 кг молока на 1 корову жи-
рність молока середньої проби, взятої із збірної місткості від 

усіх індивідуальних лічильників молока до транспортування 
по молокопроводу (Жпд), дорівнювала 3,8%. Жирність проби 
молока, яку брали з молочного танку після транспортування 
по молочній лінії доїльної установки, становила (Жкд) 3,7 %.

Індекс дестабілізації жирових кульок D дорівнює 2,6 %. Він 
більше, ніж норматив для І класу. Отже, у молокопровідної 
системи доїльної установки “Ялинка” добрий ступінь збереже-
ності молочного жиру в продукті і вона відповідає ІІ класу.

При доїнні групи корів зі 100 голів у молокопровід на 
установці фірми De Laval при середньому надої за доїння 6,6 кг 
молока на 1 корову жирність молока середньої проби, яку взято 
із збірної місткості до транспортування по молокопроводу від 
усіх індивідуальних лічильників молока (Жпд) становить 3,9%. 

Жирність проби молока після транспортування по 
молочній лінії доїльної установки, становила (Жкд) 3,85%. За 
формулою, наведеною вище, розраховуємо індекс дестабілі-
зації жирових часток (D). Він дорівнює 1,3%, що відповідає 
нормативу І-го класу (<2%.) Отже, у молокопровідної системи 
високий ступінь збереженості молочного жиру в продукті.

При доїнні групи корів з 80 голів на установці типу “Яли-
нка” (2×12) фірми De Laval при середньому надої за доїння 
8,6 кг молока на 1 корову жирність молока середньої проби, 
взятої із збірної місткості до транспортування по молоко-
проводу (Жпд) дорівнювала 3,9%. Жирність проби молока, 
яку брали з молочного танку після транспортування по 
молочній лінії доїльної установки, була (Жкд) 3,82%. Індекс 
дестабілізації жирових часток (D), розрахований за форму-
лою, дорівнює 2,1%. Він відповідає нормативу І класу. Отже, 
у молокопровідної системи добрий ступінь збереженості 
молочного жиру в продукті і вона відповідає ІІ класу.

Проведеними  дослідженнями  встановлено, що доїльні 
установки, які використовують для доїння корів у базових 
господарствах, мають відмінний та добрий ступінь збере-
женості молочного жиру в молоці, що цілком задовольняє 
вимогам. Важливо, що визначення класу молочної лінії за 
цим способом можна поєднувати з проведенням контро-
льного доїння корів, що істотно скорочує витрати праці.

ВИСНОВКИ
1. З метою підвищення якості та ефективності виробництва 

молока проводили класифікацію молочних ліній доїльних 
установок з молокопроводом, що може слугувати обґрунтуван-
ням для реконструкції молочних ліній та підвищення їх класу до I.

2. Класифікацією молочних ліній доїльних установок 
“Ялинка” УДЯ–16А (2×8) виробництва АО “Брацлав”, фірми 
De Laval при доїнні в молокопровід та “Ялинка”(2×12) фірми 
De Laval за дією на склад молока встановлено, що вони 
відповідають І та ІІ класу.

У статті використані праці Палія А.П., Польового Л.В.,
Коби К.Ю., Польової О.Л. та ін.
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ПОЧАТОК ЕПОХИ МЕХАНІЧНИХ 
ЖАТОК. САЙРУС МАККОРМІК

Під час еволюції суспільних відносин людина значну увагу приділяла удосконаленню техно-
логіям вирощування культурних рослин. Основна мета – замінити ручну працю механізованими 
операціями. З розвитком промисловості у ХІХ столітті інженери створювали все більше і кращих 
агрегатів, які працювали за допомогою коней, а пізніше самохідних машин. Про один із таких 
винаходів, що змінили сучасне уявлення про способи збирання хліба і обмолоту зерна, розповімо у 
сьогоднішньому номері. У 30-х роках ХХ ст. американський інженер сконструював та запатентував 
першу світі жатку на кінській тязі. Його ім’я Сайрус Холл Маккормік (Cyrus Hall McCormick).

ПЕРШІ КРОКИ ВИНАХІДНИКА
Сайрус Маккормік народився 15 люто-

го 1809 року в окрузі Рокбрідж штату 
Вірджинія. Він був старшим із восьми 
дітей у сім’ї винахідника Роберта 
Маккорміка (молодшого) та Марії Енн 
Холл. За словами батька у Сайруса з 
дитинства були задатки до конструюва-
ння. Після навчання у школі та здобуття 
базової технічної освіти він перейняв 
справу, яку розпочав його батько.

Зокрема, Роберт Маккормік протягом 
28 років намагався створити молотарку на 
кінній тязі, але в кінцевому підсумку кинув це 
заняття, і передав свої креслення синові.

Сайрус взявся за проект з новими силами і підходами. 
Допомагав йому у справі поневолений афроамериканець 
на плантації Маккорміка Джо Андерсон. У той час на те-
риторії США уже були доступні кілька незапатентованих 
машин, завезених із Шотландії (за дизайном Патріка 
Белла). Європейський варіант машини працював від того, 
що коні штовхали її уперед. Ідея Маккорміка полягала у 
застосуванні тяглової сили коней та перекидання колосків 
із зерном в одну сторону.

Результат він отримав уже через півтори роки. Польові 
випробування свого винаходу він розпочав 1831 року, а вже 
у 1834 році – запатентував його.

Сім основних вузлів жатки (дільник, мотовило, ріжучий 
апарат зі зворотно-поступальним рухом, пальці і вкладиші, 
платформа, ходове колесо з головним приводом, привід 
бічній подачі) використовуються і в сучасних конструкціях 
подібних агрегатів.

Як стверджують історики, спочатку жатка погано 
продавалася. Загалом Сайрус Маккормік зміг продати 
всього 100 машин. Але все змінилося після переїзду в 
Чикаго, де він застосував активну і широку маркетингову 
стратегію.

ЧИКАГО – ПЕРІОД РОЗКВІТУ
У 1847 році Сайрус Маккормік переїхав в Чикаго і 

зі своїми двома братами заснував невелику компанію з 
продажу сільськогосподарської техніки. Його машини 
продавалася дуже добре за рахунок винахідливості братів 
в сфері маркетингових прийомів. Секретом рекламної 
кампанії Маккорміка у Чикаго були листівки, в яких 
описувався принцип роботи жатки, її переваги, дані з 
польових випробувань і відгуки фермерів. Аграрії стали 
охочіше купувати жатку, адже вони зрозуміли як її мож-
на відремонтувати. Крім цього, вони заснували мережу 
невеликих представництв компанії зі спеціально навчени-
ми продавцями, які демонстрували роботу жатки в полі.

У 1857 запропонував свою жатку на європейському 
ринку. Під керівництвом сина винахідника, Сайруса-моло-
дшого, компанія успішно розвивала мережу і поглинала 

конкурентів; після чергового злиття в 1902 році вона 
змінила вивіску на International Harvester, яка продавала 
широкий асортимент сільськогосподарської техніки: тяга-
чі, пікапи, трактори. Так, його компанія стала найбільшим 
виробником сільгосптехніки в Сполучених Штатах Аме-
рики, а винахідник Сайрус Маккормік увійшов до Списку 
найбагатших людей США 1918 року зі станом 60 міль-
йонів доларів (657 мільйонів з урахуванням інфляції на 
2002 рік).

Винахід Сайруса Маккорміка – механічна жатка – отри-
мала численні нагороди і премії, зокрема Золоту медаль на 
Всесвітній виставці в Лондоні.

Загалом діяльність американського інженера була 
доволі активною і продуктивною. Він розробив і 
впровадив сучасні методи виробництва і збуту продукції, 
що сприяло створенню і поширенню інших сільсько-
господарських знарядь. Брав участь у розвитку гірни-
чодобувної промисловості та залізничного транспорту, 
займався виданням газет, благодійністю і політичною 
діяльністю. За це він був обраний членом-кореспондентом 
Французької академії наук, а також представлений в залі 
слави досягнень американського підприємництва з 1975 
року. Іменем Маккорміка названі місто і округ в Південній 
Кароліні.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
https://ru.wikipedia.org, https://en.wikipedia.org,

http://www.peoples.ru, http://www.thefamouspeople.com





Tempo L16 –
два світові рекорди 

2017 року 

 За 24 години засіяно:
• 479 га соняшнику 

в  Україні
• 502 га кукурудзи 

в  Угорщині
 

Tempo  L16 
за 48 годин здатна 

за�езпечити сів�у майже 

1000 га 
Побудуйте  лише логістику 

завантаження!

Väderstad Теmpo L
16-рядна сівалка точного висіву, великої продуктивності, підтвердженої надійності

Tempo L16 удвічі продуктивніша, ніж аналогічні сівалки інших виробників

Телефонуйте (067) 408 43 91

• Tempo L – це високошвидкісна 
напівпричіпна сівалка для 
технічних культур, яка 
забезпечує відмінну точність 
висіву насіння одночасно з вне-
сенням добрив. 

• Технологія PowerShoot – точне 
розташування насіння в рядку 
на високій швидкості завдяки 
використанню надлишкового 
тиску у  висівному пристрої. 
Підтверджено роботою більш 
300 восьмирядних сівалок Tempo, 
що працюють в  Україні з  2013 року.

• Бункер для мінеральних добрив 
об’ємом 5000 літрів.

• Висівний пристрій Gilstring Seed 
Meter здатний проводити сівбу 
28  насінин за секунду.

• Нова висівна система Fenix III 
забезпечує внесення добрив із 
нормою до 250 кг/га на швидкості 
15  км/ год.

• Важка міцна рама сконструйо-
вана спеціально для проведення 
сівби на високій швидкості.

• Сівалка стандартно 
комплектується висівними диска-
ми для кукурудзи та соняшнику. 
В  якості опції доступні висівні 
диски для сої, сорго, ріпаку.

• Агрегатується з трактором 
від  300  к. с.

• Система управління сівалкою 
за  допомогою додатку E-Control, 
встановленого на IPad.

• Наявність електромоторів на 
кожному висівному пристрої 
сівалки дозволяє індивідуально 
відключати секції висіву насіння 
та добрив. 

• Ширина Tempo L у транспорт-
ному положенні становить всьо-
го лише 3 метри, що  забезпечує 
легкість та  простоту транспор-
тування між  полями. 

Пільгова 
ціна на обмежену 
кількість сівалок

діє до 1.11.2017
Телефонуйте 
і дізнайтесь!

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВИДКІСТЬ

ВИСІВУ
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