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ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Щиро вітаю Вас
із професійним святом!

Бажаю Вам, щоб і 
надалі рясно 
колосилися щедрими 
врожаями Ваші ниви. 
Хай втілюються в життя 
Ваші плани, задуми й 
сподівання, а природні 
стихії обходять Вас 
стороною. Нехай Ваші 
родини живуть у 
сімейному затишку, 
щасті, благополуччі!

Гебхард Рогенхофер,
Генеральний директор
компанії «Сингента»

тел.: 0 800 50 04 49
www.syngenta.ua

*Вартість дзвінків згідно тарифного плану вашого оператора
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ДП «ДГ «ПОДІЛЬСЬКЕ» ПІДЖИВЛЮЄ КУЛЬТУРИ 
ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»
Державне сільськогосподарське підприємство 

ДП «ДГ «Подільське» було засноване у 2010 році на базі 
Подільської дослідницької станції Тернопільського інституту 
агропромислового виробництва. Господарство знаходиться 
в м. Хоростків на базі селекційно-дослідної станції, яка була 
створена ще у 1946 році, та де у свій час було здійснено 
багато цінних розробок у сфері вітчизняного насінництва. 
Сьогодні, як не прикро, українська аграрна наука не має 
відповідних ресурсів для стабільного розвитку, однак це 
не заважає ініціаторам прогресу здійснювати всі можливі 
кроки у впровадженні сучасних технологій. Про це, власне, 
ми і поспілкувались з директором ДП «ДГ «Подільське» 
Пасічником Іваном Михайловичем.

Господарство в основному займається вирощуванням 
зернових, зернобобових і технічних культур, обробляє 1068 га 
землі. Має як товарні посіви, так і дослідні – з випробування 
нових сортів, – які контролюються Тернопільською дослідною 
сільськогосподарською станцією. Сівозміна в товарних посі-
вах господарства 2017 року була складена наступна: 192 га 
озимої пшениці, 118 га – ярої пшениці, 109 га – ярого ячменю, 
132 га – соняшнику, 220 га – сої та 200 га – цукрового буряку. 

Іван Михайлович розповідає:
- З врожаю 2017 року у нас залишилися незібраними 

тільки 100 га цукрових буряків, втім, частина викопаних ще 
не перевезена на цукровий завод. Його зазвичай запускали 
приблизно 5 вересня, а цього року запустили 25-го, ось 
ми і дочекались несприятливих умов для копання. Зараз 
багато дощів, збирати складно, тому доводиться чекати 
приморозків. Як відомо, цього року важка ситуація з цук-
ровими заводами, в багатьох господарствах солодкий корінь 
лежить в полі і «відпочиває», втрачаючи цукристість та вагу. 

- Які ви зробили підсумки за сезоном 2017 року?
- На початку року умови були досить непрості і зовсім не-

оптимістичні. Холодна весна значно затримала нормальний 
процес вегетації культур. Перепади температур сприяли 
розвитку хвороб та бур’янів, який складно було контролю-
вати. В додаток, у нас пройшли суховії. Вологи більше ніж 
достатньо, вона зіграла ключову роль в успішних цьогорі-
чних врожаях. Але дощі у жовтні та листопаді завадили нам 
вчасно збирати пізні культури. 

- Чи є якісь особливості місцевості, де ви вирощуєте 
культури?

- Майже немає, поля рівні. Складність полягає лише в 
тому, що 80% наших полів знаходиться далеко від траси, що 
значно уповільнює логістичні операції. 

На всіх площах у нас одні з кращих в області чорноземи. 
Раз на 5 років робимо агротехнічний паспорт, наступне дослі-
дження з аналізу ґрунтів заплановане на 2018 рік, можливо, 
будемо працювати в цій справі з ТОВ «Сервіс-Агрозахід», яке 
вже стали нашим надійним партнером. На сьогодні вносимо 
мінеральні добрива та мікроелементи згідно рекомендацій 
їхніх спеціалістів, що засновуються на попередніх технологі-
чних картах та поточному візуальному обстеженні.

- Розкажіть про Ваші основні технології в 
господарстві.

- Технології переважно традиційні: на всіх площах робимо 
оранку, тільки під сою дискуємо. Вносимо якісні добрива 
та засоби захисту, але ще не в повній мірі, ще нам треба 
розвиватись в цьому напрямку. Як попередник для цукрових 
буряків сіємо гірчицю в якості сидерата, це дає значну при-
бавку врожайності.

- Плідно співпрацюємо з ТОВ «Сервіс-Агрозахід», 
особливо подобаються польські добрива Tarnogran, що вони 
пропонують, даємо їх майже під всі культури. Мікродобри-
ва теж вносимо обов’язково, на практиці переконались в 
значному позитивному ефекті від них. Наприклад, повну 
систему внесення (добрива, підживлення селітрою, бор, 
ґрунтовий регулятор росту, ґрунтовий гербіцид) згідно 
рекомендацій спеціалістів «Сервіс-Агрозахід» зробили 
цьогоріч під озимий ріпак, і вже бачимо чудовий початок 
вегетації. 

- З кожним роком наше господарство зростає, збільшує 
врожайність культур. Наприклад, врожай з деяких сортів 
озимої пшениці, зокрема «Дарунок Поділля», більше 
70 ц/га – для нас це результат непоганий. Враховуючи нашу 
специфіку як державного підприємства, зазначу, що сіємо ми 
здебільшого сорти вітчизняної селекції, пробуємо майже всі 
з різних інститутів. Багато хто з сучасних аграріїв відноси-
ться до них скептично, але на прикладі пшениці зазначу, що 
наші сорти мають відмінні хлібопекарські якості (хороший 
приклад – старий перевірений сорт «Збруч», новий сорт 
«Щедрість одеська»), хоча і не дають таких високих врожаїв 
як закордонні. 

- В цілому я думаю, що не дивлячись на складнощі, у 
нашого підприємства є хороші перспективи. Поступово 
оновлюємо парк техніки, працюємо над підвищенням рівня 
технологій, сподіваюсь, дійдемо і до впровадження точного 
землеробства. Віримо в найкраще! 

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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Даний випуск ми присвятили декільком ключовим напрямкам та подіям аграрної галузі. Перше – це висвітле-
ння одних з найбільших виставкових сільськогосподарських проектів року в Європі: «Агрокомплекс» (м. Київ) та 
«Агрітехніка» (м. Ганновер, Німеччина). Також ми представили репортажі з виставок меншого масштабу, зокрема 
«Агрофорум» (м. Київ) та «Золота осінь» (Дніпропетровська область), а також з декількох важливих регіональних 
подій, наприклад Західноукраїнського чемпіонату на кращий гібрид кукурудзи та цукрового буряку. Загалом на всіх 
заходах у відвідувачів та учасників переважав позитивний настрій – тому що природа цього року дала хороший 
врожай, фінансова спроможність фермерів буде на високому рівні, об’єми продажів в компаніях також, відповідно, 
збільшаться. 

Складна ситуація сталась з цукровим буряком: багато господарств, зокрема в західному та центральному ре-
гіонах України, 2017 року збільшили посіви солодкого кореня. Але зручно та вчасно збути зібрану культуру вдалося 
здебільшого тільки тим, хто має власний цукровий завод (і тут теж є свої нюанси). Підлаштовуючись під умови 
заводів на першому етапі їх запуску, на початку вересня, деякі господарства були змушені початки копку, не доче-
кавшись, поки буряки дозріють та наберуть цукристість. Пізніше, під час масового збирання культури у жовтні 
і першій половині листопада, враховуючи нестачу цукрових заводів та недосконалу логістику, на багатьох полях 
можна було спостерігати сиротливі гори зібраних буряків, які втрачали вагу та цукристість. Втім, наступного 
року, ніби планують запустити ще декілька цукрових заводів. 

Другий ключовий напрямок, якому ми цього разу присвятили всю рубрику «Актуально», це низка  земельних 
питань, а саме особливості укладення договорів оренди та прогнози щодо мораторію. Побоювання на рахунок 
відкриття ринку землі у 2018 році не підтвердилися, але це не значить, що не треба готуватись до такої ситуації 
в майбутньому, адже рано чи пізно, кажуть експерти, відкриття ринку землі в Україні все одно станеться. А поки 
що треба вчитись упорядковувати свій земельний банк (особливо тим, хто знаходиться в зоні ризику рейдерських 
захоплень). 

Третій ключовий напрямок, яким ми цікавимося, це перспективи органічного виробництва. В рубриці «Гість 
номера» ви можете ознайомитись з історією фермера, який займається органічним рослинництвом та тварин-
ництвом, планує кооперуватись з іншими фермерами у виробництві органічних продуктів харчування та мріє 
створити відповідну мережу торгових точок. 

ВІД РЕДАКЦІЇ



НАСІННЯ ЦУКРОВОГО

БУРЯКА
категорії «Фермер» -
гарна ціна, гарні врожаї

КОЖЕН 3-й
КІЛОГРАМ

ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції

VANDERHAVESES



«АГРОКОМПЛЕКС 2017» 
ВДРУГЕ ВІДЧИНИВ ДВЕРІ

Уже вдруге на території КиївЕкспоПлаза на Нивках відбулася міжнародна 
подія – виставковий проект «АгроКомплекс», який пройшов з 31 жовтня по 
2 листопада цього року.

Виставка проводиться за підтримки Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Української 
аграрної конфедерації, Асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу», Національної академії аграрних наук 
України, Федерального Міністерства продовольства 
та сільського господарства Німеччини, Німецького 
сільськогосподарського товариства DLG, Економічної 
Служби Посольства Франції в Україні.

Учасниками виставки стали понад 250 компаній з 
12 країн, а також відвідувачі з Білорусі, Болгарії, Вірменії, 
Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Польщі, Хорватії, 
Угорщини, Узбекистану. Усі гості мали можливість відвідати 
стенди багатьох компаній, які поділені за наступними 
секціями: управління технологічними процесами; селекція 
та насінництво; системи живлення та захисту рослин; 
біологічні препарати; внутрішньогосподарська логістика; 
техніка та обладнання; фінансові та страхові технології.

В рамках першого дня епіцентром подій став круглий 
стіл: «Аграрна Україна. Концепція світової першості». 
Своїми обґрунтованими доповідями експерти з 
профільного відомства, громадських організацій, аграрних 
підприємств дали оцінку сучасному стану України у 
міжнародному аграрному середовищі.

На виставці також було презентовано світові та вітчизняні 
технологічні й управлінські надбання для підвищення 
ефективності ведення сільського господарства на всіх рівнях. 
Окрім виставкової платформи та бізнес-форуму, вперше в 
Україні подібний проект включав експериментальну частину, 
яка представлена організаторами в спецпроекті «Агрополігон 
2017». Так, в період з березня до листопада організатори 
виставки, спільно з насіннєвими та ресурсними компаніями, 
в реальних умовах господарств степової та лісостепової 
зони тестували близько 70 гібридів кукурудзи та 40 гібридів 
соняшнику. Фінальні результати «Агрополігону» були висвітлені 
та обговорені в рамках Агротехнологічного форуму на 
практичних семінарах: «Кукурудза. Архітектура собівартості. 
Тест 2017»; «Соняшник. Ефективні рішення. Тест 2017».

Під час виставки відбулася інтерактивна конференція 
«Від виживання до розвитку. Успішний досвід використання 
інструментів кооперації та фінансово-кредитних 
інститутів», основною метою якої була допомогти малим 
та середнім фермерам підібрати дієві організаційні моделі 
співпраці та механізми залучення додаткових ресурсів.

Загалом «АгроКомплекс 2017» включав понад 30 заходів, 
в яких прийняли участь представники влади, міжнародні 
експерти, аграрні компанії та організації, агрономи.

Свою участь у заході прокоментували декілька 
партнерів.

Олександр Холод, директор компанії «Агріматко-
Україна»:

«Ми ухвалили рішення приймати участь у виставці 
«АгроКомплекс», тому що ця виставка відповідає 
найголовнішому завданню нашої компанії – це комплексне 
обслуговування аграріїв. Адже питання постачання 
насіння, ЗЗР, добрив і техніки має бути добре скоординовані, 
пов’язані та ефективно використані для потреб аграріїв».

На виставці компанія представила інноваційні машини, 
які повністю адаптовані до точного землеробства: сівалки 
Monosem з електроприводом; самохідний обприскувач 
Jacto Uniport 4530. Ця техніка на сьогодні дуже актуальна 
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для українського агровиробника, тому що існує значний 
попит на системи точного землеробства. Також на стенді 
представлені навантажувачі компанії JCB. Це також 
інноваційні продукти.

«Для нашої компанії виставка «АгроКомплекс» досить 
ефективна, оскільки ми провели багато зустрічей з тими 
клієнтами, які хотіли приїхати на виставку і прийняти 
кінцеве рішення. Я дуже задоволений тим, що ми підписали 
достатню кількість контрактів, і дуже приємно, коли 
люди пройшли подивились виставку і повернулись до нас 
зі словами «ми залишаємось з вами». Хотілось би бачити 
більше таких клієнтів» – додав Олександр Холод.

Михайло Малий, менеджер з продажу с.-г. техніки 
ПП ВК «Технополь»:

«Компанія «Технополь» займається виробництвом 
с.-г. техніки. Ми пропонуємо сучасні моделі культиваторів 
серії АК з шириною захвату від 4 до 12 м, зручні та 
практичні гідравлічні борони, зубо-пружинні борони, 
ротаційні борони та подрібнювач пожнивних решток ПТ-6, 
які прекрасно підходять для будь-якого типу ґрунту. 

Ми працюємо не на кількість, а прагнемо до якості. 
При виготовленні продукції ми використовуємо 
комплектуючі найвищої якості власного виробництва, 
а також комплектуючі від світових виробників – John 
Deer і Bellota. Всі конструкції каркасу виготовляють з 
суцільнотягнутих безшовних труб. Це забезпечує високу 
міцність конструкцій і безвідмовну роботу при довгому 
терміні експлуатації.

Як відомо, наш завод знаходиться у Кропивницькому, 
але виставкові майданчики є і у Дніпропетровській та 
Вінницькій областях. Компанія «Технополь» здійснює 
доставку, надає рік гарантії, сервіс виїжджає до клієнта 
протягом 12 годин та вирішує необхідні питання. 
Наша техніка працює по всій території України, також 
починаємо підкорювати ближнє зарубіжжя – Молдову, 
Румунію. Тож сподіваємося, що виставка «АгроКомплекс» 
допоможе компанії у розвитку». 

На виставці більш детально ознайомилися із 
певними одиницями, зокрема, культиватором серії 
АК. Це універсальні, широко захватні, призначені для 
передпосівної культивації ґрунту, підрізання і вичісування 
бур'янів, а також вирівнювання та ущільнення поверхні 
ґрунту. Завдяки своїй універсальності у вигляді безлічі 
регулювань самого культиватора і його навісного 
обладнання, їх можна застосовувати на всіх видах ґрунту. 
Додатковою функцією агрегату є можливість внесення в 
ґрунт рідких мінеральних добрив і ґрунтових гербіцидів. 
Культиватор серії АК-6 розрахований на потужність 
трактора від 140 к.с.

Олександр Танасевич, керівник проекту 
«Агроконсалтинг» компанії «Агроскоп Інтернешнл»:

«На виставці наша компанія вже вкотре представляє 
аграріям проект «Агроконсалтинг», що включає розробку 
платформи – комплексу агрономічних сервісів і різноманітних 
послуг, різних видів агрономічного, агрохімічного супроводу 
для ефективного вирощування с/г культур.

Формат виставки залишається актуальним, 
вона проходить у такий час, коли вже зібрана основна 
частина врожаю, можна відірватися від справ на 
полі, проаналізувати результати, ознайомитися із 
новинками ринку, новими пропозиціями компаній тощо. 
Тут «Агроскоп Інтернешнл» сьогодні презентує свої 
напрацювання, свій досвід у технолоігях і сервісах. У 
рамках виставки ми приймаємо участь у конференціях на 
теми картографування полів, технології вирощування 
кукурудзи, соняшнику. Ми також намагаємось почерпнути 
чийсь досвід, щоб скомпонувати його зі своїм і зробити 
синергізм. Адже краща пропозиція формується не однією 
людиною, а сукупністю всіх досягнень на ринку. Очікування 
від виставки позитивні, адже такий настрій бачимо серед 
українських аграріїв. Рік успішний, всі налаштовані на те, 
щоб розвиватися далі. Очікуємо готовність господарств 
до співпраці».

Віталій Філатов, генеральний директор компанії 
«Väderstad» в Україні:

«Головна мета участі у виставці – дати ринку 
інформацію про те, що компанія Ведерстад почала 
співпрацювати з п’ятьма дилерами техніки John Deere, які 
на ексклюзивній основі з 1 листопада офіційно продають 
нашу техніку в Україні. Це співпраця двох незалежних 
компаній Väderstad і John Deere, тобто ми залишаємось 
незалежною компанією, але радикально збільшуємо 
кількість каналів збуту техніки на ринку. 

Наші основні сподівання на наступний сезон – це 
технологія Tempo: 8-, 16-рядкові сівалки, Tempo V – 
вертикальна універсальна. Наші плани – це 150-170 машин 
на весну, і ми вважаємо це цілком можливим, адже великого 
розголосу набули два світових рекорди, встановлених 
16-рядковою сівалкою Tempo цього року, один з них – в 
Україні – за добу засіяно 479 га соняшнику, другий – в 
Угорщині – 502 га кукурудзи. Ця сівалка – зірка №1! 

Формат участі у виставці «АгроКомплекс» дає змогу 
нам поспілкуватися з великою кількістю клієнтів, оскільки 
цей захід передує головній аграрній події двох років – 
виставці «Агрітехніка» у Ганновері, де чекаємо багато 
організованих груп з України».

Андрій Сава
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БІЛЬШІСТЬ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ 
«АГРОФОРУМ-2017» ПРОПОНУЮТЬ НАШІЙ 

ПРАДАВНІЙ АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
XIV Міжнародна агропромислова виставка «Агрофорум-2017» зібрала в Між-

народному виставковому центрі у Києві 7-9 листопада провідних виробників добрив, 
засобів захисту рослин, обладнання для зернопереробки та сільгосптехніки. І, судячи 
з учасників виставки, сільське господарство в Україні перетворюється на сучасне і ви-
сокотехнологічне, де все робиться не на око, а за допомогою передових надсучасних 
технологій. Про те, що нового привезли цього року на виставку, розповідають самі екс-
поненти.

Ірина Сугак, агроном, заступник директора з прода-
жів виробничої компанії «5 елемент»:

- Наш завод з виробництва екологічно чистих нано-
-добрив відкрився тільки наприкінці вересня цього року, 
у м. Гола Пристань, що на Херсонщині. А загалом компанія 
працює всього півроку, але за цей час нас уже на Херсон-
щині добре знають. Тепер хочемо, щоб про нас і нашу кори-
сну продукцію дізналися і в усій Україні. Наша продукція 
має сертифікат органік-стандарт. Добрива, що ми виробля-
ємо, сприяють тому, щоб вирощувати екологічно чисту 
органічну продукцію і рятувати нашу землю – поліпшувати 
структуру ґрунту. 

Оксана Карпачук, менеджер зі зв’язків з громадські-
стю компанії «AgriLab»:

- Ми беремо участь майже в усіх виставках на аграрну 
тематику, а от на «Агрофорумі» вперше. Представляємо 
комплексну діагностику ґрунту, аналіз ґрунту, діагностику 
азотного живлення культур, системи GPS-моніторингу. 
Словом, точне землеробство в усіх його аспектах. З кожним 
роком ресурси дорожчають і фермери замислюються про 
те, як їх заощаджувати. А точне землеробство якраз дає такі 
можливості. Приміром, диференційоване внесення добрив 
дає можливість підвищити ефективність використання 
ресурсів до 40%. Тільки один аналіз ґрунту, знання про те, 

що там є, а чого не вистачає, дає можливість зекономити 
від 20% коштів. В березні ми проводили конференцію, 
залучали американських фахівців, так ті розповідали, що 
американські фермери проводять аналіз ґрунту щороку, а 
у нас ще є такі, які цього не зробили ще жодного разу. Тож 
ми пропонуємо спробувати і переконатися, наскільки це 
буде ефективно.

Ольга Луценко, директор з маркетингу компанії 
«Макош»:

- Ми представляємо польські мінеральні добрива та 
мікродобрива. Це наша перша виставка, але враховуючи 
те, що за півроку компанія набрала потужних обертів і 
активно працює по всій Україні, ми очікуємо тут зустріти 
і наших багаторічних партнерів, і нових клієнтів. На ви-
ставці знайомимо відвідувачів із унікальними продукта-
ми, які завод «Лювена» виготовляє лише для нашої 
компанії. Це суперфосфат «Макош», який користується 
великим попитом вже близько півроку, фермери його 
добре знають і люблять. Також це NPK Makosh z borem 
і Kalium Makosh. На майбутнє ми плануємо розширити 
асортимент, вдосконалювати і підбирати формули, які 
були б максимально придатні саме для українських 
земель.
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Марина Гаджиалієва, фахівець з маркетингу 
компанії Drone.ua:

- Наша компанія – це інтегратор безпілотних технологій 
в Україні, займаємося дронами, безпілотними технологія-
ми, тобто їх імпортуємо, продаємо, словом, поширюємо  
нові технології, у тому числі і для застосування у сільському 
господарстві. Працюємо з 2014 року, коли про користь від 
цих літальних апаратів для сільського господарства ніхто 
не чув. Адже дрон – це універсальний інструмент, який 
дозволяє з повітря визначити проблемні ділянки на полі, 
тобто зарані побачити проблему і подолати її. Це такий 
літаючий збірник 
інформації про 
поле, яку потім 
у спеціальних 
програмах мо-
жна обробити і 
проаналізувати, 
який рельєф, які 
де проблеми спо-
стерігаються, щоб 
їх усунути.

На виставці, окрім дронів, ми ще представляємо наш 
безпілотний літак, який використовує наше власне про-
грамне забезпечення. Він здається крихким, але досить 
надійний, крім того, запчастини у нього дуже дешеві, на від-
міну від дронів, і він легко ремонтується. Техніка автомати-
зована, можна заздалегідь програмувати маршрути.

Тетяна Козачевська, фахівець із продажів, завод 
«Алеко»:

- Ми виробляємо і переобладнуємо самосвальні кузови під 
будь-яке призначення – в тому числі і для перевезення сі-
льгосппродукції. Наш завод працює у Волновасі, хоч непросто 
там працювати, але ми стараємось. У нас є власні розробки. 
Якщо раптом виникають якісь проблеми, то ми на заводі 
одразу все виправляємо. На підприємстві все поставлено 
на досить серйозний рівень, ми ретельно досліджуємо всі 
нюанси, які впливають на перевезення, аж до замірів у кожній 
шині автомобіля, на якому перевозять зерно. 

Спілкувалась Ольга Соломка
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7 листопада 2017 року відбувся ІІІ-й Західноукраїнський чемпіонат на 
кращий гібрид кукурудзи та цукрового буряку. Змагання проходили на 
полях ПАП «Агропродсервіс» у селі Настасів Тернопільської області.

У дружніх змаганнях взяли участь 15 насіннєвих 
компаній, які представили 144 гібриди кукурудзи, та 4 
компанії, які представили 45 гібридів буряка. Працівники 
ПАП «Агропродсервіс» провели посів і вирощували росли-
ни в ідентичних умовах, аби мати змогу визначити найкра-
щі гібриди. 

«Чемпіонат цінний в першу чергу своїм об’єктивним 
форматом – дослідження потенціалу гібридів кукурудзи в 
реальному часі. Захід вже стає нашою доброю традицією, 
тому що притягує живу цікавість як фермерів, так і насін-
нєвих компаній. Цього року, як вже бачимо, результати 
набагато вище ніж в минулому, оскільки погодні умови 
значно сприятливіші. Ми зібрали дуже добрі врожаї по 
всіх культурах», – каже директор ПАП «Агропродсервіс» 
Андрій Баран.

На демо-ділянках провели збирання кукурудзи, зафі-
ксували фізичну вагу, визначили показники вологості та 
залікову вагу. За цими показниками і визначили перемо-
жця у трьох номінаціях в залежності від групи стиглості. 
Переможців серед гібридів цукрового буряку визначали 
також відповідно до показників залікової врожайності, 
виходу цукру з гектара та цукристості. 

Вже традиційно участь у чемпіонаті взяли не тільки 
українські, а й бренди зі світовим іменем: KWS, Dow Seeds, 
Syngenta, Maïsadour, Du Pont Pioneer, Euralis, Saatbau, 
Sesvanderhave, Betaseed, Selekta, RAGT, Mais, Strube, Saaten 
Union, Best Corn, Decalb, а також компанія-дистриб’ютор 
ТОВ «Агроскоп Інтернешнл», яка співпрацює з ПАП «Агро-
продсервіс» майже 15 років.

Отже, оголошуємо підсумки чемпіонату.

Результати змагань на кращий гібрид кукурудзи у трьох 
номінаціях:

ФАО менше 240. Переміг гібрид «Ферум» ТМ 
«Best Corn» ГК «Імперія-Агро» з показником залікової 
врожайності 118,2 ц/га;

ФАО від 250 до 290. Переміг гібрид «Р8523» компанії 
«Pionеer» із заліковою врожайністю 120,3 ц/га;

ФАО більше 300. Переміг гібрид «Р9175» «Pionеer» із 
заліковою врожайністю 127,5 ц/га.

 Результати змагань на кращий гібрид цукрового 
буряка у трьох номінаціях:

1. Найвища залікова врожайність. Переміг гібрид 

«Бенефіта-КВС» компанії «КВС», показавши залікову 
врожайність 104,2 т/га;

2. Вихід цукру з гектара. Другу нагороду здобув той же 
гібрид «Бенефіта-КВС» з показником 18,33 т/га;

3. Цукристість. Переможцем став гібрид фірми 
Бетасід «БТС 665», дистриб’ютором якого є ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл» – цукристість коренеплодів склала 18,57 %.

Враженнями від першого відвідування Західноукраї-
нського чемпіонату ділиться Володимир Володимирович 
Лихочвор, доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри 
технологій у рослинництві Львівського національного 
аграрного університету: «Я радий побувати на такому 
заході, де отримання результатів виробництва мож-
на спостерігати в живому процесі. Дуже цікаво. В ПАП 
«Агропродсервіс» використовуються серйозні агрономі-
чні технології, за це хочу окремо похвалити агронома 
підприємства Ігора Ліщинського, який є учнем нашого 
університету. Він дуже талановитий агроном. І саме в 
професійній агрономії і є майбутнє нашої галузі, оскільки 
тільки якісні технології зможуть значно знизити ризики 
від нестабільних погодних умов». 

ВІДБУВСЯ ІІІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ЧЕМПІОНАТ НА КРАЩИЙ ГІБРИД 

КУКУРУДЗИ ТА ЦУКРОВОГО БУРЯКУ
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КОНТРОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ 
– СУПЕРЕЧЛИВІ АСПЕКТИ

На сьогодні багато експертів говорить про загострення земельного питання. 
В ньому існує низка аспектів, найскладнішим з яких є юридичний. Саме йому 
присвятили семінар «Земельний аванпост», що був організований компанією 
«ОМП» в рамках виставки «АгроКомплекс» 1 листопада 2017 року. Були зробле-
ні доповіді на наступні теми: правила оформлення договорів на оренду 
землі, ризики агробізнесу, мораторій та ринок землі і робота з земельним 
банком. Зокрема останній доповіді, яку робив Ігор Огороднійчук, партнер 
компанії «ОМП», ми і хочемо присвятити дану статтю.

ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ
Експерт підкреслив, що підприємство, аби запобігти 

можливих проблем з орендодавцем, має чітко виконувати 
зобов’язання, вказані в договорі оренди. 

Законодавство передбачає, що ви за місяць маєте 
повідомити орендодавцю про бажання поновити договір 
оренди та надати проект додаткової угоди, а він протя-
гом місяця повинен відповісти. Втім, експерт рекомендує 
детально проаналізувати договір оренди на предмет 
специфічних умов. Зокрема, в таких договорах буває умова 
повідомити про бажання продовжити договір не пізніше 
ніж за 90 днів. 

Важливо – при складанні нового договору є можливість 
передбачити всі неясні моменти за рахунок внесення 
чітких пунктів: яким чином і коли ви маєте повідомити 
орендодавцю про намір оновити договір, як і коли він має 
вам відповісти тощо. Все, що ви передбачите там, гратиме 
вам на руку потім. 

Якщо в договорі передбачені особливості, які пору-
шують законодавство України, треба дотримуватись його 
умов, тому що законодавство має пріоритет. 

Також бажано слідкувати за змінами в Законодавстві 
і згідно з ними робити оновлення відповідних пунктів 
договору. Адже в судовій практиці перевага надається 

законодавчим позиціям при виборі між ними та умовами 
діючого договору. 

Тепер розглянемо можливі варіанти реакції 
орендодавця після того, як ви надіслали йому лист-
-повідомлення про поновлення договору. Взагалі-то 
звичайний алгоритм такий: орендодавець у місячний 
термін розглядає надісланий орендарем лист з проектом 
додаткової угоди, перевіряє його відповідність закону, за 
необхідності узгоджує з орендарем істотні умови до-
говору та за відсутності заперечень укладає з орендарем 
додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. 
Якщо орендодавець відмовляється від продовження 
строку дії договору – має надати аргументацію. Якщо його 
не влаштовують умови – має запропонувати власні. Але не 
завжди все проходить так гладко.

Що робити, якщо відповідь не надійшла, а термін дії 
договору закінчився?

Якщо з часу закінчення договору пройшло більше 
1 місяця – направити повторну пропозицію укласти 
додаткову угоду про поновлення договору оренди; або від-
разу звертатися до суду з заявою про визнання договору 
оренди поновленим та той самий строк та на тих самих 
умовах.

Стаття 33 Закону про оренду землі містить одне 
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важливе правило: якщо орендодавець протягом одного 
місяця від дати закінчення строку оренди (за умови вча-
сного – тобто за місяць до дати закінчення строку оренди 
– отримання повідомлення від орендаря про бажання 
подовжити строк оренди) не повідомив орендареві про 
вимогу звільнити орендовану земельну ділянку, а орендар 
продовжує користуватися земельною ділянкою після фа-
ктичного закінчення строку договору оренди, такий старий 
договір оренди вважається подовженим на старих умовах 
на той же строк.

У цьому випадку старий орендар має право вимагати від 
орендодавця підписання додаткового договору до старого 
договору оренди, який подаватиметься для державної 
реєстрації права подовження строку оренди землі. 

Якщо орендодавець відмовиться від укладання 
додаткового договору або ухилятиметься від його укла-
дання, старий орендар має право звернутися до суду для 
підтвердження факту подовження строку оренди. У цьому 
випадку державна реєстрація договору здійснюватиметься 
на підставі рішення суду. Відповідь орендодавця про від-
мову в поновленні з орендарем договору на новий строк 
може бути обґрунтованою лише такими підставами: 

• невідповідність наданого орендарем проекту 
додаткової угоди чинному законодавству України; 

• бажання орендодавця самостійно обробляти 
земельну ділянку; 

• бажання орендодавця укласти договір на інших 
та/або більш вигідних умовах з інших орендарем.

Важливо: на сьогодні судова практика працює на 
користь фізичної особи навіть в разі порушення правил 
з її боку, наприклад, мовчання у відповідь на запит про 
поновлення договору. 

Найпоширеніші проблеми, які виникають під час 
поновлення договорів оренди:

• змінився розпорядник ділянки – була районна 
державна адміністрація, став обласний Держгеокадастр;

• ділянці не було присвоєно кадастровий номер – за-
вчасно розробляємо технічну документацію;

• змінилася площа земельної ділянки (на якій підставі?);
• змінилися межі ділянки (на якій підставі?);
• змінилося цільове призначення земельної ділянки (на 

якій підставі?);
• орендодавець відмовляє в поновленні договору 

оренди.

НЕВИТРЕБУВАНІ ПАЇ 
Земельні частки (паї) як об’єкт оренди не мають свого 

матеріального втілення. Пай є лише правом одержати у 
власність земельну ділянку зі складу певного масиву землі. 
Не є земельною ділянкою, це інший об’єкт. Не має уні-
кального кадастрового номера. 

Важливо розуміти, що таке явище, як земельна частка 
(пай) зникає після отримання її власником права власності 
на певну земельну ділянку шляхом обміну Сертифіката на 
Державний акт. У такому разі договір оренди паю припи-
няється, а з власником потрібно укладати договір оренди 
земельної ділянки. Це досить важкий момент для агропід-
приємств, адже власник ділянки може надати тепер оренду 
іншому, а попередньому орендарю надається лише право 
зібрати поточний врожай. 

Існує також таке явище як невитребувані паї, увага 
навколо якого останнім часом загострилась. 

У житті «невитребуваними паями» вважають усі ті землі, 
які опинилися на півдорозі між колишньою колективною 
власністю КСП та приватними земельними ділянками 
колишніх пайовиків (колишніх членів КСП). Складність 
полягає в тому, що цей термін не має чіткого визначення 
на законодавчому рівні, тому вирішення суперечливих 
моментів відбувається ситуативно. Основні властивості цих 
земель: на них не видано Сертифікатів; на них не оформле-

не право власності існуючих власників Сертифікатів.
До категорії невитребуваних паїв також іноді відносять 

земельні ділянки, на які були видані Сертифікати, але їх 
власники померли, а спадкоємці не прийняли спадщину 
(відсутні спадкоємці, відмовились від спадщини, не встигли 
прийняти спадщину).

Раніше формула проста: за межами населеного пункту 
– адміністрація; в межах – сільська рада. Зараз – Район-
ні адміністрації та сільські ради на практиці укладають 
договори на невитребувані паї (підстава – стаття 13 Закону 
України про розпаювання землі та виділення в натурі 
земельних часток). Як і раніше у переважній більшості 
випадків договори укладають місцеві районні адміністрації. 
Держземагенство категорично відмовляється від розпоря-
дження невитребуваними паями. Мотивація – пайові землі 
не є у власності держави або місцевої громаді відповідно.

Порядок реєстрації невитребуваних паїв державою не 
передбачається. Для того, щоб зробити такі ділянки приват-
ною власністю, необхідно, щоб вони мали кадастровий 
номер. Але фактично присвоєння їм кадастрового номеру 
є порушенням законодавства. Втім, враховуючи відсутність 
чіткої позиції в законодавстві на рахунок невитребуваних 
паїв, на практиці укладання договорів оренди: розпоря-
дником цих земельних ділянок в межах населеного пункту 
цим є сільська рада, за межами – районна адміністрація, а 
реєстрацією і тих, і тих займається сільська рада. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПОЛЬОВИХ ДОРІГ. ЩО РОБИТИ, ЩОБ 
УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?

Польові дороги – частина земель, що належала на 
праві колективної власності членам колишнього КСП, з чи-
сла не с.-г. угідь (як правило, це наявні господарські шляхи 
і прогони, землі під господарськими будівлями і дворами, 
що використовувались колишніми КСП для проїзду 
с.-г. технікою), а також - з числа с.-г. угідь, що при складенні 
проекту землеустрою щодо організації території земельних 
часток паїв резервувалась під створення шляхової мережі 
(для забезпечення під’їзду до кожного паю), і не підлягала 
паюванню (не була об'єктом розподілу між власниками 
сертифікатів на земельну частку(пай)).

Законодавство чітко не визначає, кому належать 
польові дороги, це залежить від місцезнаходження: або 
комунальна (якщо в межах н.п.), або державна (якщо за 
межами н.п.). Якщо польові дороги рахуються державною 
землею, то передача їх в оренду потребує аукціону. 
Найчастіше їх і вважають державною власністю, адже при 
колективній власності незрозуміло, хто буде розпоря-
дником. Також орендувати польові дороги можна в якості 
невитребуваних паїв.

Останнім часом все частіше трапляються випадки 
рейдерського захвату земель, в рамках якого одне підприє-
мство бере в оренду польові дороги на території іншого 
підприємства і таким чином блокує їх для використання. 
Компанія ОМП стверджує, що аграрій, з яким трапилась 
така халепа, може оскаржити цей договір оренди польових 
доріг іншим підприємством, хоча це і дуже складна про-
цедура. 

Крім того, є важлива сумна новина: у вересні поточного 
року прокуратура почала перевіряти агропідприємства 
на факт використання польових доріг безпідставно та 
приписувати статтю 197 Кримінального кодексу України 
«Самовільне зайняття земельної ділянки». Більше того, 
вони починають арештовувати врожай, який знаходиться 
біля цих польових доріг. Кримінальна справа вже відкрита 
не одна, прецеденти є в областях Західного регіону, Вінни-
цькій та Житомирській областях. 

Підготувала Тетяна Бєлінська – за матеріалами доповіді 
«Земельний банк» Ігора Огороднійчука, партнера компанії «ОМП». 

В рамках семінару «Земельний аванпост» 1.11.2017 р.
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ЧИ БУТИ РИНКУ ЗЕМЛІ?
Весь рік Україну «лихоманить» питання ринку сільськогосподарських земель. В статті 

ми не будемо зупинятись на філософських та економічних питаннях доцільності введення 
ринку, але проаналізуємо реальні передумови зняття мораторію.

Так історично склалося в нашій державі, що сі-
льськогосподарські землі мають штучно створений 
особливий статус. Зокрема в п. 15 Перехідних поло-
жень Земельного кодексу України зазначається, що до 
набрання чинності законом про обіг земель сільсько-
господарського призначення, але не раніше 1 січня 
2018 року, не допускається купівля-продаж земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення певних 
категорій.

За даними опитування, проведеного Київським між-
народним інститутом соціології, 63% українців проти 
скасування мораторію, 19% опитаних утрималися від 
відповіді і лише 18% підтримують впровадження ринку 
сільськогосподарських земель.

ІСТОРІЯ МОРАТОРІЮ
Сам же мораторій діє з 2001 року та постійно 

продовжувався Верховною Радою. Цікаво, що в 2008 
році Верховна Рада подолала вето Президента та 
продовжила мораторій з 13 січня 2008 року, а не з 1 
січня 2008, тому, відповідно, 13 днів мораторій не діяв 
і можна було на загальних нормах, що поширюються 
на нерухомість, купити чи продати землі сільсько-
господарського призначення. Зараз же, навіть якщо 
Рада не проголосує за зміни до Земельного кодексу 
щодо продовження терміну дії мораторію, то умовою 
продажу є не певна дата, а конкретний юридичний факт 
– прийняття спеціалізованого закону.

ПЕРСПЕКТИВИ СКАСУВАННЯ 
МОРАТОРІЮ

Ця стаття мала б присвячуватись варіантам введе-
ння ринку землі, його впливу на агробізнес та практи-
чним порадам щодо купівлі-продажу землі. Ми плану-
вали провести аналіз всіх законопроектів та вказати 
варіанти розвитку подій. Проте на момент написання 
статті стає зрозуміло, що закону про обіг сільсько-
господарських земель прийнято не буде.

Так, нещодавно про неготовність до ринку землі пря-
мо заявив Президент України П. Порошенко:  «Ні про 
який ринок землі, ні про яке продовження земельних 
реформ, ні про яку боротьбу із рейдерством, ні про що 
ми не будемо говорити, поки у нас не буде прозорого і 
ефективного реєстру». Ще раніше МВФ зняв питання 
мораторію з повістки дня на переговорах про черговий 
кредит для України.

Аналізуючи ці тенденції, 99% експертів переконані, 
що закону про обіг сільськогосподарських земель най-
ближчим часом прийнято не буде. Адже закон, який ви-
кликає стільки суперечок в суспільстві, навряд чи змо-
же набрати відповідну кількість голосів в Раді.

МОРАТОРІЙ І АГРОБІЗНЕС
Щодо ризиків, які несе агробізнес при вільному обігу 

земель, то перш за все – це втрата земельного банку, 
оскільки аграрії не мають відповідного об’єму вільних 
коштів, щоб конвертувати орендовані землі у власні. 
Основною гарантією в цій ситуації є договори оренди, 
оскільки за нинішнім законодавством зміна власника не 
припиняє права оренди на земельну ділянку. Правда, 
ключовим тут є «нинішнє» законодавство, оскільки при 
прийнятті вищевказаного закону можуть бути внесені 
зміни в інші законодавчі акти. І тут виникає питання: на 
чию сторону стануть законотворці – орендаря чи нового 
інвестора, який стане власником.

Ще однією проблемою, з якою стикнуться орендарі, 
– це поступовий продаж землі, а, тому необхідно вести 
моніторинг настроїв своїх пайовиків, їх пропозицій з 
продажу. Пильнувати доведеться і ситуацію в полі, 

оскільки швидше за все буде наростати «шахматка». 
Все це буде тягнути додаткові витрати на адмініструва-
ння земельного банку.

Таким чином, ситуація, яка зараз складається, дає 
можливість агробізнесу ще принаймні рік працювати в 
звичних умовах. За цей час можна «підтягнути хвости» у 
вигляді переукладення договорів на новий термін. Тому 
для аграрія доцільно попрацювати із своїм земельним 
банком, якщо є можливість пролонгувати договори 
хоча б на кілька років, то це варто зробити зараз.

Підсумовуючи, зауважимо, що виграний рік не 
закриває цілком питання ринку землі, яке обмежує 
право приватної власності та суперечить багатьом 
нормам міжнародного права. Ситуація великою мірою 
надумана політиками та використовується ними як роз-
мінна монета на виборах. На даний час у нас формує-
ться стале землекористування, яке веде до стабільного 
розвитку економіки та гарантій у веденні бізнесу, і ри-
нок – ще один крок до цього, якого не слід боятися, його 
треба прийняти як доконаний факт. І виграє той, хто 
першим це усвідомить, підготується та максимально 
ефективно використає цю можливість.

Володимир Макух, юрист
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Органічний рух в Україні в останні роки набирає обертів, що стимулюється підвище-
нням попиту на екологічні і безпечні продукти харчування. Як правило, вирощуванням 
такої продукції займаються у невеликих масштабах – на кількох десятках гектарів. 
Та на Волині ми познайомилися із аграріями у третьому поколінні, які запровадили 
органічне виробництво на площі 1000 га і на фермі, де утримується 300 голів корів. 
Знайомтесь – ентузіасти своєї справи: власник ТОВ «Старий Порицьк» Обштир Валентин 
Віталійович та директор з виробництва Юсковець Микола Ігорович.

Знайомство відбулося на території господарства у 
Волинському краї, звідки родом співрозмовники. У роду 
Валентина Віталійовича, як ми уже згадували, були пред-
ставники хліборобської професії. Але чому фінансовий 
експерт банківської галузі вирішив стати інвестором 
в аграрному бізнесі, ще й особливого напряму, ми 
спробували дізнатися під час бесіди.

– Отож, Валентине Віталійовичу, що стало першо-
причиною розпочати органічну справу?

– Я банкір за діяльністю, займався пошуком сфер для 
інвестування. Часто відвідував європейські країни для 
вивчення досвіду. Серед об’єктів, які я побачив, була 
органічна ферма. У пам’яті відклалася інформація про цей 
вид бізнесу. Пізніше в Україні мені довелося фінансово 
допомогти місцевому господарству. Починаючи із 70-х 
років минулого століття тут працював керівником колгоспу 
мій батько, пізніше у КСП управляв родич. Тож коли мене 
попросили допомогти рідному селу, я погодився. Але 
розуміючи, що гроші повинні приносити прибуток, вирішив 
взяти справу у власні руки. Тоді і згадав про органічне 
землеробство.

– Щоб ним займатися, необхідно бути фахівцем у цій 
справі. Як вирішували проблему з кадрами?

– На той час (а це був 2010 рік) як контактував із пред-
ставниками Федерації органічного руху, вивчав досвід 
інших товаровиробників. Завдяки необхідним контактам 
нам вдалося запросити агронома – спеціаліста з органіки 
Тищенка Геннадія Миколайовича, який працював раніше у 
відомому господарстві «Агроекологія» з Полтавщини. Ось 
він розпочав впроваджувати технологію органічного земле-
робства. На початках було важко навчити працівників ми-
слити по-іншому, набратися терпіння і очікувати результату.

– Я так розумію, що результат одразу не прийшов..!
– Звичайно, я і не очікував, що буде легко, адже ми 

змінили всі підходи до виробництва, а тваринництво 
відновлювали практично з нуля. Так, у рослинництві ми 
повністю відмовилися від внесення мінеральних добрив, 

обприскування хімічними препаратими захисту тощо; 
започаткували широку сівозміну із значною часткою 
бобових і злакових кормових культур; розпочали обробля-
ти грунт на глибину не більше 5-7 см; застосовували 
органічні добрива. У тваринництві почали реконструкцію 
усіх ферм, літніх таборів і доїльного залу; змінили систему 
утримання (безпривязне з грубою підстилкою) і годівлі (ці-
лорічний однотипний монокорм). Зрозуміло, що спочатку 
отримали ряд проблем: значна забуряненість полів, не-
розвинена структура грунту, низька врожайність культур, 
незадовільний стан здоров’я худоби, низька якість молока, 
недостатня продуктивність корів. Усе це приносило у перші 
роки лише збитки. Але я твердо вірив в успіх.

– Коли ж з’явилися перші позитивні результати?
– Про це розповість молодий керівник господарства, 

який безпосередньо управляє виробничими процесами, 
Микола Ігорович. – Валентин Віталійович.

– З’явилися тоді, коли ми розпочали інтенсивно вчитися 
органічній майстерності. Я прийшов сюди чотири роки 
тому після Геннадія Миколайовича. Приділяли найбільше 
уваги розвитку тваринництва, бо розуміли – загальний 
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ефект наступить лише у симбіозі галузей. Тож отримавши 
в спадок 180 голів корів, з яких 40 одразу вибракували, 
маючи надій у 2800 кг в рік, зосередились на якості кормів: 
налагодили процес заготівлі силосу і сінажу, відновили 
три силосні ями, навчилися годувати і лікувати худобу за 
органічними технологіями. Це потребувало надзвичайних 
зусиль, але через рік виробничий механізм запрацював 
належним чином. Появилась динаміка – Микола Ігорович.

– Миколо Ігоровичу, що вдалося досягнути у рослин-
ництві?

– Завдяки налагодженню органічної технології, за-
стосуванні сучасної техніки на традиційних культурах ми 
досягли хорошої урожайності: пшениці – 4,5 т/га, кукурудзи 
на зерно – 7,0 т/га, гречки – 1,5-2,0 т/га, гороху – 2,5 т/га. В 
останні роки зацікавилися такими культурами як льон, соя, 
гірчиця, вика. Пробуємо вирощувати органічну продукцію 
на експорт, тому ефект отримуємо не від урожайності, а від 
ціни на продукцію. Але загалом 60 відсотків землі знаходя-
ться під кормовими культурами.

– Розкажіть більш детально про технологічні 
особливості обробітку ґрунту.

– Творчим натхненником нашої роботи є праці відомого 
українця – Івана Овсінського, який став основоположни-
ком обробітку ґрунту плоскорізом. От і ми обробляємо 
ґрунт на глибину не більше 5-7 см, тобто в капілярному 
шарі. Застосовуємо комбінацію культур, які доповню-
ють природний ланцюг боротьби культурної рослини 
із бур’яном. Після збору врожаю злакових культур 
сіємо сидерати і пізніше заробляємо рослинні рештки 
дискаторами. Під «важкі» культури (кукурудзу, льон), додає-
мо перегній на основі гною ВРХ, який готуємо цілий рік. 
Перед сівбою проходимо ще раз культиватором, а сівалку 
налаштовуємо так, щоб сошник йшов на глибину проходу 
лапи. З бур’янами боримося механічним способом, 
проходячи агрегатами 2-3 рази протягом року. У цьому 
році пробували деструктор целюлози та окремі стимуля-
тори біологічного походження. Таким чином, земля наси-
чується необхідними для рослини поживними речовинами 
у доступній формі, її структура покращується, а капілярна 
система ефективно забезпечує вологою.

– Якою селекцією користуєтеся?
– У рослинництві це виключно вітчизняна. Нас вона 

задовольняє. У цьому напрямі працюємо з науково-дослі-
дними установами України. Зараз вирощуємо власне насі-
ння. Щодо тварин, то вирощуємо голштинів. Хочемо стати 
племінним господарством. Загалом до цього ставимося 
дуже серйозно.

– На сьогодні ви маєте рослинництво, тваринни-
цтво і переробку. Чому займаєтеся усім?

– Виходили із необхідності досягти рентабельності ви-
робництва. На початках у господарстві займалися і вирощува-
нням культур, і фермою. Традиційно у рослинництві досягати 
прибутку легше, а от досягти такого повсякденного ефекту, 
продаючи молоко, важко. Тим більше, що попиту на органічне 
сире молоко практично не було. Тому вирішили займатися 
переробкою, зокрема виробництвом твердих сирів, гречаних 
груп тощо. Завдяки цьому забезпечуємо високу рентабельність 

у всіх галузях. Адже в середньому ціни готові продукти харчува-
ння різняться від звичайної продукції на 50-100 відсотків.

– ТОВ «Старий Порицьк» – сертифікований виробник 
органічної продукції?

– Звичайно. Сьогодні в Україні цим займається приват-
на структура. Перед тим, як розпочати процедуру, ми три 
роки у землю не вносили жодних хімічних препаратів. Нам 
провели аналізи проб ґрунту, рослин, пізніше молока. Для 
підтвердження цього статусу відповідний орган двічі на 
рік здійснює планову перевірку і двічі – позапланову. Тож 
справа серйозна, і ми відповідально ставимося до цього.

– Валентине Віталійовичу, чи існують стримуючі 
фактори розвитку органічного бізнесу?

– З цього приводу висловлюся трохи по-іншому. Ринкове 
середовище на сьогодні дозволяє працювати менш-більш 
ефективно. Однак для будь-якого бізнесу ключовим фактором 
є оподаткування. Нагадаю, що уже більше року для сільсько-
господарських товаровиробників відмінено спецрежим. Для 
рослинницької продукції це не так боляче, адже при купівлі 
ресурсів завжди виникає право на часткове відшкодування. 
У тваринництві такого права практично не має, оскільки 
ресурси, як правило, є внутрішніми, а за реалізовану продук-
ції у бюджет сплачуємо у повній мірі. Коли існувала минула 
схема, ми інвестували у модернізацію ферми на 450 голів, 
але у зв’язку із відміною пільг, не ризикуємо збільшувати 
поголів’я. Тому хотілося б привернути увагу влади до цього 
питання, адже воно стосується усієї галузі тваринництва і 
загалом перспективи розвитку аграрного сектору.

– У чому проявляється проблема для споживачів 
органічної продукції?

– Безперечно, це сировина. На прикладі нашої молочної 
продукції поясню. Хто із простих громадян знає, з якого 
молока виробляється твердий сир чи йогурт? Впевненим у 
якісній сировині не може бути ніхто. Хоча продукцію відомих 
в Україні можна назвати безпечним завдяки сучасному 
технологічному обладнанню. Ми ж виробляємо «молоч-
ку» із власної та перевіреної сировини. Але виникає інше 
питання: як потрапити на прилавок? Великі торгові мережі 
акцентовані на значні партії поставок і ми у цій ситуації 
поза конкуренцією з виробниками традиційної продукції. 
Можна будувати власну мережу дрібних товарних точок, але 
потрібно об’єднуватися із подібними виробниками органіки, 
забезпечуючи асортимент продукції. Тут теж виникають 
логістичні особливості, які пробуємо вирішувати.

– Які існують стратегічні перспективи розвитку у 
цих мовах?

– Це питання має два аспекти. Для бізнесу страте-
гія полягає у розширенні можливостей переробки, бо 
споживач хоче бачити на полицях готовий продукт. Тому 
думаємо над зміцненням позицій не лише у виробництві, а 
й в продажі – шукаємо партнерів у побудові власної мережі 
органічних магазинів. В загальному для органічного руху 
стратегією можна назвати формування у суспільства, в 
органів влади – думки про необхідність збереження життє-
дайної енергії землі та виробництва безпечної, корисної та 
органічної продукції.

Спілкувався Андрій Сава
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
У РОСЛИННИЦТВІ 2017 РОКУ 
ОЧІКУЄТЬСЯ НА РІВНІ 25,3%

2017 року рентабельність у рослинництві очікується на 
рівні 25,3%, поінформував директор Національного науково-
го центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН 
Юрій Лупенко. Це майже вдвічі (-43%) нижче порівняно з 
показниками 2016 року.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економі-
ки, найбільш рентабельним буде виробництво хмелю, ягід, 
винограду та ріпаку, а серед зернових – вівса та гречки.

Рентабельність виробництва зернових культур зменши-
ться проти минулого року майже вдвічі і становитиме 20,8%, 
зазначив академік.

Рентабельність вівса 2017 року очікується на рівні 51,0%, 
проти 34,4% торік та 21,5% 2015 року.

Рівень рентабельності гречки продовжить знижуватися – 
зі 100% у 2015 році, 87,5% у 2016 році – до 42,9% цього року.

Рентабельність рису збільшиться проти минулорічних 
показників в 1,2 разу і становитиме 40,7%.

Рентабельність виробництва ячменю збільшиться майже 
в 1,6 разу – з 25,4% минулого року до 39,5%.

Продовжить зростати рентабельність виробництва 
пшениці – до 34,2% проти 31,7% минулого року, та жита – до 
30,8% при 24,6% у 2016 році.

Майже удвічі порівняно з показниками 2016 року про-
гнозується зменшення рентабельності сорго – до 12,9%, 
утричі – проса, рентабельність якого очікується на рівні 
11,3%.

Найбільше знизиться рентабельність виробництва 
гороху, яка торік сягнула рекордного рівня у 76,8%. 
2017 року вона зменшиться у 7,5 разу і становитиме 10,3%.

Рентабельність кукурудзи на зерно знизиться у 5,5 разу і 
становитиме 8,3% проти 50,3% 2015 року та 45,7% 2016 року.

Серед олійних культур збережеться тенденція до зро-
стання рентабельності виробництва ріпаку. За прогнозом 
науковців Інституту аграрної економіки, його рентабельність 
збільшиться до 58,8% – проти 44,9% у 2016 році та 44,3% у 
2015 році.

Збережеться тенденція зменшення рентабельності 
виробництва соняшника – з 80,5% у 2015 році та 63% у 
2016 році – до 30,8%, тобто більш, ніж вдвічі проти минулорі-
чного показника.

Рентабельність сої може удвічі зменшитися порівняно з 
показниками 2016 року і становити 25,4%.

Рентабельність виробництва цукрових буряків зменши-
ться порівняно з минулорічним результатом майже у 4 рази 
– до 6,1%.

Рентабельність картоплі, виробництво якої торік було 
збитковим (-3,2%), збільшиться до 35,2%.

Рівень рентабельності виробництва овочів відкритого 
ґрунту знизиться з 19,7% 2016 року до 7,4% цього року. При 
цьому виробництво овочів закритого ґрунту, рентабельність 
якого минулого року становила 7,7%, збільшиться до 10,9%.

Збережеться тенденція збільшення рентабельності 
виробництва баштанних продовольчих культур – з 17,1% 
2016 року до 36,2% цього року.

Рентабельність виробництва плодів зменшиться порівня-
но з минулорічними показниками (12,0%) майже в 4,3 разу і 
становитиме 2,8%.

Рентабельність ягід, яка торік майже в 1,2 разу переви-
щила показники 2015 року і становила 104%, знизиться до 
70,5%.

Рентабельність виробництва винограду продовжить 
зменшуватися – з 102,3% у 2015 році та 74,6% у 2016 році – 
до 51,2% цього року.

Рентабельність виробництва хмелю прогнозується на 
рівні 83,0% проти 100,4% у 2016 році.

Хоча у 2017 році рівень рентабельності переважної 
більшості культур зменшиться, що пов’язано зі стабілізацією 
інфляційних процесів у вітчизняній економіці, виробництво 
усіх видів рослинницької продукції буде рентабельним, 
підсумував Юрій Лупенко.

www.iae.org.ua
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ПЕРЕГОНИ ГІБРИДІВ НА 
ВРОЖАЙНІСТЬ – ХТО СТАВ 

ПЕРШИМ?
ПАП «Агропродсервіс», що у с. Настасів, є вже давно відомим потужним 

господарством як на Тернопільщині, так і в Західному регіоні України. Тут виро-
щують зернові культури, кукурудзу, сою та соняшник, ріпак та цукрові буряки. У 
цьому господарстві вміють дотримуватись агротехнологій, знають як виростити 
максимальний врожай та сміливо випробовують щось нове, бо розуміють, що 
тільки інновації та правильні рішення сьогодні є рушійною силою розвитку 
аграрного бізнесу.

 Щороку на базі цього господарства проводять 
потужні Дні поля літнього та осіннього формату, де 
беруть участь більшість насіннєвих компаній, присутніх 
на ринку України. Останні три роки поспіль тут відбу-
ваються справжні перегони гібридів за звання кращого 
виробника насіння. Насіннєві компанії демонструють 
свої гібриди та новинки для аграріїв регіону, які вдивля-
ються у продукт і вибирають найкраще, щоб мати зиск 
на своїх полях та отримувати стабільні високі прибутки. 

Вже традиційно і цього року відбувся ІІІ Західноукраї-
нський чемпіонат на кращий гібрид кукурудзи та 
цукрового буряку. У категорії кукурудзи між собою 
змагались 15 компаній, які представили 144 гібриди 
іноземного та вітчизняного виробництва.

За підсумками врожайних перегонів перші 5 місць 
здобули гібриди компанії DuPont Pioneer. Вони показали 
найбільшу залікову врожайність: 

• P9175 (ФАО 330) - 127,48 ц/га; 
• P9074 (ФАО 330) - 127,38 ц/га; 
• P9241 (ФАО 360) - 124,60 ц/га;
• P9578 (ФАО 350) - 122,82 ц/га;
• P8523 (ФАО 260) - 120,34 ц/га.

Тож, на практичному прикладі стає зрозумілим, 
що Pioneer означає «перший» не тільки в назві. 
До гібридів цього виробника варто придивитися 
кожному, хто прагне досягати високих врожаїв 
кукурудзи. Заслуговують на увагу класичні гібри-
ди Р9578 (ФАО 350) та новий Р9074 (ФАО 330), що 
амбітно доповнюють сегмент середньостиглої та 
середньопізньої групи. Новий гібрид Р8567 (ФАО 
290) також досить помітний у сегменті середньоран-
ньої кукурудзи. 

Також варто взяти до уваги, що три гібриди-пере-
можці (P9175, P9241, P8523) є частиною лінійки 
Optimum® AQUAMax®, яка має на меті мінімізувати ри-
зики та максимізувати продуктивність в умовах посу-
хи. Ці гібриди мають цілу низку рис, які забезпечують 
такі характеристики як синхронне викидання волоті і 
приймочок та більш розвинену кореневу систему, що 
гарантує краще вбирання вологи. 

Цікавимося у представників Pioneer, у чому така 
особливість гібридів лінійки Optimum® AQUAMax®? 
«Звичайно і найперше – це вміле правильне поєднання 
успіху науковців та селекціонерів компанії, 

Посів 04.05; збир. – 07.11; попер.- ярий ячм.; оранка, 27 см;  N240Р80К200; густота перед збиранням – 70-75 тис/га; бур’яни відсутні; грунт – 
темно-сірий лісовий; рН 6,0; опади за вегетацію–232 мм.  Відповідальний агроном-консультант Матвіїшин Володимир, 096-731-03-96.  

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, ПАП Агропродсервіс, 
(ІІІ західно-український чемпіонат на кращий гібрид кукурудзи, де 5 гібридів кукурудзи ТМ Піонер зайняли перше місце серед 144-х учасників). 
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– відповідає Микола Костюк, менеджер з агрономі-
чної підтримки Західного регіону компанії DuPont 
Pioneer Україна. – Розробляючи нові продукти, вони 
досить вдало передбачають зміни зовнішнього 
середовища. Також наші колеги стратегічно усвідомлю-
ють пристосованість новинок до реальних потреб та 
вимог ринку на фоні лімітуючого фактора менших та 
нестабільних опадів». 

Власне гібриди Optimum® AQUAMax® серед інших 
виділяються кращим розвитком кореневої системи, яка 
більш якісно та з глибших шарів ґрунту вбирає вологу, 
та її помірною транспірацією з листкових продихів. А 
покращене синхронне викидання волоті з утворенням 
приймочок дає можливість в умовах посухи швидше 

та більш гарантовано запилитись, налитись та сформу-
ватись кожній зернівці у високий врожай. 

«Слід взяти до уваги, що нова генетика Pioneer 
трансформується у високий врожай завдяки грамот-
ній  інтенсивній агротехнології, якої дотримуються у 
господарстві з року в рік. Чільне місце серед факторів 
дружніх, одночасних сходів кукурудзи, як і подальшого 
динамічного розвитку основних фаз цієї культури, сьо-
годні займає якісний обробіток ґрунту, зокрема оранка, 
яку в господарстві проводять на глибину орного шару. 
Агрономічний відділ господарства також усвідомлює, 
що без повноцінного потрібного живлення кукурудзи 
досягти високих результатів практично неможливо. 
Тому тут переконані, що тільки за органо-мінеральної 
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системи живлення досягається покращення структури 
та родючості ґрунту, загального поживного режиму, 
а звідси і отримання достойних врожаїв», – пояснює 
Микола Костюк.

Експерт робить наголос на тому, що важливим 
фактором розвитку потенціалу кожної конкретної 
рослини та рівномірності посівів є правильне нала-
штування висівних апаратів сівалок на потрібну густоту. 
Власне, норма висіву кукурудзи в подальшому має 
прямий вплив на отриманий врожай: «Всі ми розуміє-
мо, що загущення є доречним в умовах достатнього 
зволоження і на фоні достатнього живлення. Та коли, 
особливо в останні роки, ми спостерігаємо часті 
періоди дефіциту опадів і їхньої нестабільності в період 
вегетації, то на перше місце серед факторів впливу на 
врожай виходить густота на час збирання, а точніше 
правильно підібрана норма висіву для того чи іншого 
гібриду, враховуючи ґрунтово-кліматичні умови певної 
території».

Вказані гібриди-переможці розкрили свій генети-
чний потенціал тому, що їхня густота на час збирання 
була в межах 70-75 тис./га, що є оптимальним і характе-
рним для умов високого агрофону з дефіцитом опадів.

В цілому, чемпіонат гібридів кукурудзи у ПАП «Агро-
продсервіс» вдався на славу і на користь однієї з кра-
щих генетик світу – компанії DuPont Pioneer. Гості заходу 
залишились задоволені побаченим, уважно занотували 
правильні назви гібридів та їхні ФАО, обмінялись досві-
дом, щоб вже завтра втілювати схоже на своїх полях і 
теж досягати високих врожаїв кукурудзи, вирощуючи 
гібриди світового лідера насіння.  
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BASF І ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ»: СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
ЗАРАДИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ

Всесвітній концерн BASF, відомий своїми розробками інноваційних засобів захисту 
рослин, запустив спільну програму разом з провідним українським виробником насін-
ня ПП «Західний Буг», з метою досягти максимальної ефективності вирощування ози-
мих зернових культур.

У двох демополігонах BASF: ТОВ «Агролан Крупець» та 
ТОВ «Гарант» були висіяні озимі пшениця і ячмінь з насіння, 
вирощеного на полях ПП «Західний Буг» і доведеного до 
посівних кондицій на насіннєвому заводі підприємства. 
Зазвичай виробник насіння реалізує насіння товарови-
робнику без протруювання. В даному разі посівний 
матеріал спершу оброблений протруйниками BASF і надалі 
впродовж усього періоду вегетації буде захищений пре-
паратами компанії. 

Проект має на меті не тільки дослідити найбільш ефе-
ктивні елементи технології вирощування озимих зернових 
культур. Для обох компаній це новий рівень партнерства, 
і ми очікуємо що спільні зусилля можуть забезпечити нові 
технологічні рішення, які сприятимуть значному зростан-
ню врожайності та покращенню показників економічної 
ефективності. Цей досвід українські аграрії зможуть 
впроваджувати у своїх господарствах. 

Ось що думають про дані дослідження учасники проекту: 
 Ігор Стибель, керівник відділу продажів Західно-

го регіону BASF – «Справжній професіонал знається на 
деталях. Тому ми вирішили провести подібні між собою 
досліди в одному регіоні, але в різних його частинах, на 
півдні і півночі. Таким чином товаровиробники матимуть 
можливість побачити результат за різних агроклімати-
чних умов одного регіону, за відмінних погодних умов та 
різних типів ґрунтів, обрати найкращий для умов свого 
господарства сорт ячменю чи пшениці і максимально 
ефективний варіант захисту посівів». 

Ігор Левковський, агроном-насіннєвод ПП «Західний 
Буг» – «Вся селекція сортів, які вирощує ПП «Західний Буг», є 
високоякісним насінням, сертифікованим та надзвичайно 
популярним на українському і закордонному ринках. 
Водночас ми прагнемо більш досконало вивчити сорти з 
якими ми працюємо, і відстежити, як вони проявлять себе у 
різних зонах. Цього року ми взяли участь у закладенні дослі-
дних ділянок з озимими культурами спільно з компанією 
BASF, щоб на конкретних прикладах фермери могли поба-
чити сучасну селекцію зернових і адаптовану технологію 
вирощування, що є ключовими факторами у формуванні 
високого урожаю».

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІД КОЖНОЇ ЗЕРНИНИ, АБО 
СКЛАДОВІ УСПІХУ

Дослідження з дотриманням методичних вимог 
проводяться на базі демополігонів BASF, названих вище, 
спільно з ПП «Західний Буг». Висіяні такі озимі зернові 
культури: озимий ячмінь двох сортів – Луран і Мерідіан та 
озима пшениця трьох сортів – Бодицек, Кубус, Скаген. 

ПП «Західний Буг». Насін-
ня було доведено до високих 
посівних кондицій завдяки новим 
технічним можливостям. У 2013 
р. в м. Броди Львівської області 
введено в експлуатацію сучасний 
насіннєвий завод, продуктивність 
роботи якого становить 200 тонн 
насіння зернових культур за добу. 
Це дає можливість отримати 

насіння, яке повністю відповідає державним стандартам і 
забезпечує всі вимоги клієнтів за рахунок високої якості. 

Лінія насіннєвого заводу складається із надсучасної 
техніки: сепаратор Petkus U15 – він здійснює грубу 
(первинна) і тонку (вторинна) очистки, які забезпечують 
видалення рослинних рештків, дрібного зерна і інших 
домішків. За допомогою трієра Petkus TA-01/12 ви-
даляються довгі і короткі домішки з насіння зернових 
культур. Особливу функцію виконує пневмостіл Petkus 
KD 400, який відбирає насіння із найбільшою питомою 
вагою для забезпечення найкращих посівних і урожайних 
характеристик насіння. Завершальним етапом підготовки 
насіння до сівби є протруєння насіння за допомогою 
сучасного протруювача Willy Niklas 14, який забезпечує 
точне дозування і рівномірне нанесення протруйників на 
насіння.

Компанія ПП «Західний Буг» займається реалізацією 
сучасних сортів сої, гороху, ярої пшениці, озимого ячменю і 
озимої пшениці.

Концерн BASF. Спираючись 
на понад сторічний світовий 
досвід інновацій на полях, спеці-
алісти BASF запроваджують су-
часні підходи для ефективного 
управління урожайністю в Украї-
ні. Вони переконані: майбутній 
щедрий урожай можливий за 
умови комплексного захисту, 
який починається з кожної зе-

рнини, що лише готується до посіву. Саме тому масштабний 
спільний проект розпочався з обробки насіння потужними 
протруйниками Систіва® і Кінто® Дуо в системі захисту 
озимих зернових.

Насіння озимих пшениці та ячменю, що було пізніше ви-
сіяне в обох демополігонах, було знезаражено протруйни-
ком Кінто® Дуо – 2.0 л/т + Систіва® – 1.0 л/т, за єдиним 
виключенням, в ТОВ «Агролан Крупець» насіння озимої 
пшениці знезаражувалось тільки Кінто® Дуо – 2.0 л/т. 

Препарат Систіва® належить до абсолютно нового 
сегменту засобів захисту рослин від BASF. Представлений в 
Україні лише 2 роки тому, він швидко здобуває прихильни-
ків серед агрономів, адже це перший у світі фунгіцид проти 
хвороб листя, який використовується методом протруєння 
насіння і звільняє від потреби використовувати обприску-
вач для першої листової обробки ячменю. 

Демо центр 
BASF ТОВ «Агро-
лан Крупець» с. 
Крупець, Ради-
вилівський р-н, 
Рівненська обл.

Агроном-насіннєвод  
Левковський І.Ю

Ігор Стибель
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Керівник від-
ділу продажу 
Данилюк Х.Ю 
демонструє 
роботу 
сучасного 
обладнання

Цілком закономірно виникає питання: чому протруйник 
Систіва має найвищу тривалість захисної дії? У чому 
унікальність цього протруйника, рівних якому не має? 
Пояснюється це тим, що потужна діюча речовина Ксеміум®, 
яка міститься в Систіва®, дуже швидко поглинається 
кореневою системою та рівномірно перерозподіляється 
по всій рослині від коренів до листків. Системність пре-
парату забезпечується завдяки унікальним гідрофільним 
та водночас ліпофільним властивостям. Як тільки збудни-
ки хвороб потрапляють на рослини, що були оброблені 
препаратом Систіва®, діюча речовина Ксеміум® руйнує 
джерело постачання енергії та блокує процеси метаболізму 
в патогенах. Таким чином, процес росту клітин гриба зупи-
няється та він гине. Діюча речовина Ксеміум® впродовж 
тривалого часу поглинається кореневою системою 
рослини та гарантує довготривалий захист також від 
збудників грибних хвороб. І найважливіше – використання 
протруйника Систіва® дає можливість зменшити кількість 
фунгіцидних обробок впродовж вегетації.

Протруйник Кінто® Дуо уже давно завоював собі 
авторитет у агрономів, про що свідчать обсяги його за-
стосування. Він містить в собі дві діючі речовини прохло-
раз 60 г/л та тритіконазол 20 г/л. Поєднання цих речовин 
дає можливість знезаразити ґрунт навколо насінини та 
кореневої системи проростка, що дуже важливо для отри-
мання здорових рослин з максимальною продуктивністю. 

 Препарат має унікальні властивості, оскільки забез-
печує високу ефективність проти чотирьох кореневих 
гнилей, в тому числі проти найбільш небезпечних – фу-
заріозної та гельмінтоспоріозної. Також він високоефекти-
вний проти сітчастої та темно-бурої плямистостей листя, 
активно діє проти снігової плісняви. Завдяки наявності 
у складі діючої речовини прохлораз, він чинить захисну 
дію проти церкоспорельозної кореневої гнилі. Локально-
-системна дія прохлоразу дає змогу утримуватись цій 
діючій речовині в прикореневому шарі ґрунту та основі 
проростка і захищати рослину від інфікування збудни-
ками. Тут він має високу концентрацію, відсутній ефект 
зменшення концентрації.

 Інша діюча речовина Тритіконазол знищує поверхневу 
і внутрішню інфекцію, завдяки чому є високоефективною 
проти сажкових хвороб, фузаріозної та гельмінтоспоріозної 
кореневих гнилей, септоріозу проростків. Вона має добре 
виражену системну дію, проникає у проросток, що забезпе-
чує надійний захист впродовж періоду від проростання насі-
ння до фази кущіння. Тритіконазол не знижує польову схо-
жість насіння та не пригнічує розвиток сходів за посушливих 
умов осені. А при перевищенні оптимальних концентрацій 
навіть у 5 разів негативного впливу на проростки він не має 
і, як наслідок, ми отримуємо здорові та дружні сходи.

 Необхідно зазначити, що Кінто® Дуо містить у своєму 
складі, поряд із діючими речовинами, прилипач і барвник 
та є цілком готовим для безпосереднього використання. А 
якісний відкалібрований та очищений посівний матеріал, 
наданий ПП «Західний Буг», забезпечив рівномірне нанесе-
ння на насіння, тож дослідники цілком переконані, що 
перша стадія проекту відбувається успішно і стане однією з 
основних складових для успіху проекту в цілому.

Для підвищення урожайності не достатньо мати лише 
високопродуктивний сорт та якісний захист, важливо та-
кож розуміти в якому стані знаходиться ґрунт, оскільки він 
є основою майбутнього врожаю. Це завдання не складає 
проблеми, оскільки у ПП «Західний Буг» ще в 2011 році 
почала працювати агрохімічна лабораторія, яка знаходи-
ться в с. Павлів, Радехівського району. З її допомогою та 
за участі нашого аналітичного відділу вдалося суттєво 
підвищити показники урожайності по всіх вирощуваних 
культурах. Агрохімічна лабораторія займається аналізом 
ґрунту, визначаються такі показники: 

• Кислотність ґрунту (рН) – сольова і гідролітична
• Рухомі форми фосфору (Р2О5) (CAL метод/за Олсеном)
• Обмінний калій (К2О) (CAL метод/Амоній ацетат)
• Обмінний магній (MgO), натрій (Na2O), кальцій (CaO) (ЄКО)
• Органічна речовина
• Загальний, нітратний (NO3–) та амонійний (NH4+) азот
• Вміст рухомих форм мікроелементів та важких металів 

(Cu, Zn, Fe, Mn, Mg, Co, Cd, Pb)

Листкова діагностика
• Вміст мікроелементів (Cu, Zn, Fe, Mn, Mg, Co)
• Визначення рівнів забезпечення відповідно до ку-

льтури та її фази розвитку (BBCH)
А також широким спектром показників для аналізуван-

ня насіння, зерна, добрив, води, кормів .

Системний підхід – надійний захист. Насіння озимини 
у спільному проекті BASF і ПП «Західний Буг» уже висіяне 
на полях. Для повноцінного контролю бур`янів восени 
використано гербіцид Марафон®. Цей препарат вже не 
перший рік доводить: при застосуванні у рекомендованій 
кількості 4.0 л/га аграрії матимуть чисте поле і надійний 
контроль однорічних дводольних та злакових бур’янів. За 
останні 4 роки досліджень в агроцентрах та демоцентрах 
BASF використання Марафон® в порівнянні з іншими гербі-
цидами при однаковій системі захисту зернових збільшує 
врожай від 10 до 18 ц/га.

Навесні 2018 року буде проведена оцінка стану посівів і 
продовжиться системний захист рослин озимих зернових 
культур, щоб досягти високих результатів і мати змогу 
поділитися з аграріями здобутими спостереженнями і 
досвідом. Фінальні висновки планується здійснити на 
спільному Дні поля в червні, а до цього обидві компанії 
звітуватимуть про хід проекту на сторінках видання.

«Для нас важливу роль відіграватимуть результати, 
отримані з цих демополігонів, адже ми намагаємось бути 
в курсі всіх новітніх розробок селекції та захисту рослин 
і максимально їх використовувати. Це ті ефективні 
інвестиції, які дають змогу з року в рік отримувати високу 
врожайність та рентабельності на наших полях», – під-
сумував Ігор Левковський, агроном-насіннєвод ПП «Захі-
дний Буг».

Сорт Скаген

Демо центр 
BASF ТОВ «Га-
рант» с.Оринин, 
Кам'янець- 
Подільський р-н, 
Хмельницька 
обл.

Сорт Кубус
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DOW SEEDS НА 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ: 
ДЕМОНСТРАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ КУКУРУДЗЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Компанія Dow AgroSciences, яка є родом з Північної Америки (до речі, найуспішнішої 

країни у вирощуванні кукурудзи), з 2008 року запропонувала свої високотехнологічні 
надбання у селекції кукурудзи, соняшнику та ріпаку для ринку європейських країн під 
брендом Dow Seeds. Паралельно з поставками гібридів, створених на Північноамери-
канському континенті, компанія заклала та розвинула потужну мережу науково-дослі-
дницьких селекційних центрів у Німеччині, Франції, Угорщині та Росії. Головним завда-
нням цих наукових осередків з висококваліфікованим персоналом є створення гібридів 
для конкретних умов вирощування, в тому числі й для українського сільгоспвиробника.

І хоча Dow AgroSciences – доволі молода компанія на 
ринку України, та вже встигла завоювати своїх шанувальни-
ків. Аграрії одразу переконалися у високих можливостях 
селекції насіння бренду Dow Seeds, у найкращій якості та 
високому потенціалі генетики. Наприклад, щороку збільшу-
ється кількість поціновувачів гібриду кукурудзи ДА Сонка, 
який стабільно приносить високі врожаї. А качан гібриду 
МТ Матадо має до 900 зерен і сміливо може претендувати 
на звання найбільшого качана в Україні. Навіть у посушливі 
роки селекція Dow Seeds надає можливість отримувати 
високі показники врожайності. Так, гібрид ДС0918Б здат-
ний забезпечувати високий рівень врожаю навіть у вкрай 
стресових погодних умовах. І тому сьогодні в Україні вже 
кожен третій найбільший виробник кукурудзи сіє насіння 
бренду Dow Seeds. При своїй приналежності до преміум-
-сегменту та високому потенціалу врожайності (16-18 тонн, 
між іншим), насіння Dow Seeds є привабливим у ціні, а 
представники компанії надають професійний польовий 
супровід та намагаються бути ближчими до кожного свого 
клієнта.

7 листопада 2017 року компанія Dow AgroSciences 
прийняла участь у ІІІ Західноукраїнському  чемпіонаті 
на кращий гібрид кукурудзи, який на базі ПАП «Агро-

продсервіс» проводять вже третій рік поспіль. На демо-
-полях у с. Настасів Тернопільської області зібрались 
агровиробники зі всього Західного регіону, аби спостеріга-
ти за збиранням 144 гібридів кукурудзи 14 насіннєвих 
компаній. Дійство мало формат об’єктивного дослідження: 
комбайни молотили гібриди кукурудзи, а на спеціальному 
обладнанні визначали показники ваги та вологості, які 
оперативно передавали на відкриту для гостей Дня поля 
електрону таблицю. 

Тож, власне, перейдемо до цифр та результатів 
чемпіонату. Портфоліо бренду Dow Seeds налічує більше 
20 гібридів кукурудзи з ФАО від 230 до 430, на заході були 
представлені 12 продуктів з ФАО від 230 до 360, які є більш 
притаманними для Західного регіону.

Ігор Хименець, представник ТОВ «Дау Агросаєнсес 
Україна» у Тернопільській та Хмельницькій областях 
знайомить нас з практичними результатами вирощування 
гібридів:

«Перший гібрид, який був зареєстрований в Україні 
– МТ261 (ФАО 250). Він дає хороші результати у Захі-
дній Україні. Можу навести приклад: у господарстві 
ТОВ «Укрполь-2005», що у Зборівському р-ні Тернопільської 
обл., минулого року наші два гібриди ДС0493Б і МТ261 дали 
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врожайність від 10,5 до 11,5 т/га в сухому зерні на 
товарних посівах. Агроном цього господарства Смакула 
Іван Миколайович вже другий рік поспіль висіває наші гібри-
ди, цього року результат – 10-10,5 т/га. Загалом відзначу, 
що господарства Західної України, які працюють з нашими 
гібридами, збирають по 11-12 т/га сухого зерна і задоволені 
врожаєм. Це, зокрема, – ТОВ «Захід-Агро МХП» (Львівська 
обл.), Агрохолдинг «Мрія» на Тернопільщині, ТОВ «Святець» 
(Хмельницька обл., Теофіпольський р-н), ТОВ «Герром-Інвест 
Україна» (Хмельницька обл.)».

СЕЛЕКЦІЯ КУКУРУДЗИ DOW SEEDS – 
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

За результатами чемпіонату гібриди кукурудзи Dow 
Seeds – серед лідерів за заліковою врожайністю. Перелічи-
мо їх та надамо характеристику.

У номінації ФАО до 250: 
3-тє місце – 

ДС0493Б (ФАО 240), 
залікова врожайність 
111,69 ц/га. 

Це низькорослий 
(від 200 до 240 см) та 
високоврожайний 
простий гібрид 
зернового напряму, 
якому притаманна 
швидка вологовіддача 
під час дозрівання. 
Придатний до загуще-
ння та ранніх термінів 
сівби. Характери-
зується відмінною 

міцністю стебла, добре розвинутою кореневою системою, 
з вираженою ремонтантністю, посухостійкий. Потенціал 
врожайності – 16 т/га. Тип зерна – зубоподібний. 

У номінації ФАО від 250 до 300 у першу деся-
тку увійшли гібриди:

ДС1202Б (ФАО 260), залікова врожайність 106,45 ц/га. 
Новинка. Пластичний трьохлінійний гібрид зернового 

напряму, дає хороший результат у посушливих умовах. 
Оптимально підходять для нього як ранні, так і середні те-
рміни сівби. Має високий потенціал врожайності – 17 т/га. 
Тип зерна – кременистоподібний.

ДС0918Б 
(ФАО 270), залі-
кова врожайність 
109,14 ц/га.

Пластичний трьох-
лінійний гібрид зе-
рнового напряму, що, 
як і попередній, дає 
хороший результат у 
посушливих умовах. 
Придатний до 
загущення та ранніх 
термінів сівби. Має 
потужну кореневу 
систему та відмін-
ну міцність стебла. 

Потенціал врожайності – 16 т/га. Тип зерна – кремени-
стоподібний. 

У номінації ФАО більше 300 у першу десятку 
увійшли гібриди:

ДС1522C (ФАО 340), залікова врожайність 117,26 ц/га.
Новинка. Високоінтенсивний простий гібрид зернового 

напряму, що характеризується високою стресостійкістю. 
Для нього оптимально підходять як ранні, так і середні 
терміни сівби. Гібрид показує дуже хороший розвиток на 

ранніх етапах. Посухостійкий. Має дуже добре розвинену 
кореневу систему та відмінну міцність стебла. Потенціал 
врожайності – 17 т/га. Тип зерна – зубоподібний. 

ДА Сонка 
(ФАО 350), залі-
кова врожайність 
116,07 ц/га. 

Високоінтенси-
вний простий гібрид 
зернового намряму, 
який демонструє 
відмінний стартовий 
ріст. Він є лідером 
врожайності, його 
потенціал – 18 т/га. Як 
і багато інших гібридів 
Dow Seeds, демонструє 
дуже добрий розвиток 
на ранніх етапах 

вегетації. Йому притаманні потужна коренева система, 
відмінна ремонтантність, швидка вологовіддача. Тип зерна 
– зубоподібний.

Цікавимося у представника ТОВ «Дау Агросаєнсес Украї-
на» про ключові переваги гібридів кукурудзи Dow Seeds.

- Я би виділив такі переваги, – відповідає Ігор Хименець:
- ранні терміни сівби, цвітіння та дозрівання;
- максимальна пластичність – гібриди добре 

зарекомендували себе у різних ґрунтово-кліматичних 
зонах;

- міцна коренева система;
- висока стресостійкість;
- високий потенціал врожаю;
- відмінний результат навіть у посушливих умовах;
- добра вологовіддача;
- крупне насіння, вага тисячі насінин від 280 до 350 г;
- потужні качани – закладено 16-18 рядів, у кожному 

ряді є 38-48 зерен, помножимо на масу тисячі – це і від-
ображає високу врожайність. 

- Для Західної України ваша та й інші насіннєві 
компанії рекомендують гібриди з ФАО 230-300. А чим 
можна пояснити, що цього року на чемпіонаті перши-
ми прийшли гібриди з ФАО більше 300?

- Для гібридів з високим ФАО перед цвітінням має бути 
достатньо опадів, вологи, тепла, рослині має вистачати 
поживних речовин. Це оптимальні умови для хорошого 
старту та формування врожаю. Так як цього року найвищу 
врожайність показали гібриди з ФАО вище 300, значить у 
період цвітіння вони потрапили у такі погодні умови, коли 
рослини отримали все, що їм потрібно. На тій фазі розвитку, 
коли була потрібна волога – вони її отримали, були пожи-
вні речовини та тепло. В результаті і врожаї відповідні. Тож 
хоча ФАО більше 300 не характерне для Західної України, 
постійно висівати такі гібриди ризиковано, але сприятливі 
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умови дають позитивний результат і для їхнього вирощу-
вання. Якщо б рік був з недостатньою кількістю опадів, то 
кращі результати показали б гібриди з ФАО 220-270 – вони 
більш стійкі до стресових ситуацій, краще запилюються. 
Наприклад, наш гібрид  ДС0918Б (ФАО 270) – посухостійкий, 
у засуху проявляє себе набагато краще від інших гібридів, 
навіть у період перед цвітінням витримує посуху.

Отже, підсумуємо характеристики гібридів Dow Seeds: 
ранні терміни сівби, ранній розвиток, міцна коренева 
система, посухостійкі – наприклад, гібриди ДС0493Б (ФАО 
240), ДС0918Б (ФАО 270). Відзначу гібрид ДС1522С (ФАО 
340), який показав на чемпіонаті найбільшу врожайність 
серед інших наших продуктів та увійшов у першу десятку у 
своїй групі стиглості. Це новий високоінтенсивний стресо-
стійкий гібрид, якого ще немає в товарних посівах, тільки 
на демо, а з наступного року він буде в продажу в Україні.

Як розповів Ігор Хименець, одним із господарств Захі-
дного регіону, яке успішно вирощує кукурудзу Dow Seeds, є 
ТОВ «Укрполь-2005», що базується у Зборівському районі Те-
рнопільської області. Якраз після збирання культури ми відвідали 
підприємство та поспілкувались про результати врожайності з 
агрономом – Смакулою Іваном Миколайовичем.

- Які технології використовуєте в процесі вирощува-
ння кукурудзи? 

- Щодо обробітку ґрунту – під кукурудзу робимо оранку. 
Попередником зазвичай є або пшениця, або сама кукуру-
дза. В системі живлення використовуємо, в першу чергу, 
принцип вчасного внесення. Під посів даємо 150 кг/га NPK 
та 250 кг/га азоту під культивацію. Далі вносимо ґрунтовий 
гербіцид, а вже навесні – страхові гербіциди. Даємо 0,3 л/га 
бору, 0,5 л/га цинку та органо-мінеральні добрива. Крім цьо-
го, залежно від погоди – 5 кг/га карбаміду та 5 кг/га сульфату 
магнію. Також здійснюємо інсектицидні обробки з прицілом 
на кукурудзяного метелика, з ним боремося активно. 

- Розкажіть, які гібриди кукурудзи Dow Seeds вирощу-
єте і які враження від них?

- Вже другий рік ми вирощуємо кукурудзу Dow Seeds. 
Насіння нам постачає дистриб’ютор «Поділляагрозахист», 
вони вчасно порекомендували нам ці гібриди та надали 
цінні професійні консультації щодо догляду в процесі 
вирощування. Використовуємо такі гібриди, як: МТ261 
(ФАО 250), ДС0493Б (ФАО 240), ДС1157А (ФАО 230). 
Якнайкраще на нашій території себе показує МТ261 – це 
дуже стресостійкий гібрид. Наприклад, минулого сезону 
ми збирали його аж 2 січня, оскільки раніше були про-
блеми з сушаркою, і отримали врожайність 97 ц/га. Цього 
року ми цей гібрид вже зібрали, отримали 105 ц/га. Зерно 
прекрасне, і ми продовжимо вирощування гібридів Dow 
Seeds і надалі.

Тетяна Бєлінська

Іван Смакула 
(зліва) та Ігор 
Хименець

Центральний офіс Dow Seeds у Києві: 
+380442892040

Керівник Західного регіону – 
Вадим Колосовський: 

+38 050 366 36 60

Із запитаннями та за консультаціями звертайтесь 
за телефонами:





www.sesvanderhave.ua
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ІІІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ: 
«СИНГЕНТА» ПРЕДСТАВИЛА ЛІНІЙКУ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
На сьогоднішній день кукурудза є однією за найпоширеніших зернових культур у світі. Одна 

з суттєвих причин цього – широке її використання: безпосереднє людське споживання, тварин-
ництво, харчова та інші види промисловості, енергетика тощо. Це потужний економічний ринок, 
що дає велику перспективу для аграріїв України, яка до речі, посідає 4 місце серед світових екс-
портерів кукурудзи. Зі свіжих даних – станом на 8 листопада з України вже було експортовано 
2,035 млн тонн цієї культури. І тим часом на наших полях ще триває активне її збирання. З метою 
об’єктивного дослідження результатів збирання, на базі ПАП «Агропродсервіс» 7 листопада було 
організовано ІІІ Західноукраїнський чемпіонат на кращий гібрид кукурудзи та цукрового буряку. 

Андрій Баран, директор ПАП «Агропродсервіс»: 
«Цього року природа змилувалась над нами, і посуха ми-
нула Західний регіон. В середньому за сезон випало 600 мм 
опадів, такого вже давно не було. 2017 рік один з найбільш 
врожайних за роки нашої роботи – по всіх культурах. Щодо 
кукурудзи, ми на товарних посівах зібрали в середньому 10 
т/га в заліковій вазі, це хороший результат, і на такому ж 
високому рівні врожайності знаходяться й інші культури 
(приміром, цукровий буряк 800 ц/га, ріпак 4 т/га, озима 
пшениця 80 ц/га). Відповідно, будуть й зовсім інші результа-
ти чемпіонату: якщо минулого року за результатами 
обмолоту залікова вага більше 10 т/га була тільки у декі-
лькох гібридів кукурудзи, то цього року таких показників є 
більшість». 

Змагальний формат заходу надавав цікавості та 
драйву, але не був самоціллю, адже ключовим завданням 
чемпіонату є практичні результати селекційних напра-
цювань насіннєвих компаній, які в реальному часі були 
представлені на розсуд фермерам. Важливо, що на кожній 
ділянці з гібридом кукурудзи (площею по 0,1008 га кожна) 
використовувались однакові технології, що і дозволяє 
говорити про об’єктивні результати. Протягом чемпіонату 2 
комбайни CLAAS з одного боку та два – з протилежного, гі-
брид за гібридом (всього їх було 144) молотили кукурудзу, а 
в чотирьох місцях в полі було встановлено обладнання для 
визначення ваги та вологості. Всі ці показники в процесі 
дійства оперативно визначались та передавались спеціалі-
стами для внесення у спеціальну порівняльну електронну 
таблицю, зміни на якій з цікавістю спостерігали всі гості. 
Власне, гібриди кукурудзи компанії «Сингента», яка вклала 
чимало сил та ресурсів у їх розвиток, зайняла гідне місце 
серед 14 насіннєвих компаній, і саме їм ми присвятимо 
дану статтю.

Микола Рубінський, директор бізнес-регіону 
«Захід» ТОВ «Сингента»: «Цей рік видався дуже сприятли-
вим для українського сільського господарства, зібрані 
великі врожаї фактично по всіх культурах, і кукурудза 
– не виключення. Наразі ми збираємо та аналізуємо 

інформацію щодо збору кукурудзи з наших демо-центрів, 
спілкуємося з агрономами господарств, які дають зворо-
тній зв’язок з вирощування гібридів кукурудзи Syngenta. 
В компанії на сьогодні стоїть важливе завдання за роз-
витком кукурудзяного насіннєвого напрямку, ми провели 
дуже об’ємну селекційну роботу, тепер хочемо, щоб якомо-
га більше аграріїв реалізували потенціал наших гібридів 
на практиці. Більший акцент робимо на групу стиглості 
до ФАО 300, оскільки вона якнайкраще підходить до нашої 
зони вирощування». 

Василь Хавро, менеджер в Тернопільській області 
ТОВ «Сингента»: «Цього року тут на демо-полі пред-
ставлена значна частина наших гібридів кукурудзи, 
загалом 12; є низка нових, зокрема технології Artesian, які 
здатні витримувати високі температури та мають 
надзвичайно розвинуту кореневу систему. Найбільш ши-
рокий асортимент гібридів «Сингенти» знаходиться в межі 
середньоранньої стиглості, ФАО до 290 (СИ Новатоп, СИ 
Аріосо, СИ Феномен, СИ Респект, СИ Топмен та ін.). Зі свіжих 
даних – на деяких господарствах Західного регіону показни-
ки їх врожайності сягали до 15 т/га.

Цьогоріч була холодна весна, і ріст кукурудзи, відповідно, 
був досить стриманий, хоча гібриди «Сингенти» добре 
тримались завдяки високому вмісту крохмалю в зерні, 
що зумовлює стійкість до холодної температури. Але 
в цілому погодні умови в цьому сезоні набагато кращі 
ніж в попередньому. Зі складнощів – прогресувало розпо-
всюдження кукурудзяного метелика, наступного року 
багато аграріїв планують робити навіть профілактичні 
обробки проти цього шкідника. Втім, слід зазначити, 
що не всі аграрії з економічної точки зору можуть собі це 
дозволити, тому їм, можливо, слід спробувати гібриди 
Syngenta, оскільки селекційна робота компанії направле-
на на стійкість до кукурудзяного метелика. Водночас у 
нас є потужний інсектицид Ампліго, який дуже добре себе 
показує у боротьбі з цим шкідником. Тож ми маємо багато 
пропозицій для агровиробників в технологіях вирощування 
кукурудзи, а вибір вже за ними». 

Василь Хавро 
та Микола 
Рубінський
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ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ – ПЕРЕДОВІ ДОСЯГНЕННЯ 
СВІТОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Для початку розповімо про вже відомий найпопуля-
рніший високопродуктивний гібрид в категорії середньо-
стиглої групи стиглості Syngenta. Це НК Кобальт, ФАО 320. 
Він здатний забезпечувати велику і стабільну врожайність. 
Володіє високим виходом зерна з качанів – понад 83%. 
Стійкий до пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі, 
фузаріозу качана і вилягання. Одна з причин широкої 
популярності гібрида – він придатний до вирощування в 
усіх регіонах посіву кукурудзи в Україні. Використовується 
виключно на зерно. 

Науковці компанії «Сингенти» задались питанням, як 
можна нівелювати залежність агровиробника від по-
годних умов в процесі вирощуванні кукурудзи? Почалась 
масштабна клопітка лабораторна робота, яка у підсумку 
привела до появлення революційного продукту на ринку 
– гібридів кукурудзи технології Артезіан. Їх можна назвати 
кіборгами: вони показують стабільний розвиток в умовах 
недостатнього зволоження, високої температури, пере-
падів температур тощо. Фізіологія цих гібридів адаптована 
до підвищення ефективності використання водних 
ресурсів. Вони мають високий генетичний потенціал 
врожайності. Тож висіваючи ці гібриди, аграрій при умові 
грамотних технологій вирощування гарантовано отримує 
високий врожай, а гарантія в сільському господарстві – це 
велика цінність.

Висвітлимо характеристики першого в Україні гібриду 
технології Артезіан – СИ Феномен ФАО 220. Гібрид має 
великий потенціал урожайності (об'ємний багаторядний 
качан, тонкий стрижень) та високий рівень посухостійкості. 
Характеризується швидкою віддачею вологи зерна під час 
дозрівання, що взагалі притаманно кукурудзі зубоподібно-
го типу, яка в асортименті «Сингенти» переважає. Рослини 
типу Stay Green (тобто ремонтантні – здатні зберігати 
вегетативними частинами рослин зеленого забарвлення 
та підвищеної вологості після настання повної стиглості 
насіння) забезпечують високу якість корму для тварин. 
Вміст крохмалю у зерні – 72-74%. СИ Феномен є стійким до 
стеблових та кореневих гнилей, а також пухирчастої сажки. 
Найкраще розкриває свій потенціал в умовах Полісся та 
Лісостепу. Використання – на зерно та силос.

Відзначимо ще один гібрид з середньоранньої групи 
стиглості – СИ Енігма ФАО 230. Його особливість в тому, 

що він поєднує високу стійкість до зниження температур на 
початкових фазах розвитку і до посухи в період вегетації. 
Як і всі гібриди кукурудзи Syngenta, має високий потенціал 
врожайності, відмінно віддає вологу під час дозрівання. 
Рослини типу Stay Green. Вміст крохмалю у зерні – 73-75%. 
СИ Енігма є високотолерантним гібридом до стеблових 
гнилей, прикореневого вилягання та пухирчастої сажки. 
Його рекомендують для вирощування в зоні Полісся і Лісо-
степу України. Використовується на зерно та силос. 

І насамкінець надамо характеристики гібрида СИ Талі-
сман, який показав на Західноукраїнському чемпіонаті гідні 
результати врожайності, а саме 1,136 ц/га при вологості 
21,1. І це ФАО 200! Тож, висока врожайність цього гібриду 
була доведена на практиці – і не тільки на демо-посівах 
в ПАП «Агропродсервіс», а й на товарних посівах різних 
господарств Західної України. Не дивлячись на те, що зерно 
кременистоподібного типу, вологу воно віддає швидко, 
як зубоподібне. Стійкий до посухи і вилягання, а також до 
гельмінтоспоріозу, фузаріозів, гнилей. Середній вміст білка 
у зерні – 9,2 %, крохмалю – 72,4 %. 

В цілому зазначимо, що компанія «Сингента» пропонує 
агровиробникам більше 30 гібридів кукурудзи – інтенси-
вного, середньопластичного та високоадаптивного типів 
для будь-якої зони та умов вирощування. Кукурудзяна 
галузь активно розвивається, відповідно, й компанія «Си-
нгента» за актуальними запитами виробників здійснює нові 
розробки в області селекції цієї культури, посіви гібридів 
компанії в Україні збільшуються, тому слід очікувати й 
збільшення об’ємів виробництва та експорту зерна. 

Тетяна Бєлінська



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.
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ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИНИ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИВЛЕННЯ

У теорії та практиці вирощування сільськогосподарських культур доведено, що 
досягнення високих рівнів урожайності та якості продукції, найвищої окупності 
добрив і, як наслідок, найнижчої собівартості продукції, залежить від оптимізації 
живлення рослин. Однак управляти цим процесом протягом вегетації не з легких 
завдань, бо пов’язане воно зі складними і нерідко непередбачуваними процесами у 
ланцюзі: ґрунт – погодні умови – добрива.

Як зазначають вчені (Котвицький Б.Б., 2009 р.) для 
оптимізації живлення рослин потрібно враховувати такі 
умови: наявність та рухливість елементів у ґрунті; потребу 
в них для одержання планового врожаю; оптимальні рівні 
забезпеченості рослин елементами живлення в основні 
фази розвитку для досягнення заданого рівня продукти-
вності (нормативи); окремі властивості ґрунту та взаємний 
вплив елементів на їхнє надходження у рослини; погодні 
умови протягом вегетації; види й форми добрив, що за-
стосовують, способи їх внесення.

Слід відзначити, що достатній вміст того чи іншого 
елемента в ґрунті не гарантує його оптимальне надходжен-
ня в рослину, тому остаточний висновок про забезпечення 
рослин елементами живлення можна зробити лише «спита-
вши» про це у самої рослини. При цьому не варто забувати 
про важливість внесення оптимальних доз мінеральних 
добрив (NPK) на запланований урожай.

Основне живлення слід застосовувати з урахуванням 
додаткових підживлень (поверхневих, прикореневих і 
позакореневих), які обов’язково слід проводити протягом 
вегетації. При цьому мова йде про приріст одержаний не 
лише завдяки покращенню живлення рослин тим чи іншим 
елементом, а, в першу чергу, завдяки оптимізації живлення 
комплексом основних елементів, за їхньої позитивної взаємодії.

Ще однією вагомою проблемою у вирощуванні культур 
є можливий депресивний стан рослини. Головними при-
чинами, які викликають фізіологічну депресію рослин є – 
температурний, водний, світловий, сольовий (ґрунтовий) 
та пестицидний стреси. Саме їхній вплив на культури 
породжує загострення розвитку хвороб, шкідників, прояв 
некрозів і хлорозів, погіршення якості, товарності продук-
ції, загальне зниження врожайності, а за надмірного 
впливу призводить до пошкодження, а то й до загибелі 
рослин.

Нанесена стресами шкода може бути набагато більшою 
ніж та, яку рослини отримують від різного роду патогенів 
(хвороб) або шкідників. Внутрішній прояв стресу на ку-
льтурах супроводжується зниженням метаболічних (обмін-
них) процесів, домінуванням розпаду над синтезом, деграда-
цією білково-синтетичного апарату, старінням культур та 
величезними затратами їхньої енергії на відновлення обміну, 
що врешті-решт призводить до зниження продуктивності.

Запобігти цьому можуть речовини, що містять аміноки-
слоти. Завдяки здатності амінокислот до легкого розчинен-
ня у воді і швидкого проникнення через листову поверхню 
у клітини рослин відпрацьовано технології листового 
підживлення рослин амінокислотами. 

Виробником препаратів, які містять амінокислоти, є 
іспанська компанія «Agritecno Fertilizantes, S.L.». Вона та-
кож спеціалізується на виробництві фульвокислот, пожи-
вних речовин і мікроелементів. Основними продуктами 
компанії є органічні і органо-мінеральні добрива для 
листових і кореневих підживлень, регулятори кислот-
ності тощо. Особливістю та унікальною перевагою пре-
паратів цієї компанії є те, що одержують їх з рослинної 
сировини.

Цього року офіційний представник європейського 
виробника в Україні, «Торговий Дім Лемберг», заклав ряд 
дослідів із випробувань функціональності біологічних 
добрив і стимуляторів на посівах багатьох сільсько-
господарських культур у різних природно-кліматичних 
зонах вирощування на території України.

Загалом результати підживлень рослин амінокислот-
ними препаратами свідчать про високу ефективність для 
підвищення стійкості до жаркої і посушливої погоди, подо-
лання сольового стресу, покращення процесів запилення 
та плодоутворення, інтенсивності процесу фотосинтезу, 
підтримання гормонального балансу, покращення азотно-
го обміну в рослинах та інше.

Підтвердженням цього є результати польових ви-
пробувань, які успішно пройшли на полях ТОВ «Урожайна 
Країна» (с. Сміле Роменського району Сумської області), за 
сприяння головного агронома Олександра Омельченка. 
Підприємство входить у корпоративну структуру Групи 
компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Дослід проводився на посівах соняшнику на площі 30 га. 
Посів відбувся у середині травня. Ділянка поля була поділена 
на дві частини. Технологічні операції з обробітку ґрунту, посіву 
та основного живлення проводили в однакових виробничих 
умовах. На контрольній ділянці застосували схему підживлен-
ня, яка є традиційною для господарства. 

На іншій ділянці вносили лише препарати Agritecno 
Fertilizantes під наглядом агронома-дослідника ТОВ «Уро-
жайна Країна» Яни Воробйової (див. табл. 1).

Таблиця 1. Схема підживлення на посівах соняшнику

Фаза внесення Назва препарату Норма застосува-
ння

6-8 справжніх 
листочків

1. Tecamin Max
2. Teknophyt pH

1. – 0,5 л/га
2. – 0,2 л/га

8-10 справжніх 
листочків

1. Controlphyt PK
2. Teknophyt pH

1. – 1 л/га
2. – 0,2 л/га

Бутонізація 1. Tecnokel Amino B
2. Teknophyt pH

1. – 1 л/га
2. – 0,2 л/га

Сергій Іляшенко
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За словами пред-
ставника компанії 
«Agritecno Fertilizantes» 
в Україні Сергія Іля-
шенка, застосування 
препарату Tecamin Max 
у рекомендованій дозі 
сприяє відновленню росли-
ни в стресових станах, 
пов’язаних в першу чергу 
із негативним впливом 
хімічних засобів захисту. До 
того ж, він виконує функцію 
біостимулятора, оскільки 
містить 14,4% амінокислот 
(всього), 12,0% вільних 
амінокислот L та 7,0% 
азоту. Внесення розчину 
у нормі 300 л/га дозволяє 

активізувати ріст рослини, що формує міцний фундамент 
високої врожайності.

«Слід зауважити, препарат вносили на листкову 
поверхню у баковій суміші з пестицидами, які викори-
стовувалися у господарстві для боротьби зі шкідниками. 
Була внесена половина від рекомендованої дози – 0,5 л/га, 
але навіть при цьому рослини швидко відновилися та 
розпочали споживання амінокислот, необхідних у цій 
фазі вегетації. Tecamin Max вирішує недостачу мікро-
елементів і допомагає рослині швидше розвиватися», – 
додав Сергій Іляшенко.

У наступній фазі ве-
гетації внесли препарат 
Controlphyt PK. В його 
основу входять фосфор 
(Р2О5 – 30,0%) і калій (К2О – 
20,0%) у вигляді фосфітів, 
що забезпечує високу ру-
хливість і доступність цих 
елементів для рослини. Він 
також володіє превенти-
вною фунгіцидною дією, 
без появи резистентності, 
та перешкоджає появі 
окремих хвороб та гриб-
кових захворювань. Пре-
парат має системну дію – 
діюча речовина рухається 

від листка до кореня і навпаки.
«Ефективна дія Controlphyt PK проявляється саме у 

період, коли рослини потребують найбільше фосфору 
і калію, а також можуть захворіти характерними для 
цієї фази хворобами. Компанія рекомендує вносити його 
у баковій суміші у розрахунку 100-300 л/га», – зазначив 
Сергій Іляшенко.

У фазі бутонізації під 
час досліду застосовували 
препарат Tecnokel Amino 
B, який для рослини є дже-
релом додаткового вмісту 
бору. Завдяки природним 
властивостям цього мі-
кроелекменту соняшник 
збільшує здатність дося-
гати високої врожайності. 
Зокрема, бор стимулює 
проростання пилку, покра-
щує якість запилення 
квіток, усуває осипання 
зав’язів і підвищує плодо-
утворення. За своїм складом Tecnokel Amino B відповідає 
вмісту діючої речовини 10,0% боретаноламіну та 1,0% 
вільним L-амінокислотам.

Важливим елементом 
у схемі підживлення соня-
шнику є застосування 
у агрохімічних сумішах 
ад’юванта. Компанія 
«Agritecno Fertilizantes» 
запропонувала регулятор 
кислотності Teknophyt pH, 
який діє як кондиціонер 
для води, а також підсилює 
ефект від застосування 
пестицидів, проникну дію 
препаратів.

Загальні результати 
випробувань показали, що 
задіяна схема листкового 
підживленя соняшнику 
забезпечила приріст уро-
жайності на 11,6%, олійності 
на 0,66%. До того ж, маса 1000 насінин зросла на 0,5 г. Воло-
гість насіння під час збирання становила 8,2%, що на 0,6% 
нижче контролю (див. Табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліду із застосування препаратів AgriTecno на посівах соняшнику

Варіант Площа, га Урожайність, ц/га Вологість, % Олійність, % Маса 1000 насінин, г
Контроль 15 29,4 – 8,8 56,5 58,815
Дослід 15 32,8 +3,4 8,2 57,15 59,322

За розрахунками ТОВ «Урожайна Країна» вартість за-
пропонованої схеми підживлення соняшнику компанією 
«Agritecno Fertilizantes» виявилася дешевшою порівняно з 
традиційною системою на 32,81 грн/га, а кількісні та якісні 
показники є вищими за контрольні параметри.

Таким чином, отримані результати свідчать про дієвість 

та ефективність препаратів Agritecno Fertilizantes. Тож 
наступного року у структурному підрозділі ПАТ «Ми-
ронівський хлібопродукт» планують розширити їхнє за-
стосовування на товарних посівах різноманітних культур.

Андрій Сава

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
м. Львів, вул. Наукова 7д, оф. 308
тел.: 067 477 13 13, 067 201 51 47

agritecnoinfo@gmail.com    agritecnofertlizantes.com

Дефіцит 
бору на 
листках 
соняшника
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Вісім років тому декілька фахівців у сфері плодорозсадництва вирішили, що 
час щось змінювати, та почали прокладати абсолютно новий шлях у напрямку 
сортової інновації. Незважаючи на початкові труднощі, ініціатива принесла 
великий успіх та заручилась підтримкою серед численних фахівців. 

Про результати та досягнення пита-
ємо власника групи плодорозсадників 
«Голланд Плант Україна» та «Голланд 
Алма» (Угорщина), засновника Про-
грами «Натуральне Яблуко®», яка вже 
не перший рік успішно розвивається 
як в Україні, так і в Європі, пана Петера 
Кавашші. 

– У чому ж суть Програми 
«Натуральне Яблуко®»?

– Якщо б потрібно було підсуму-
вати суть системи в кількох словах, то 
я б відповів так:  «Натуральне Яблу-
ко®» – це система вирощування нових, 
стійких до хвороб сортів, характе-
рними ознаками яких є відмінний 
смак, висока врожайність і товарність 
плодів, а також хороша лежкість. Але, 
насправді, за цими словами криється 
набагато більше, адже, Програма 
«Натуральне Яблуко®» є комплексною, 
розгалуженою системою  з особливою 
філософією. 

– Тож Програма працює над 
створенням нових сортів?

– Ні, але в тісному контакті співпра-
цює з провідними світовими науково-
-дослідними центрами та інститутами 
селекції, які проводять визначальні 
дослідження в галузі резистентності 
та селекції, і виводить на сегменти  
європейських ринків найкращі, елітні 
сорти.

– Чому такою Програмою за-
ймається саме плодорозсадник?

– В Угорщині протягом останніх 
двох десятиліть держава  виділяла 
дуже мало фінансування для таких 
досліджень. Тому ми вирішили, що 
прискоримо цей процес і візьмемо 

у свої руки керування напрямком 
сортової зміни/інновації у садівни-
цтві, або, принаймні, спробуємо на 
нього вплинути. 

– Чому для яблук настільки важ-
ливою є резистентність, стійкість 
до хвороб?

– Одними з найбільш  серйозних 
хвороб яблук є парша та борошниста 
роса.  Більшість циклів захисту рослин 
спрямовані саме проти цих хвороб.  
Деякі чутливі до цих хвороб сорти в 
певні роки потрібно обприскувати 
навіть до 21-23 і більше разів! Крім 
того, для обприскування, як правило, 
використовують сполуки, які по-
глинаються та не виводяться з плодів 
повністю.  Залишок хімічних речовин 
у плодах залишається нижче межі за 
умови правильного використання 

пестицидів. Але про вплив «коктейлів» 
цих хімічних речовин на організм 
людини достовірних даних немає.

Тому важливою є резистентність. 
Стійкі до хвороб сорти достатньо 
обприскувати 4-7 разів, і не потрібно 
використовувати активні речовини, 
що поглинаються плодами. Захист 
рослин у такому випадку є набагато 
дешевшим, а яблука більш здорові. 
Для фермера це вигідно, оскільки він 
має можливість вирощувати яблука 
з нижчою собівартістю та отримати 
більший прибуток. Споживач залиши-
ться задоволеним, отримуючи дійсно 
здорові фрукти, а виробництво не 
забруднює довкілля. Не все одно, 
у якому стані ми залишимо навко-
лишнє середовище для майбутніх 
поколінь.

"НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®": 
ІННОВАЦІЇ НА ПРАКТИЦІ
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– Програма «Натуральне Яблу-
ко®» є напрямком органічного виро-
щування?

– Не обов’язково. Сорти Про-
грами  підходять як для звичайного/
традиційного, так і для органічного 
та інтегрованого вирощування. 
Деякі з наших виробників виро-
щують ці нові сорти виключно в 
рамках органічного садівництва і 
за допомогою цих сортів можуть 
зробити це набагато простіше. 
Наші сорти роблять органічне 
вирощування простішим, проте я 
можу рекомендувати його тільки 
найбільш кваліфікованим та досвід-
ченим виробникам.

– Які сорти включені до  Про-
грами «Натуральне Яблуко®»?

– Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред Топаз® 
і Розела®. Перші три – жовтого ко-
льору, останні два – сорти з червоним 
поверхневим забарвленням. Мину-
лого року ми обрали та заключили 
ліцензійні угоди на ще ряд над-
звичайно перспективних сортів, тож 
палітра сортів Програми «Натуральне 
Яблуко®» цього року значно розши-
рилась надзвичайно цікавими нови-
ми сортами. 

– Ці сорти виведені в Угорщині?
– Ні, це чеські сорти з селекційних 

науково-дослідних інститутів. Слід 
зауважити, що коло резистентних 
сортів є дуже широким. Хочу зазначи-
ти, що  ми бачили  багато перспекти-
вних резистентних сортів і в дослі-
дних інститутах Угорщини та Румунії 
також. Щороку з’являються сотні 
нових стійких до хвороб сортів, проте 
обрати сорти, придатні для коме-
рційного вирощування є надзвичайно 
складним завданням. 

– Чому?
– Як правило, гени,  що відповід-

ають за резистентність, мають нега-
тивний вплив на смак та внутрішні 
цінності плодів. Тому так важко ви-
брати правильні сорти з-поміж сотні 
сортів-кандидатів. Потрібно переві-
ряти занадто багато параметрів, що 
є досить тривалим процесом. Тільки 
в цьому випадку ми впевнені, що  
обираємо дійсно достойні сорти.

– Як проходить процес відбору?
– На першому етапі  ми відвідуємо 

селекціонерів у період дозрівання 
плодів і оглядаємо їхні дослідні ділянки. 
Візуально привабливі сорти-кандидати 
відбирємо для подальшого детального 
вивчення нашими агрономами. Вивчає-
мо багато різних характеристик, з яких 
найважливіші: початок квітнення, шви-
дкість вступу в плодоношення, форма 
крони, реакція на обрізку, схильність до 
альтернації, чутливість до заморозків 
та інших погодних явищ,  стабільність 
резистентності, і перелік можна 
продовжувати. 

– Це  й справді дуже довгий про-
цес!

– Саме так. Відбір найкращих нових 
елітних сортів яблук для промислового 
садівництва займає не один рік.  Це 
важке завдання, але водночас дуже 
цікаве. Наразі у процесі спостереження 
та вивчення на наших дослідних ділянках 
є близько 50 нових відібраних сортів-
-кандидатів.  

– А який подальший шлях до-
стойного сорту-кандидата? 
Як він потрапляє  у Програму 
«Натуральне Яблуко®» та виходить 
на ринок?

– О, це дуже тривалий процес, над 
яким працює багато наших фахівців. 

Перший крок – укладання лі-
цензійної угоди на права інтелектуа-
льної власності на сорт. Всі сорти 
нові, права на них захищені. Права 
на такі сорти коштують недешево, та 
й роялті за кожний вироблений та 
реалізований саджанець теж немале.  
Далі – внесення сорту в Реєстри сортів 
для їх офіційного розмноження та 
продажу. 

А вже потім починається активна 
робота на ринку – продовження ви-
вчення, перші розмноження сортів, 
маркетинг, продажі. Проте на цьому 
історія не закінчується. 

– Від ряду виробників яблук 
ми чули позитивні відгуки про 
те, що фахівці групи Ваших пло-
дорозсадників підтримують 

та супроводжують партнерів і 
надають консультації, і все це – 
безкоштовно.

– Так. Наша ціль – успішний садок 
та задоволений партнер. Наші фахівці 
надають підтримку партнерам, почи-
наючи з вибору оптимальної ділянки, 
сортів, особливостей посадки, обрізки 
саду і аж до вступу саду в плодоно-
шення. 

До того ж, ми постійно організовує-
мо різні фахові заходи, майстер-класи, 
презентації, Дні поля, семінари, на 
яких наші партнери можуть поче-
рпнути нову, корисну інформацію 
та поділитись думками та власним 
досвідом. 

– А як з іншими видами плодових? Є 
якісь новинки крім сортів яблук?

– Звичайно, ми не стоїмо на місці.
Розвиваємо надзвичайно затребу-

вану вишневу програму «Уйфегертоі 
Фюртеш».

Нещодавно у нас з’явились  світові 
новинки сортів сливи – Topend Plus, 
а також Totaste та Jofelа. Ці сорти теж 
стійкі до хвороб, толерантні до вірусу 
шарки, дають надзвичайно високі 
врожаї, а плоди надзвичайно смачні 
з високим вмістом цукру.  Наразі кі-
лькість садивного матеріалу цих нових 
сортів обмежена, тому придбати їх 
можна тільки за попереднім замовле-
нням. 

www.agroprod.biz 41

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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СВІТОВЕ АГРАРНЕ ДІЙСТВО ПІД 
НАЗВОЮ «AGRITECHNICA 2017»

12-18 листопада 2017 року в Ганновері пройшла одна з найбільших сільськогосподарських 
виставок планети «Agritechnica-2017».

Серед усіх європейських виставок 
сільськогосподарської техніки та 
обладнання для АПК ця виставка може 
похвалитися найбільшою часткою 
виробників сільськогосподарської 
техніки серед експонентів. Загалом 
участь у виставці взяли близько 
2800 експонентів із більш ніж 50 країн 
світу, та 450000 відвідувачів, включаю-
чи 100000 з-за кордону. Кожний день 
виставки був насичений конференці-
ями та різноманітними діловими 
заходами, які були поділені на три 
десятки тематичних розділів.

Як відомо, міжнародна виставка 
«Agritechnica» є одним із найбільших 
міжнародних виставкових форумів в 
області сільськогосподарської техніки 
та обладнання. Її особливістю є те, 
що вона визначає основні тенденції 
розвитку світового агропромислового 
комплексу на найближчі два роки 
- саме з такою періодичністю вона 
проводиться з 1985 року.

Організатор виставки – Німецьке 
Сільськогосподарське Товариство 
(DLG) – політично і економічно 
незалежна організація сільського 
господарства і продовольства вже 
майже 120 років супроводжує і 
бере участь в розвитку німецького і 
європейського аграрного сектора.

Протягом тижня провідні виробни-
ки сільськогосподарського обладна-
ння представили відвідувачам свої 
передові рішення в обладнанні та 
технологіях для ведення сучасного 
аграрного бізнесу. Кращі рішення 
і технічні досягнення були оцінені 
фаховими експертами. В результаті 
почесне журі оголосило переможців, 
яким вручили золоті та срібні медалі.

Золоті медалі Agritechnica 
Innovation Award 2017 отримали:

• Claas з Cemos Auto Threshing – 
автономний агрегат для комбайнів. 
Залежно від стратегії швидкість моло-
тильного барабана і ширина молота-
рки автоматично оптимізуються під 
умови збирання врожаю.

• Kemper Maschinenfabrik з 
StalkBuster – пристрій для подрібне-
ння кукурудзяних стебел з метою 
попередження кукурудзяного метели-
ка. Є спільною розробкою з John Deere.

Володарями срібних медалей 
Agritechnica Innovation Award 
2017 стали:

• AGCO з комбайном IDEAL, який 
випускається під брендами Fendt і 
Massey Ferguson;

• Agrocom з інтелектуальною 
системою ідентифікації пошкоджень 
врожаю;

• Amazone з SwingStop pro, 
інструмент для поліпшення точності 
розподілу пестицидів за рахунок 
керування потоком на кожному 
окремому соплі. Розробка спільно з 
Rometron BV;

• Amazone з SmartService 4.0, 
навчальна програма віртуальної 
реальності для навчання і обслуговува-
ння клієнтів;

• Claas з Axion 900 Terra Trac;
• Claas з системою допомоги водіям 

тракторів Cemos для оптимальної 
регулювання трактора і машин;

• Claas зі стереоскопічної камерою 
CULTI CAM для механічної обробки, 
розробленої у співпраці з Einböck, 
Hatzenbichler, Bednar і Carre;

• Claas з системою Telematics Large 
Vehicle Alert System;

• DKE-Data з універсальною плат-
формою обміну даними для фермерів 
і виробників техніки з використанням 
програмного забезпечення. Розробле-
но разом з провідними виробниками 
сільськогосподарської техніки Farmdok;

• Fendt з VarioPull;
• Fendt з e100 Vario, перший 

електричний трактор AGCO;
• Fendt з MARS;
• Fliegl з Büffel;
• Fliegl з Counter SX, з додатковою 

функцією для відстеження продукту 
від поля до споживача, який був роз-
роблений спільно з Pöttinger;

• Fruit-Tec з камерою SmaArt;
• GSI з системою Flexwave, 

інструментом засобом для зерносховищ;

• Grimme з Ventor 4150, 4-рядним 
самохідним картоплезбиральним 
комбайном;

• Holmer з SmartTurn, інтегрованим 
програмним рішенням для повністю 
автоматичного повороту бурякозби-
рального комбайна;

• John Deere з EZ Ballast Wheels, 
допомога при балансування коліс при 
зміні шин;

• Kuhn з оптимізацією роботи 
оранки завдяки автоматичному підня-
ттю корпусу плуга за допомогою GPS;

• John Deere з активною системою 
рульового управління AutoTrac 
Implement Guidance. Розроблено у 
співробітниці з Monosem;

• Krone з LiftCab, яка піднімає кабіну 
подрібнювача на 70 см, якщо потрібно 
при роботі з сучасними високими 
сортами кукурудзи – від 4 метрів і 
більше;

• Wienhoff з LevelTuner, яка авто-
матично регулює тиск повітря в пере-
дній осі і резервуарах для шламу;

• Lechler з ESV (електричний запі-
рний клапан), блок, що складається 
з клапана, проводки і штепселя для 
простого і безпомилкового монтажу;

• New Holland з системою автомати-
чного регулювання комбайнів;

• Petkus з MultiCoater CM 300, для 
акуратної обробки насіння в камері 
змішувача;

• Pöttinger з підготовчої камерою 
для обробки насіння, розробленої у 
співпраці з New Holland і Josephinum 
Research;

• Pöttinger з Sensosafe, сенсорною 
панеллю, встановленої безпосередньо 
на косарці, яка виявляє диких тварин 
через оптичні інфрачервоні датчики з 
вбудованим світлодіодним освітленням.

Більш детально із експонатами 
читачі можуть ознайомитися на 
сторінках нашого журналу та порталі.

Джерела: www.agroxxi.ru, www.expoclub.ru
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lemken.com

Ви хотіли б швидко та якісно підготувати ґрунт до посіву вибагливих культур?
Наша порада: Систем-Компактор від ЛЕМКЕН. Саме завдяки чотирьом
послідовно установленим групам робочих органів вона завжди гарантує
оптимальний результат роботи і лише за один прохід. Дізнайтеся про неї більше:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ: НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

ЛЕГКА ПІДГОТОВКА ПОСІВНОГО ЛОЖА Кільчато-шпоровий коток із 

зміщеними кільцями для

оптимального зворотного

ущільнення та подрібнення

Багатостороннє налаштування агрегату
для оптимального подрібнення та зворотного ущільнення
Гідравлічне регулювання вирівнювальної пластини для 
цільового направлення ґрунту до подрібнюючих котків
Паралелограмна навіска секцій з лапами 
для точної глибини обробітку
Масивні несучі кронштейни із пружинної сталі
для більшої стабільності

СІВАЛКА  LEMKEN AZURIT 9 ОТРИМАЛА НАГОРОДУ 
«МАШИНА РОКУ» НА ВИСТАВЦІ AGRITECHNICA 2017

Компанія Lemken традиційно прийняла участь у виставці 
«Agritechnica 2017» в Ганновері, продемонструвавши фактично 
всю лінійку своїх агрегатів – більше 20 моделей. Серед них була 
представлена й інноваційна сівалка Lemken Azurit 9, яка отри-
мала на виставці нагороду «Машина року-2018». Багато украї-
нських аграріїв, які відвідали захід в Ганновері, зацікавились 
цим агрегатом та з нетерпінням чекають на нього в Україні. 
2018 року декілька сівалок будуть працювати на наших полях у 
випробувальному режимі.

Сівалка  Lemken Azurit 9 шири-
ною 6 м оснащена інноваційною 
системою висіву DeltaRow, яка 
передбачає розподіл посівного мате-
ріалу в шаховому порядку в два ряди 
на відстані 12,5 см. Завдяки цьому 
на кожну рослину припадає на 70% 
більше площі, в результаті чого 
поліпшується надходження води і 
поживних речовин. Для завдання 
технологічної колії окремі напівряди 
системи DeltaRow можна відклю-
чати. При цьому кількість насіння 
можна довільно регулювати, щоб 
забезпечити сталу кількість рослин 
на гектар. 

Окремі висіваючі агрегати забез-
печуються насінням з центрального 
насіннєвого бункера за допомогою 
системи Seed on Demand (англ. 

«Насіння за потребою»). Мінімальне 
міжряддя машини — 37,5 см. За 
допомогою сівалки Azurit можливий 
точний і ефективний посів кукуру-
дзи, сої, соняшнику або ріпаку зі 
швидкістю до 15 км/год. Управління 
сівалкою здійснюється за допомогою 
системи ISOBUS.
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ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛАН» ПІДТВЕРДИЛА РЕНОМЕ 
НАДІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПЕРЕВІРЕНОЇ ТЕХНІКИ

На ринку сільськогосподарської техніки України існує надзвичайно величезна пропозиція 
машин та агрегатів, а вітчизняні аграрії стоять перед серйозним вибором між продуктивністю, 
надійністю та ціною. Перевірити усі технічні характеристики, особливості експлуатації у роботі 
та обслуговування на стенді виставки чи за рекламним проспектом не є виправданим. Тому важ-
ливим напрямом розвитку цього сегменту галузі є проведення демонстраційних показів техніки 
безпосередньо на полі.

Такого ж принципу у своїй діяльності дотримується і 
провідний дистриб’ютор сільськогосподарської техніки – 
ТОВ «Компанія «ЛАН». З метою надання повного доступу 
до перегляду техніки в роботі, можливості ознайомитися 
з експлуатаційними характеристиками машин у польових 
умовах, 20 жовтня компанія організувала для аграріїв Захі-
дної України День поля. Гостей заходу зустрічали на тери-
торії села Товстолуг Тернопільської області, де функціонує 
багаторічний партнер ПП «Агрон».

З вітальним словом до присутніх звернувся виконавчий 
директор ТОВ «Компанія «ЛАН» Ігор Рудник:

«Протягом поточного року наша команда неодноразово 
проводила демонстраційні тури роботи техніки, яку ми 
пропонуємо клієнтам, безпосередньо у полі. Особливу увагу 
на сьогоднішньому заході приділяємо збиранню зерна куку-
рудзи, зокрема роботі одного з флагманів ринку – комбайну 
CLAAS Lexion 770. Ми оцінимо його продуктивність та 
якість збирання врожаю. Серед агрегатів цього бренду тут 
представлені також трактори AXION 9-ї серії, які пройшли 
випробування у багатьох господарствах і мають відповід-
не визнання. Важливим етапом Дня поля є демонстрація 
ґрунтообробних та посівних агрегатів, машин з обприску-
вання та внесення добрив інших компаній – відомих у світі 
постачальників техніки».

Як зауважив керівник компанії, основною метою заходу 
є можливість отримати інформацію з перших джерел, 
перейняти практичний досвід та наочно переконатися у 
надійності техніки для збору врожаю кукурудзи на зерно, 
стерневого обробітку ґрунту, сівби озимих зернових ку-
льтур, розкидання мінеральних добрив та обприскування. 
Так, на Дні поля були представлені комбайн LEXION 770 із 
жаткою CONSPEED 8/70 та лінійка тракторів AXION 9-ї серії, 
а також трактор ARION 430. Крім цього, показували агрега-
ти «LEMKEN» – стерневий культиватор KRISTALL, передпосі-
вний культиватор KARAT, плуг та передпосівний культи-
ватор «OPaLL-AGRI», а також обприскувач «Househam», 
розкидач мінеральних добрив «Amazone».

Сьогодні у ТОВ «Компанія ЛАН» поставили завдання 
вкотре продемонструвати надійність уже перевірених 
часом машин і агрегатів. Це дає можливість дистриб’ютору 
переконатися у декларованих характеристиках, а пред-
ставникам агропідприємств – в експлуатаційних можли-
востях техніки в реальних умовах.

Звичайно, робота в агарній галузі потребує застосува-
ння все нових знань про технології і техніку. Тому заводи-

виробники, які пропонують на ринку України нові моделі, 
постійно працюють над цим.

Зокрема, для вітчизняних аграріїв з наступного року 
буде доступний кормозбиральний комбайн CLAAS JAGUAR 
9-ої серії. Вже сьогодні ряд господарників зацікавилися 
цим дивом техніки, для них підбирають можливу компле-
ктацію і ведуть переговори щодо поставки. Ця машина над-
звичайно продуктивна, потужна (600 к.с.) і стане корисним 
помічником у підприємствах тваринницького напрямку.

Та чи достатньо в сучасних умовах господарювання лише 
продавати техніку? Мабуть ні. Це усвідомлюють як аграрії, 
що потребують якісного сервісного обслуговування машин 
протягом усього періоду експлуатації, так і дилери. Від них 
власне залежить організація обслуговування клієнтів на всій 
території мережі центрів продажу, сервісу та складів запасних 
частин. Для цього у ТОВ «Компанія ЛАН» є всі передумови: 
належна інфраструктура, кваліфікований персонал, мобільні 
групи сервісу, організація навчальних тренінгів.

У цьому переконалися за роки співпраці і представники 
аграрного бізнесу, які завітали на свято: Герой України Олег 
Крижовачук, керівник товариства «Україна» (с. Скорики, 
Підволочиського р-ну), відомий аграрій Тернопільщини 
Антон Білик, директор ПОП «Іванівське» (с. Іванівка, Тере-
бовлянського р-ну) та керівник СПС Агрофірми «Горинь» 
Осип Гасюк (с. Борсуки, Лановецького р-ну).

Зокрема, про співпрацю із ТОВ «Компанія ЛАН» розповів 
Михайло Воєвідко, директор ФГ «Колос К», що на Черні-
веччині:

«Працюємо з компанією протягом шести років. Роз-
почали із купівлі комбайна CLAAS. Два роки тому придбали 
ще один. Переконавшись у надійності дилера, продовжили 
плідну співпрацю, що вилилось у розширення власного 
технічного парку: плугів та культиваторів LEMKEN, куку-
рудзяних жаток CLAAS, трактора AXION. Для вирощування 
традиційних культур у нашій зоні (пшениця, кукурудза, 
соя) ми застосовували в основному техніку представлених 
сьогодні брендів. І надзвичайно задоволені, адже отримуємо 
від «ЛАНу» не лише хорошу ціну, а й оперативну та якісну 
сервісну підтримку».

Про важливість подібних заходів розмовляли і з Іваном 
Олексюком, керівником агрофірми «Щедра нива», що 
знаходиться у Збаразькому районі Тернопільської області:

«У нашому господарстві вже 4 роки працює комбайн 
CLAAS TUCANO 440, яким збираємо зернові та техні-
чні культури. Протягом цього часу у роботі комбайна 
виникали лише дрібні проблеми. Зі заміною запчастин чи 
комплектуючих питань не виникало ніколи, оскільки дилер 
вирішував їх протягом 1-2 днів. Щодо сьогоднішнього Дня 
поля скажу: такі заходи, де можна наочно подивитися на 
техніку, – потрібні. Наприклад, ми зацікавилися сівалкою 
«LEMKEN». Сподіваємося, що придбаємо її наступного року».

Андрій Сава

46027, м. Тернопіль, С. Будного, 4а, 
тел./факс: (0352) 25-44-35, 25-67-44, моб. (050) 434-96-26



Якість! Надійність! Доступність!

м. Дніпро, 
Дніпропетровська обл.
Тел. 067 103-05-05, 
        050 968-31-29

Луцький р-н., с. Рованці, 
вул. 3-я Об’їздна, буд. № 51, 
тел.: 099 525-90-03, 
099 525-90-06, 067 907-74-75
maximumagro.com.ua

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

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» - офіційний дилер світових виробників сільсько-
господарської техніки, компаній: AKPIL, URSUS, ZIEGLER, ROLMAKO, MBJ Італія
ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» - провідна компанія у сфері продажу, обслуговування та ремонту сільсько-

господарської техніки, реалізації запасних частин. Нині ми маємо великий асортимент техніки, серед яких:

Плуг оборотний зривальний AKPIL КМ 180

Кількість корпусів (шт) 3+ 4+, 3+1 4+1
Робоча ширина корпусу (см) 36-40-44-48
Відстань між корпусами (см) 95
Просвіт під рамою (см) 82
Рама (мм) 120х120х8
Система захисту від каміння Зрізний болт
Необхідна потужність (к.с.) 90 120 150
Вага (кг) 1100 1300 1500

Дисковий агрегат AKPIL BISON XL
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100

130/95 3000 4000
4,0 32 145/106 3200 4200
4,5 36 160/118 3500 4500
5,0 40 175/129 3700 4700
5,5 44 190/140 4000 5000
6,0 48 200/147 4300 5300

Фронтальні навантажувачі URSUS
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TUR 2A 500 1000 2,8 2,5

0,16

35-60
TUR 4M 500 1000 2,7 2,1 35-60
TUR 4F 800 1300 3,3 2,8 35-60
TUR 4 1200 1500 3,3 2,8 45-85
TUR 6 1650 2150 3,3 2,8 70-160
TUR 6A 1650 2150 3,6 3,1 70-160
TUR 8 1650 2150 3,9 3,6 115-180

Культиватор MBJ Італія

Модель ES 30F ES 40P ES 45P ES 50P ES 60P
Кількість лап шт 29 38 42 46 54
Відстань між 
лапами 

см 10

Робоча 
ширина

см 300 400 450 500 600

Вага кг 820 1150 1560 1350 1870
Гідравлічний 
робочий тиск

бар - 180

Необхідна 
потіжність

к.с. 90 100 115 130 150

Ми високо цінуємо співпрацю і докладаємо максимальних зусиль, щоб зробити її більш 
приємною та взаємовігідною.
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KUHN FBP 3135 ОТРИМАВ 
ВІДЗНАКУ «МАШИНА РОКУ»

Комбінований прес-підбирач-пакувальник Kuhn FBP 
3135 став «Машиною року» виставки «Agritechnica 2017» у 
категорії техніки для заготівлі кормів. Відзнаку агрегат отримав 
завдяки унікальній системі плівкового обмотування Kuhn, що 
забезпечує високу якість силосу за мінімальних витрат. 

У новому прес-підбирачі-пакувальнику реалізували 
полегшену роботу з тюками та утилізацію плівки. Циліндричне 
обмотування забезпечує ідеальну форму тюків, що зберігає-
ться протягом тривалого періоду. Система обмотування Kuhn 
працює на основі двох звичайних бобін плівки, а не однієї 
великої бобіни. Завдяки цьому 30% вартості плівки можна 
заощаджувати через високий ступінь попереднього натягу. 
Крім того, замінювати бобіни з плівкою легше, оскільки їхня 
вага становить 27, а не 40 кг.

www.traktorist.ua

SILK LINK - НОВА ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ УКРАЇНО-КИТАЙСЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА В АГРАРНІЙ 
СФЕРІ

Китай зацікавлений в реалізації інвестиційних проектів з 
Україною в аграрній, інфраструктурної, енергетичній сферах. 
Представники Херсонщини, Сумщини, Фастова та Трускавця 

підписали Меморандуми про співпрацю з Китаєм. Про це йшла 
мова в ході II українського форуму Шовкового шляху, що відбу-
вся 16 листопада в Києві. Про це повідомляє «Інфоіндустрія».

Організатором форуму виступила громадська організація 
«Silk Link», яка утворена з метою налагодження комплексної 
кооперації між Україною і КНР.

«Китай зацікавлений в реалізації інвестиційних проектів з 
Україною в аграрній, інфраструктурній, енергетичній сферах. 
Яскравим сигналом до співпраці стало недавнє повідомлення На-
ціонального банку України про покупку китайським інвестором 
99% установчого капіталу Українського банку реконструкції та 
розвитку. Фінанси - це кровоносна система сучасної економіки. 
Silk Link як дієва, жива, комунікаційна платформа між китайськи-
ми бізнесменами і урядом з одного боку, та українськими 
бізнесменами і урядом - з іншого боку, є мостом для якісної 
співпраці», -сказала Ірина Никорак, виконавчий директор Silk Link.

Посол КНР в Україні Ду Вей зазначив: «Silk Link - це абсолют-
но нова, недавно народжена стратегія. Ми вже бачимо хороші 
результати. Успішно імпортуємо з України кукурудзу, заморо-
жену яловичину і інші продукти харчування».

В ході форуму відбулося офіційне підписання 
Меморандумів про співпрацю між Генеральним Секретарем 
Альянсу міст Шовкового шляху пані У Бісю і главами обласних 
адміністрацій.

Меморандум про співпрацю підписали: голова Сумської 
державної адміністрації Микола Клочко, голова Херсонської 
обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, голова 
Трускавецької міської ради (Львівська область) Андрій Кульчи-
нський та голова Фастівської міськради (Київська область) 
Михайло Нетяжук.

www.infoindustria.com.ua
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"ХТЗ" ВИПРОБОВУЄ НОВІ ТРАКТОРИ
Харківський тракторний завод 

спільно з Харківським національним 
технічним університетом ім. П. 
Василенко, а також з Кременчуцьким 
колісним заводом провели тритиж-
неві випробування тягових характе-
ристик колісних тракторів з 240 і 
новим 250-сильним двигунами, нової 
системи здвоювання коліс, а також 
системи баластування тракторів. 
Про це повідомляє прес-служба 
підприємства. Також тягові випробува-
ння були проведені і для експери-
ментального трактора ХТЗ-280 з 
чотирма гусеницями замість коліс.

Визначено, що використання 
здвоєних коліс із застосуванням 
баластного вантажу дозволяє реалі-
зувати максимальне тягове зусилля, 
яке здатний створити тракторний 
двигун потужністю 240-250 к.с. При 
цьому створюється тиск на ґрунт 
менше, ніж у тракторах з оди-
нарними колесами без баластного 
вантажу. Це дозволяє максимально 
зберігати органічну частину ґрунту 
(його «імунну систему»).

Збільшення тягового зусилля 
дозволить збільшити продуктивність 
трактора, використовуючи сучасні 
сільськогосподарські знаряддя. Це, 
в свою чергу, знижує питому витрату 

палива на одиницю оброблюваної 
площі за рахунок зведення буксуван-
ня коліс до мінімуму.

"На цьому наша робота не завершу-
ється. На наступному етапі будуть 

проведені ресурсні випробування 
трактора до першого капітального 
ремонту", - заявив технічний директор 
заводу "ХТЗ" Віктор Пивовар.

www.ukragroconsult.com
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ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ! 
УПРАВЛІННЯ ВЕГЕТАЦІЄЮ РОСЛИН

Світова аграрна наука завжди працювала над удосконаленням техно-
логій вирощування культурних рослин для задоволення людства 
продовольством. Але в сучасному розумінні сільське господарство – це 
величезний бізнес, який важко уявити без прибутків. Ці два ключові зав-
дання в умовах глобальних змін клімату потребують нових інноваційних 
рішень, зміст яких полягає у розкритті потенціалу рослини для досягнен-
ня нею максимальної врожайності.

ТЕХНОЛОГІЯ STIP-TILL
Застосування аграріями технології стрічкового обробі-

тку (Strip-Till) економить значні кошти бізнесу, водночас не 
знижує потенціалу як ґрунту, так і власне рослини. Загалом 
ця технологія поєднує переваги традиційного обробітку 
ґрунту в обробленій полосі (оранки) і нульового у міжрядді 
(No-Till). Як відомо, Strip-Till передбачає обробіток ґрунту 
стрічками шириною приблизно 20-25 см.

Переваги технології стрічкового обробітку очевидні: 
• це інтенсивне високотехнологічне землеробство; 
• мінімальні затрати на основний обробіток у полосі;
• зменшує хімічне навантаження на ґрунт на 30-50%, 

що дає можливість швидше відновити природну родю-
чість, біологічне різноманіття, збільшення кількості 
черв’яків;

• локальне внесення міндобрив спричиняє мінімальну 
шкоду ґрунту, що поступово відновлюється;

• покриття рослинними рештками захищає значну 
частину ґрунту від перегрівання і перетворення його в 
неживий організм, що особливо актуально в умовах зміни 
клімату;

• зберігається більше вологи, що дає можливість росли-
нам стійкіше переносити періоди високих температур;

• основний обробіток проводять на глибину до 16 см, 
а восени на перехідний період, до переходу на широке 
використання покривних культур, проводимо глибоке ри-
хлення на 35-55 см (накопичуємо та змикаємо воду з двох 
горизонтів);

• зменшення періоду підготовки ґрунту та посіву завдя-
ки швидкості агрегатів (середня швидкість обробітку – 15-
17 км/год);

• швидке прогріваня ґрунту в полосі дає можливість 
більш раннього посіву;

• затримання снігу та зменшення впливу вітрової ерозії.

Інтенсивне високотехнологічне землеробство є одним із 

компонентів проекту FreeFARM від компанії «АГРОТЕР-
РА», що означає вільне землеробство. Науковий керівник 
цього проекту Валерій Білоконь зазначає: «Використан-
ня Strip-Till дає можливість працювати з рядком локально, 
а, відповідно, і з кореневою системою – тоді потужні корені 
набувають можливості сягати у нижні шари ґрунту і 
рослини отримують вологу з глибших горизонтів, дають 
хороші врожаї. Використовуючи саме такий підхід, ми 
змогли отримати врожай цукрових буряків до 1000 ц/га, 
іншіих культур (соняшнику, сої) – плюс 1 т/га, порівняно з 
контрольними ділянками, і вже наступного року побачимо 
як покаже себе ріпак».

Strip-till – це нова технологія для України, але нею вже 
пробують займатись деякі аграрні підприємства. Старт 
її поширення дав розвиток навігаційного обладнання. 
Проте технологія все ще потребує адаптації до природно- 
кліматичних зон України та вдосконалення агрономічних 
знань. 

ЖИВЛЕННЯ І ВЕГЕТАЦІЯ
Відповідно до традиційної технології більшість 

елементів живлення вносять практично одномоментно 
(восени – у процесі основного живлення, чи весною – у 
процесі прикореневого). Особливо це стосується такої 
речовини як азот, що є основним конструктивним матері-
алом, з якого формується вся рослина. 

Як правило, азотні добрива господарства вносять до 
початку відновлення вегетації. Відповідно на старті росли-
на  отримує його найбільше, що викликає інтенсивний 
ріст стебла. Або при надмірному зволоженні відбуває-
ться промивання азоту, а при недостатньому – його ви-
паровування. Тоді в період формування генеративних орга-
нів рослина відчуває нестачу азоту, що негативно впливає 
на майбутній врожай. Отже, такий важливий елемент ви-
користовують не ефективно. 



www.agroprod.biz 57

Для досягнення максимальної врожайності та якості 
продукції, треба знати, в який момент рослині потрібні 
ті чи інші поживні речовини. Науково доведено на при-
кладі кукурудзи, що на старті свого росту ця культура 
(до фази V6) потребує 5% азоту. Якщо внести у ґрунт всю 
норму одразу, то рослина використає його для формува-
ння стебла. Далі у фазі 6-8 листків (до фази V10) культурі 
потрібно 25% азоту, і вже коли рослина закладає волоть 
і формує качан (до фази VТ) – 75% азоту. Тобто відповід-
ну частку азоту треба вносити саме у потрібну фазу, а 
не 100% одразу. До того ж, важливо витримати баланс 
азоту, щоб отримати потужну рослину і максимальний 
врожай. 

SIDEDRESS – УПРАВЛІННЯ 
ВЕГЕТАЦІЄЮ РОСЛИНИ

Вирішити цю проблему можна завдяки впровадженню 
технології SIDEDRESS, що дозволяє ефективно управляти 
вегетацією рослини.

За словами керівника проекту FreeFARM Валерія 
Білоконя, це найновіша інноваційна розробка амери-
канської компанії «360 Yield Center». Технологія показує 
свою ефективність завдяки тому, що живлення рослини 
розподіляють рівномірно на весь період вегетації відповід-
но до її потреб. Тобто підживлення відбувається не тоді, 
коли це можливо технологічно, а тоді коли це потрібно 
рослині.

«Завдяки технології SIDEDRESS ми можемо перевищи-
ти планку врожайності у 10 тонн кукурудзи з 1 гектара. 
У США, наприклад, в середньому збирають 11 тонн, а 
то й 15-18 тонн. Адже, якщо ми вирощуємо кукурудзу 
на зерно, а не на силос, то наше завдання отримати 
качан, а не стебло. Висота стебла має бути такою, яка 
закладена селекціонерами, і не більша. Якщо ми вносимо 
весь азот одразу, то він або стимулює інтенсивний ріст 
стебла, або просто промивається дощами. А коли ми 
вносимо азот у відповідних фазах, то отримуємо від 
рослини те, що нам потрібно – виповнений качан і ви-
соку врожайність. Маючи вже незначний досвід роботи 
з технологією SIDEDRESS, ми поставили собі мету – на-
ступного року отримати врожай 17 тонн з гектара», – 
зазначив експерт.

Механізм складається зі стійок, які монтуються на 
штангу обприскувача, та приєднуються до виходів на 
форсунках обприскувача. Стійка має 2 елементи: 360 
Y-DROP® (для прикореневого живлення рослини) і 360 
UNDERCOVER® (для обробки рослини по всій висоті стебла). 

360 Y-DROP®  дозволяє проводити підживлення КАСом у 
фазі V4-V6 та V10- VТ безпосередньо у зоні до 5 см навколо 
стебла – прямо над кореневою системою рослини. Точне 
внесення забезпечує кращу ефективність використання 
азоту та більшу врожайність культур.

360 UNDERCOVER® – це елемент, який монтується на 

вертикальну стійку і плавно, не пошкоджуючи культури,  
заходить у міжряддя для обробки засобами захисту 
та живлення рослини по листку. На 360 UNDERCOVER® 
встановлено 3-4 форсунки, висота його розташування на 
стійці коригується по вертикалі, щоб відповідати етапу 
росту культури. Із 360 UNDERCOVER® ви можете ске-
ровувати фунгіцид, інсектицид чи поживні речовини туди, 
де це найбільше потрібно – навіть під листок. Це забезпе-
чує ефективний контакт препаратів з листковою поверх-
нею рослини, знешкоджує хвороби та шкідників. 

Загалом застосовують або 360 Y-DROP®, або 360 
UNDERCOVER®. Якщо використовувати обидва елементи 
одночасно, на обприскувач потрібно встановити додаткову 
автономну систему для внесення речовин.

Обладнання встановлюють як на самохідні, так і на при-
чіпні обприскувачі, однак на причіпних обприскувачах існує 
технологічна обмеженість використання на високих стеблах. 
Кліренс має становити 1,60-1,85 м, щоб мінімально травму-
вати рослини при обробітку. Обладнання дає додаткову вагу 
500 кг на штангу. Обприскувач з навігацією може працювати 
в полі з цим обладнанням на швидкості до 13 км/год.

Маючи можливість управляти процесом вегетації ми 
виводимо агрономічну службу господарства на новий рі-
вень зовнішнього впливу на рослину:

• досягаємо кращої контактної дії препаратів з росли-
ною завдяки збільшенню площі контакту;

• маємо можливість проводити обробіток препаратами 
незалежно від висоти рослин;

• економимо частину препаратів;
• проводимо роботи у потрібні терміни.

SIDEDRESS можна застосовувати для всіх просапних 
культур, зокрема цукрових буряків, а також кукурудзи, 
сої, соняшнику, ріпаку. При цьому вони можуть з легкі-
стю досягти високої врожайності. Мова йде про значне 
підвищення природної родючості у відповідній клімати-
чній зоні. Отримувати такий врожай стабільно можна 
лише впливаючи на вегетацію рослини. Це інноваційні 
інструменти, які потребують серйозних агрономічних 
знань. Сьогодні у США вже відходять від традиційного 
обприскування, практично на всіх машинах встановлені 
системи 360 Y-DROP® та 360 UNDERCOVER®.

Деякий досвід є напрацьований і в Україні. Одна така 
система проходила тестування в агропромхолдингу 
«Астарта» на Хмельниччині, обладнання 360 Y-DROP® пра-
цювало на посівах кукурудзи. Постійно зростає кількість 
господарств, що наступного року планують викори-
стовувати цю систему на всіх культурах – сої, соняшнику, 
ріпаку, цукрових буряках.

Для більшого розуміння процесів впливу на вегетацію 
рослини та технології застосування у кінці січня 2018 року 
у Києві організовують зимову конференцію за участю спеці-
алістів проекту FreeFARM та партнерів – фахівців і техноло-
гів виробників обладнання зі США.

Андрій Сава





www.agroprod.biz 59

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ ЗЗР
Використання вказівника курсу
Технології GPS і GLONASS дозволяють визначати 

положення техніки на полі в режимі реального часу. 
Найпоширенішим рішенням підвищення точності роботи 
обприскувача є вказівника курсу – терміналу з сенсорним 
екраном і GPS-приймачем, який встановлюється на капоті 
трактора.

Сенсорний екран терміналу кріпиться в кабіні. Під час 
роботи механізатор бачить на екрані лінію напрямку руху, 
якій необхідно дотримуватися, і вже оброблені ділянки 
поля. При недотриманні оптимальної траєкторії, комп'ютер 
подає звуковий сигнал і виводить на екран дані про вектор 
відхилення, що допомагає орієнтуватися на полі навіть в 
тумані і вночі.

Автопілот і системи контролю руху
Варіант застосування GPS-навігації – системи контро-

лю руху і автопілотування. Система автоматичного руху 
складається з бортового терміналу з сенсорним екраном, 
GPS-приймача (або приймача GLONASS). Додатковий 
елемент - приводний механізм, який встановлюється на 
кермо.

Сигнал супутника допомагає визначати позицію на полі, 
а привідний механізм здійснює управління рухом в авто-
матичному режимі. Механізатор тільки регулює швидкість і 
управляє трактором на розворотах.

Застосування автопілота вимагає комплексного 
дообладнання трактора. Елементи системи автопілотування 
монтуються безпосередньо в гідравлічну систему. Автопілот 
може мати на увазі установку системи контролю за швидкі-
стю руху.

Диференціальний режим DGPS
У звичайному автономному режимі GPS-сигнал дозволяє 

отримувати дані з точністю від 5 метрів. Для отримання 
сантиметрової точності сигналу GPS коригується, наприклад, 
за допомогою диференціального режиму DGPS.

Суть роботи DGPS полягає у використанні двох 
приймачів: мобільний встановлюється на тракторі, а 
наземна «базова» станція знаходиться в точці з відомими 
координатами, яка акумулює інформацію від супутників. 
Дані, отримані наземною станцією, використовуються 
для корекції сигналу мобільного апарату. EGNOS гарантує 
точність сигналу до 1 м.

Рівномірне покриття і точність сигналу до 5 см можна 
отримати, використовуючи платні DGPS сервіси, напри-
клад, від TerreStar, OmniSTAR, Trimble CenterPoint, John 
Deere SF2 / SF3 і ін.

LED-підсвітка штанги обприскувача
Внесення ЗЗР в нічний час має ряд переваг – низька 

температура повітря і безвітряна. Для роботи обприскувача 
вночі необхідно використовувати систему автопілотування і 
обладнати штанги обприскувача LED-діодами.

Підсвічування кожного факела розпилення синім або 
білим світлом дозволяє механізаторові контролювати 
роботу форсунок обприскувача. LED-діоди також встановлю-
ють на кінцях штанги, що допомагає помітити перешкоду в 
темряві на відстані до 20 м.

Скорочення втрат від наїздів на рослини
Важливий момент - відпрацювання паралельного водін-

ня. Перед посівом необхідно спланувати розміщення рядків 
щодо поля і спрогнозувати закладення технологічної колії. 
Це допоможе обприскувачу працювати не по міжряддю, а 
по діагоналі до рядів, що запобіжить додаткові втрати від 
наїздів.

www.infoindustria.com.ua



Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

Всеукраїнський аграрний журнал №11 (58) / 201760

Підписання стратегічної угоди між компаніями John Deere та Väderstad 
об'єднало дилерські мережі обох брендів в Україні. Зокрема, в Західному 
регіоні в агровиробників відтепер є можливість придбати надійні посівні або 
ґрунтообробні агрегати Väderstad у свого партнера - компанії "Агросем".

Ми поцікавились, які стратегічні 
зміни відбулись в компанії «Агросем» у 
зв’язку із започаткуванням її співпра-
ці з Väderstad, і які нові можливості 
чекають у зв’язку з цим партнерів 
компанії. Наша редакція поспілку-
валась з Богданом Зеленським, 
керівником департаменту техніки 
ТОВ «Агросем»  та Артуром Леви-
цьким, начальником відділу нової 
техніки.

- Які перспективи бачите у 
зв’язку з включенням у вашу лінійку 
техніки бренду Väderstad?

- Б.З.: Ми передбачаємо успішну 
співпрацю з брендом Väderstad, 
маємо амбітні цілі в роботі за новим 
для нас напрямком, оскільки аграрії 
Західної України більш орієнтовані на 
європейський тип обробітку ґрунту, 
якому, власне, й відповідає техніка 
Väderstad. Це преміум-бренд, який в 
тандемі з John Deere дасть потужні 
можливості для агровиробників. Наші 
сервісні інженери та менеджери наразі 
проходять активний процес навчання 
– теоретичного і практичного, – яке 
організоване за допомогою компанії 

«Ведерстад Україна», для того, щоб ми 
могли надати аграріям максимально 
якісну і кваліфіковану підтримку та 
консультації, вивчивши всі ази роботи 
та специфіку налаштувань агрегатів. 

- Б.З.: Наступного року у нас 
заплановано багато демо-показів 
продукції Väderstad, які, до речі, вже 
розпочались – наразі на декількох 
господарствах проведено демонстра-
ції ґрунтообробної техніки. Це чудова 
можливість для аграріїв познайоми-
тись з агрегатами потужного  бренду 
в роботі. І, взагалі, ми плануємо 

ПАРТНЕРСТВО ТОВ «АГРОСЕМ» ТА КОМПАНІЇ 
VÄDERSTAD: НОВА СТРАТЕГІЯ РОБОТИ ДЛЯ АГРАРІЇВ
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проводити багато заходів, на яких 
увага буде акцентована саме на 
продукцію Väderstad, тому що в роз-
виток нового напрямку завжди треба 
вкладати численні зусилля, інакше він 
не вийде на високий рівень.

- Розкажіть детальніше про 
сервісне обслуговування від 
«Агросем».

- Ми приділяємо фермерам макси-
мальну увагу. Звісно, що в кожному 
сервісному центрі у нас наявні 
запасні частини Väderstad, John Deere 
та Manitou і сама техніка цих брендів. 
На сьогодні маємо 4 сервісних 
центри «Агросем» –  в Тернополі, 
Львові, Луцьку та Хмельницькому, в 
кожному з яких базується команда 
сервісних інженерів, що оперативно 
виїжджають відповідно до запитів 
господарств по всіх областях Захі-
дного регіону. Але на них компанія 
також зупинятись не збирається, 
наступного року плануємо розширю-
ватись, щоб працювати з аграріями 
ще оперативніше. 

- Висвітліть особливості техні-
ки Väderstad. Чому, на ваш погляд, 
аграрії повинні звернути на неї 
увагу?

- А.Л.: Хочу відзначити, що вся 
техніка Väderstad виробляється 

виключно в Швеції, та відрізняється 
міцними надійними матеріалами 
і якісними комплектуючими. І при 
цьому вона є простою і зручною в 
обслуговуванні, не вимагає частих та 
ресурсовитратних процедур догляду. 
Väderstad славиться як високо-
продуктивна техніка, і надійність є 
чудовим доповненням до цього.

- А.Л.: Окремо слід сказати про 
лінійку сівалок точного висіву Tempo. 
Для виробника Väderstad це револю-
ційний продукт, в розробку якого 
вони вклали багато ресурсів. Одною 
з її значних переваг є те, що сівалка 
може працювати на великій швидкості 
(до 20 км/год.), при якій не втрача-
ється висока якість посіву – конку-
рентних аналогів немає на сьогодні, а 
важливість проводити роботи в полі 
в більш стислі терміни є актуальною. 
І це точний висів! Компанії Väderstad 
належить світовий рекорд швидкості 
посіву. Ці сівалки є найбільш популя-
рною та затребуваною продукцією 
компанії. 

Заради справедливості зазначимо, 
що окрім безумовно успішних сівалок 
Tempo компанія Väderstad має й інші 
лінійки високопродуктивної техніки. 
Приміром, сівалки Rapid з унікальни-
ми висівними сошниками, які не 

мають аналогів у світі, та унікальною 
системою контролю глибини висіву, 
що регулюється з кабіни трактора. 
Так, кожне колесо системи прикочу-
вання одночасно ущільнює та контро-
лює глибину двох висівних сошників 
на заданій глибині. Зернові сівалки 
Spirit – комплексні агрегати, що 
здійснюють розпушування, вирівню-
вання поверхні, підготовку насіннє-
вого ложа, сівбу та ущільнення лише 
за один прохід. Агрегат вирізняється 
вражаючою точністю сівби і три-
валим періодом експлуатації, а також 
високою швидкістю роботи в полі. 
Крім цього, Väderstad виробляє ши-
рокий асортимент ґрунтообробної 
техніки для різних потреб аграріїв, 
яка здатна виконувати декілька 
операцій за один прохід: культи-
ватори, борони та котки – завдяки їх  
використанню створюються ідеальні 
умови для проростання і розвитку 
культури. Тож тепер, шановні аграрії 
Західного регіону, у вас є можливість 
познайомитись з будь-якою моделлю 
техніки Väderstad, звернувшись до 
професіоналів – компанії «Агросем», 
яка надасть можливість випробувати 
агрегат в полі та проконсультує щодо 
всіх його технічних параметрів.

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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ЛІДЕР РИНКУ NEW HOLLAND ВІДТЕПЕР 
ОФІЦІЙНО І В ТЕРНОПОЛІ

Важливим аспектом лідерства є забезпечення доступності до офіційних представництв у 
кожному регіоні, де працюють продукти компанії-виробника. Особливо це стосується сільсько-
господарської техніки, яка потребує особливого догляду і ремонту протягом значного періоду 
експлуатації. Ринок західної України активно розвивається, а господарства Тернопільщини та 
Рівненщини все частіше купують техніку бренду New Holland Agriculture.

Тому відтепер аграрні формування цих областей мають 
можливість обслуговуватися в офіційному дилерському центрі 
ALS WEST, який урочисто відкрив свої двері у місті Тернополі 8 
листопада. Гостей заходу гостинно зустрічали мистецькі коле-
ктиви регіону та частували файними смаколиками.

Під час офіційної частини із промовою до присутніх звернувся 
Патрік Бертоша, генеральний директор компанії ALS WEST:

«Я дуже радий сьогодні вас віта-
ти у цей насправді важливий день 
для нашої компанії. Це відкриття 
першого сервісного центру для 
ALS WEST, яка є офіційним дис-
триб’ютором техніки New Holland 
у Тернопільській та Рівненській 
областях. Ми – молода компанія, 
яка входить у групу компаній 
Alkhorayef Group (Саудівська 
Аравія), що здійснює діяльність у 

більш ніж 50-ти країнах світу. Наші компанії обрали спільне 
партнерство заради високих перспектив у Західному регіоні 
України. Тому метою нашої діяльності є побудова з кожним 
аграрієм партнерських відносин. Це як продаж техніки, де наші 
спеціалісти у будь-який час нададуть вам корисні поради, так 
і післяпродажне обслуговування вашої техніки. Саме це був 
основний критерій підбору молодої, але досвідченої і профе-
сійної команди».

Відтепер у Тернополі діятиме повноцінний сервісний центр 
з виставковими майданчиками для продажу техніки, ремонт-
ною зоною, широким складом запчастин. Він діяв уже кілька 
місяців у режимі продажу техніки і роботи мобільних сервісних 
служб. На даний момент на території області уже продано 
майже 20 одиниць техніки, що ще раз підтверджує актуальність 
відкриття центру.

На сьогодні вже відкрито приблизно 500 м2, з них 150 
займає офіс, 100 – відділ запчастин, все решта – сервісний 
центр. Загалом планується розширити центр до 1000 м2. У те-
рнопільському центрі працюватиме 4-5 сервісних інженерів, 
2-3 менеджери з продажу запчастин, а також один працівник 
логістичного напряму.

«Все, що ви зараз бачите навколо – це результат плі-
дної клопіткої праці, мабуть, останніх півроку. За цей час 
ми встигли знайти однодумців, згуртувати свою команду, 
знайти партнерів серед наших потенційних клієнтів. Ми 
готові працювати, щоб задовольнити всі потреби аграріїв 
регіону. Впевнений, що техніка New Holland з підтримкою 
наших сервісних інженерів служитиме вам вірою і правдою 

ще не один рік» – зазначив кері-
вник структурного підрозділу 
компанії ALS WEST у Тернополі 
Вадим Карпенко.

З наступного року дис-
триб’ютор лінійки New Holland 
буде дивувати українських фе-
рмерів, оскільки на ринок пла-
нуються поставки специфічних 
та флагманських одиниць, які до 
цього ще не були представлені. 
Це потужні трактори категорії «300+» на трансмісіях, які дають 
можливість якісного зчеплення з ґрунтом для більшої реаліза-
ції потужності під час виконання важких робіт. Компанія також 
робить дуже великий акцент на трактори серії TD5, які за своїм 
покликанням забезпечать всі господарські потреби. Також у 
регіоні серйозно працюватимуть над посиленням присутності 
сегменту комбайнів серії CR, які у майбутньому можуть заміни-
ти клавішні комбайни.

Звичайно, щоб досягти високого рівня у цій сфері, необхі-
дно працювати над дотриманням належних стандартів сервісу. 
У компанії New Holland Agriculture запевнили, що команда ALS 
WEST хоч і молода, та доволі амбітна і професійна.

З цього приводу Микола 
Мазаний, представник компанії 
New Holland Agriculture зазначив:

«Ми раді відкривати перший 
дилерський центр New Holland у Те-
рнопільській області. Компанія ALS 
WEST є офіційним дистриб’ютором 
у Рівненській та Тернопільській 
областях. Хоча це досить молода 
компанія, але уже з амбіційною 
та професійною командою, яка 

задовольнятиме всі потреби аграріїв та працюватиме на 
перспективу. Зі свого боку компанія New Holland тісно співпра-
цюватиме з дилерами задля досягнення високих стандартів 
продажу і сервісу. Зокрема, спеціалісти компанії ALS WEST 
разом з іншими нашими дилерами, як велика сім’я New Holland, 
відвідують навчання із сервісного обслуговування, щоб завжди 
вчасно та якісно вас обслуговувати. Бо головною цінністю для 
нас є клієнт. Ми вдячні, що ви робите вибір на користь нашо-
го бренду, адже New Holland – це якісна, надійна техніка, що 
задовольняє потреби клієнтів».

У цьому переконані і місцеві аграрії, які відвідали офіційне від-
криття центру. Серед них був і Ігор Хом’як, голова фермерсько-
го господарства «Хом’як С.М.» (м. Сокаль, Львівська обл.):

«Ми приїхали у Тернопіль цілою делегацією львівських аграрі-
їв, бо бажали ознайомитися із потужностями та можливостя-
ми нового центру, оцінити якість сервісного обслуговування 
від компаній New Holland та ALS WEST. Придивляємося до їхньої 
роботи, адже минулої осені придбали трактор Т7.315. Загалом 
ми вибором задоволені, бо машина відпрацювала весь рік без 
поломок. Тож нам важливо бути впевненими у надійності і 
кваліфікованості подібних сервісних центрів. На даний момент 
обробляємо 2000 га землі, займаємось вирощуванням зернових 
і бобових культур, свинарством. Плануємо для господарства 
придбати самохідний обприскувач, а також трактор для 
розкидання мінеральних добрив. Тому сьогодні ми тут і хочемо 
вивчити пропозиції виробника у задоволенні наших потреб. 
Сподіваємося, що мережа компанії New Holland буде розвивати-
ся і надалі».

Андрій Сава





Транспортна ширина
3,5 м

  Точність — висота падіння
насінини менше 10 см

Потужність від 150 к. с.Витримка заданої глибини посіву — 
патентований механізм подвійного паралелограму

Вакуумний висівний
апарат — точне дозування

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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ІСТОРІЯ БЕЗПЛУЖНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
У ЖИТТІ ІВАНА ОВСІНСЬКОГО

Сучасне сільськогосподарське виробництво базується на різних технологіях обробітку ґрунту. 
Порівняно із прийнятими догмами щодо застосування оранки як традиційного способу у Союзі на 
початку і в середині ХХ століття сьогодні широко розвиваються й інші технології, за допомогою 
яких аграрії намагаються вирішувати проблеми із забезпеченням вологою, протидії хворобам і 
шкідникам. Вони характеризуються з позицій мінімального механічного втручання у верхній шар 
ґрунту і отримали назву «till». Ці технології довели свою доцільність та ефективність. Про них було 
відомо і раніше (140 років, коли розпочалися перші дослідження з безплужного землеробства), але 
широко застосування тоді не отримали. Одним із перших, хто обґрунтував їх дієвість був і наш 
співвітчизник – учений-агроном Іван Овсінський.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ
Іван Євгенович Овсінський народився орієнтовно в 1856 році 

в бідній дворянській родині Хмельницької області (Подільський 
губернія). Він провів все своє дитинство та юність на Поділлі. 
На той час хліб був у регіоні однією з найдавніших традицій, які 
Іван поглинув з самого раннього віку.

Початкову гімназію Іван відвідував в Кам’янець-
-Подільському. Потім відвідував лекції в якості вільного слухача 
в Новоросійському університеті (нині Одеський національний 
університет імені Мечникова). Немає офіційних документів про 
те, чи отримував Іван Овсінський диплом цього навчального 
закладу, але спеціальну агрономічні освіту здобув. За зага-
льноприйнятими нормами того часу дослідник стажувався за 
кордоном, зокрема у Німеччині. 

Однак через тісні контакти з активістами польського на-
ціонального руху, за нелегальне перевезення та зберігання 
забороненої польськомовної літератури у 1887 р. затриманий і 
через рік вислано на 5 років під нагляд поліції в Архангельську 
губернію.

Після повернення зосередився на вивченні світового досвіду 
агровиробництва та вдосконаленні традиційних методів, при-
таманних, зокрема, сільському господарству Китаю, в рідній 
Україні, ставши одним з перших, хто почав не лише вирощувати 
сам, але й пропагувати серед інших сою, далекоглядно перед-
бачивши її колосальний потенціал для розвитку як рослинни-
цтва, так і тваринництва.

Зокрема, він привіз з собою зразки двох видів сої: ранню 
коричневу і ранню чорну. З цим матеріалом він щільно працює, 
як селекціонер, відбираючи і покращуючи кращі зразки. Пізні-
ше винайдений сорт назвуть «Рання селекційна соя Овсінсько-
го». Також учений не залишив без уваги і технічну частину пи-
тання, він особисто контролював будівництво заводу з віджиму 
соєвої олії. 

Однак найбільшу популярність принесли йому праці по 
землеробству, присвячені дрібній обробці ґрунту. На протязі 
десятків років, обігнавши своїх північноамериканських колег 
принаймні на півстоліття, успішно відпрацьовував новітні 
методи мінімального обробітку ґрунту, які ввійшли в історію, як 
«нова система землеробства Овсінського».

Праця на цю тему була вперше опублікована повною версією 
у 1898 р. на сторінках польського журналу «Rolnika і Hodowcy» 
(«Селянин та підприємець») та була видана російською мовою й 
кількаразово перевидана.

БЕЗПЛУЖНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Займаючись безплужним обробітком ґрунту переважно в 

різних губерніях півдня Російської імперії (сучасні Молдова й 
Україна), він постійно зустрічався з дефіцитом вологи. Із цією 
проблемою могла справитися лише ця технологія. Таким чином, 
І. Є. Овсинський дійшов висновку про повну непотрібність плу-
га й плужної обробки.

Система землеробства Овсінського складається із двох ча-
стин: підготовка землі до сівби і сівба із доглядом за рослинами. 
Обробіток землі включає в себе виключно т.зв. «лущіння», 
поверхневу оранку на два дюйми (5 см) та розпушування зорано-
го шару боронами із залізними зубцями чи дерев’яними катками. 

При поверхневій, але своєчасній, 
обробці ґрунту, що проводилась 
за допомогою сконструйованого 
ним спеціального культиватора із 
плоскорізними робочими органами, 
знищувались бур’яни та утворю-
вався в кінцевому результаті роз-
пушений поверхневий покривний 
шар, який добре зберігав вологу 
у ґрунті. Коріння культурних 
рослин, віддаючи перевагу 
ущільненому ґрунту під цим 
верхнім покривом, прекрасно 
розвивається і рослини дають 
високі врожаї. І.Є. Овсінський 
стверджував, що при мілкій 
поверхневій обробці ґрунт не 
тільки зберігає вологу, але й 
збагачується вологою завдяки 
конденсації парів з проникаю-
чого у ґрунт атмосферного 
повітря. При такому «підземному зрошен-
ні» покращується не тільки водний, але 
й поживний режим, адже при достатній 
кількості тепла та вологи бактерії, які 
викликають корисні процеси в ґрунті, 
знаходяться у сприятливих умовах для 
свого розвитку. Його система не була 
складною, але потребувала детального ви-
конання, а головне своєчасного проведення 
робіт. Овсінський особливо підкреслював, 
що при поверхневій обробці створюються 
виключно сприятливі умови для швидкого 
росту бур’янів і при запізненні із основним 
обробітком ґрунту однією поверхневою 
оранкою їх знищити неможливо. Тому 
він наполягав, аби перший обробіток 
починали одразу після збору урожаю, 
навіть не чекаючи звезення його з полів, 
та продовжували по мірі появи бур’янів 
та ущільнення зораного шару. Така не-
складна та однотипна обробка застосовувалась 
під усі рослини: зернові, бобові та навіть коренеплоди. 

Пізніше його результати досліджень та наукові висновки 
були піддані широкій критиці і були забуті на декілька десяти-
літь. Остаточної реабілітації система землеробства І.Є. Овсі-
нського отримала лише в 60-х роках ХХ століття завдяки, в 
першу чергу, зусиллям академіків Т. С. Мальцева та О. І. Барає-
ва, коли була введена безвідвальна оранка.

Загалом можна стверджувати, І.Є. Овсінський зробив без-
заперечний внесок у питанні дослідження обробітку ґрунту, 
що мають актуальне значення і в сучасному сільському 
господарстві.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://wiki.hi.ru, http://www.rusnauka.com,

http://organic.ua, http://oldconf.neasmo.org.ua
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ПРИДБАЙТЕ 7 БУХТ 
ШПАГАТУ BEZALIN І 

ОТРИМАЙТЕ 8-МУ В 
ПОДАРУНОК!!!

В акції беруть участь шпагати 
наступних розмірів:
ТЕХ 2860, 5 кг, 360м/кг, 1800м/бобіна;
ТЕХ 2500, 5 кг, 400м/кг, 2000м/бобіна;
ТЕХ 2000, 5 кг, 500м/кг, 2500м/бобіна;
ТЕХ 1600, 5 кг, 600м/кг, 3000м/бобіна.

Кожен учасник акції отримує від 1800 
до 3000 м.п. додаткової кількості 
шпагату і можливість затюкувати 
додатково від 240 до 400 тюків.

Встигніть стати учасником акції та 
одержати суттєву економію на 
придбання якісного шпагату Bezalin 
від "Волинської фондовї компанії"!
*Акція діє на території України до 
31 грудня 2017 року.

“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” - ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИЛЕР 
З ПРОДАЖУ ШПАГАТУ ТА СІТКИ “BEZALIN” В УКРАЇНІ

7 + 1

ЕКОНОМІЧНА 
ВИГОДА 14,5%.

*Акція  «7+1»:  Кожна 8
 (восьма)  бу х та шпагат у  

Bez al in  є  
безкоштовною.

S.A
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шпагату і можливість затюкувати 
додатково від 240 до 400 тюків.

Встигніть стати учасником акції та 
одержати суттєву економію на 
придбання якісного шпагату Bezalin 
від "Волинської фондовї компанії"!
*Акція діє на території України до 
31 грудня 2017 року.

“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” - ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИЛЕР 
З ПРОДАЖУ ШПАГАТУ ТА СІТКИ “BEZALIN” В УКРАЇНІ

7 + 1

ЕКОНОМІЧНА 
ВИГОДА 14,5%.

*Акція  «7+1»:  Кожна 8
 (восьма)  бу х та шпагат у  

Bez al in  є  
безкоштовною.

S.A
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» СТАЛА 
АГРОДИЛЕРОМ РОКУ НА РІВНЕНЩИНІ

Для того, щоб підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які своєю 
повсякденною працею допомагають нашій країні повернути мир та економічну 
стабільність, 30 жовтня на сцені Рівненського академічного українського музи-
чно-драматичного театру відбулася церемонія нагородження «Люди Року Рі-
вненщини-2017» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття». 

Поряд зі знаними волонтерами, 
лікарями, ветеранами АТО, вчителя-
ми та державними діячами, нагороду 
отримала «Волинська фондова 
компанія». Вона стала «Агродилером 
року». 

Заслужену нагороду для «Воли-
нської фондової компанії», провідного 
дилера сільськогосподарської техніки 
всесвітньовідомих брендів, отриму-
вав Олександр Покидюк, директор 
зі збуту у Західному регіоні. Він від 
імені генерального директора подяку-
вав усім членам команди «ВФК», які 
вже протягом 24 років забезпечують 
успішний розвиток компанії. Розповів, 
що останні роки компанія спрямовує 
всю увагу на клієнтів, з тим, щоб їм 
було комфортно працювати не тільки 
при купівлі техніки, але й при її техніч- 
ному обслуговуванні. Ця нагорода 
свідчить про те, що компанія рухає-
ться у правильному напрямку і буде і в 
подальшому докладати усіх зусиль для 
того, щоб клієнтам і надалі було зручно 
співпрацювати. 

Уже після нагородження директор 
західної філії «Волинської фондової 
компанії» Олександр Покидюк поділи-
вся секретами успіху провідного диле-
ра сільськогосподарської техніки.

«Наступного року наша компанія 
святкуватиме 25 років з того часу, 
як почали займатися сільсько-
господарською технікою. Впродовж 
цих років наші керівники і власники 
вкладали максимум зусиль для того, 
щоб покрити власною мережею всю 

територію України: набирали нові 
бренди, вкладали шалені кошти в 
розвиток сервісних центрів, в роз-
виток запасних частин. Зараз іде 
планомірна робота в цьому напря-
мку. Тільки за останні три роки ми 
відкрили сервісний центр в Луцьку – 
один з найбільших в Західній Україні. 
Також сервісний центр ми відкрили 
в Житомирі, відкриваємо в Хмельни-
цькому, відремонтували і покращили 
сервісний центр у Вінницькій області. 
Ми стаємо все ближчими до наших 
клієнтів не лише в продажах, але й у 
гарантійному і післягарантійному 
обслуговуванні. Думаю, що зусилля 
саме в цьому напрямку дозволили нам 
отримати звання «Людина року» і 
торік, на Волині, і цього року, на конку-
рсі «Людина року Рівненщини». Споді-
ваємося, що це не остання область, 
де нас назвуть найкращими».

Так, вже 24 роки компанія працює 
для того, щоб вітчизняний аграрний 
сільгоспвиробник став сильним і 
конкурентоспроможним локомоти-
вом української економіки, активно 
допомагає розвиватися аграріям. До 
речі, звання «Людина Року Рівненщи-
ни» отримали і два давні клієнти «Воли-
нської фондової компанії». Володи-
мир Чайка, директор та засновник 
сільськогосподарського підприємства 
«Чайка», отримав нагороду «Торгова 
марка року», а «Аграрієм року» став 
засновник агрофірми «Камаз-Агро» 
Олександр Андріанов.

КЛІЄНТИ "ВФК" ПРО 
ПЕРЕВАГИ СПІВРОБІТНИЦТВА 
З КОМПАНІЄЮ

Виконавчий директор агрофірми 
з Млинова «Камаз-Агро» Микола Ко-
шіль, який отримав нагороду замість 
Олександра Андріанова, поділився 
досвідом співпраці з «Волинською 
фондовою компанією»:

- Ми вже протягом 17 років займає-
мо лідируючі позиції у західному регіоні 
України, – розповідає виконавчий ди-
ректор, – і вже близько 15 років співпра-
цюємо з із нашими сусідами – «Воли-
нською фондовою компанією». Маємо 
4,5 тис га ріллі. Основним напрямком 
діяльності господарства є виробни-
цтво зернових, олійних, зерно-бобових 
культур та цукрових буряків. Крім того, 
вирощуємо трохи і кормових культур, 
оскільки займаємося  ще й молочним 
скотарством і виробництвом молока. 
Як розумієте, техніки треба багато і рі-
зної. Вона у нас вся нова, більше імпорт-
ної. У «Волинської фондової компанії 
купляємо чимало техніки, приміром 
RCW 12000, «Tytan-18», «Atlas-6». Добре, 
що компанія від нас дуже близько – 
28 км. Це дуже зручно і надійно. Наше 
господарство – європейського типу 
розвитку, впроваджуємо нові передові 
технології в Україні, деякі розробляємо 
самі, особливо, що стосується піджи-
влення рослин під час вегетації. 

Ще один зі знаних клієнтів «Воли-
нської фондової компанії» – Володи-
мир Чайка, директор та засновник 
сільськогосподарського підприє-
мства «Чайка» з селища Млинів, роз-
повів, що найбільше цінує у співпраці 
з «Агродилером року Рівненщини»:
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- Ми з «Волинською фондовою 
компанією» співпрацюємо настільки 
довго, що вже і не пам’ятаю скільки 
років. І мене все у цій співпраці 
влаштовує. Безумовно, передовсім 
ціную хорошу якість техніки, а ще 
швидке обслуговування – зателе-
фонував, замовив усе, що потрібно – і 
вже все є. І так має бути! Незважаючи 
на вихідний чи свято – по дзвінку все 
швидко робиться. В обробітку має-
мо трохи більше 4 тис. га. Основний 
напрямок господарства – вирощу-
вання пшениці, ячменю, кукурудзи, 
сої, соняшника. Техніку купуємо хоро-
шу, щоб добре і безпроблемно пра-
цювала. Від «Волинської фондової 
компанії» маємо, приміром, п’яти-
корпусний плуг з кукурудзяним пере-
дплужником, який є лідером ринку. 
Він відмінно виконує свою роботу і 
добре зарекомендував себе на ринку 
плугів. З останніх покупок – розкидач 
мінеральних добрив RCW-12000 на 
12000 м куб. від польського виробника 
Unia – вся та техніка, що останнім 
часом була придбана у «Волинської 
фондової компанії».

ТРАКТОР FENDT 936 – 
ЕКСКЛЮЗИВНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ВІД ВФК НА РІВЕНЩИНІ

Справді, рівень техніки, яку 
пропонує «Волинська фондова 
компанія» дуже високий. Приміром, 
одна з пропозицій, яку менеджери 
ВФК пропонують – трактор Fendt 936 
Vario, на продаж якого компанія має 
ексклюзивне право на території Рі-
вненщини.

Серед головних переваг цього 
трактора визначають, насамперед, 
незалежну передню гідропневмати-
чну підвіску, яка оптимізує кут 
повороту коліс, а також завдяки авто-
матичній системі вирівнювання забез-
печує однаковий хід підвіски з обох 
боків навіть при навантаженні 8 т. 
Крім комфорту для оператора, колеса 
з незалежною підвіскою забезпечу-
ють кращий контакт з ґрунтом, копію-
ють його нерівності, тому колеса 
менше пробуксовують, збільшується 
тягове зусилля, економиться паливо. 
Підвіска не вимагає обслуговування – 
там немає жодної точки змащення.

На дев'ятисотій серії тракторів Fendt 
встановлюються дуже економічні та 
високоякісні двигуни марки Deutz, 
що мають об'єм 7,8 л. з номінальною 
потужністю 265 кВт / 360 к. с., що дося-
гаються вже при 2100 об/хв, який 
споживає менше палива.

Видатною особливістю Fendt 936 є 
його бесступінчата механічногідравлі-
чна трансмісія Vario. На транспорт-
них операціях переважає механічна 
складова, а при виконанні польових 
робіт – гідравлічна. Завдяки цьому 
економиться паливо. 

Також підкуповує і гідравлічна си-
стема Fendt 936 Vario з гідропомпою 
продуктивністю 205 л/хв. Її відмінною 
рисою є роздільна масляна ванна: 
окрема для гідравліки, окрема для 
коробки передач. Завдяки такому рі-
шенню підвищується ресурс коробки 
передач, адже її масло не перемішу-
ється і не забруднюється з іншими 
маслами, тому термін служби меха-
нізмів трактора значно збільшується. 
Крім іншого, це дозволяє заощадити 
час при агрегатуванні трактора з 
різними причіпними агрегатами. 
Вантажопідйомність задньої навіски 
становить 11,8 т, а передній – 5,5 т.

Це універсальні машини, які можуть 
працювати з будь-якими агрегатами, що 
відповідають їм по потужності. На пере-
дню навіску можна навішувати знаряд-
дя масою до 5 т, а на задню до 12 т.

Ще одна унікальність тракторів Fendt 
– це наявність електронної системи ТМS, 
що забезпечує синхронізацію роботи 
двигуна і автоматичної коробки передач. 
Ця система забезпечує максимальний 
крутний момент при мінімальних 
обертах двигуна шляхом оптимально-
го підбору передавального числа КПП. 
Тому трактор завжди буде працювати 
на менших оборотах, що забезпечує 
економний паливний режим.

Трактори серії 900 Vario відрізня-
ються значним тяговим зусиллям 
завдяки великому діаметру шин 
2,15 м (710/75 R42) - найбільшому з 
встановлюваних на серійні трактори. 

Висока швидкість руху є обов'язковою 
умовою при виконанні транспортних 
операцій - саме цим відрізняється 
серія 900 Vario, трактори якої розви-
вають швидкість до 60 км/год.

Кабіна Fendt 936 Vario відрізняється 
оптимальною оглядовістю, високим 
рівнем ергономіки, зокрема, зручним 
розташуванням органів управління. 
Кабіна дев'ятисоті серії встановлює-
ться на трьох пневмоподушках: одна 
спереду і дві ззаду. Це помітно підви-
щує комфорт оператора. А це значить, 
що у комфортній кабіні оператор 
менше втомлюється, може працювати 
довше і продуктивніше, допускаючи 
при цьому менше помилок. 

І це лише одна з останніх пропози-
цій, яка допомагає українським аграрі-
ям успішно працювати і ставати ще 
більш конкурентоздатними. Тож таке 
високе визнання «Волинської фондової 
компанії» – це справедливе свідчення 
того, що компанія рухається у прави-
льному напрямку, пропонуючи аграріям 
найкращу техніку і найвигідніші умови і 
створюючи нові робочі місця, зрештою, 
перетворюючи аграрний сектор на одну 
з найпотужніших галузей України.

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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CLAAS ПРЕЗЕНТУВАВ 
КОРМОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ 
JAGUAR 900 І 800 НА 
"AGRITECHNICA 2017"

Оновлену лінійку кормозбиральних комбайнів Jaguar 900 і 
800 серій компанія Claas представила на виставці "Agritechnica 
2017".

На виставці Claas показав дві нові моделі підбирача Pick Up і 
приставку для прямого зрізу Direct Disc.

У комбайнах Jaguar 900-й серії в цьому році впроваджена 
гідравлічна система попереднього пресування. Завдяки ново-
му подрібнюючого барабану і продуманої концепції заповнен-
ня причепів для транспортування силосу ці машини отримали 
додаткові переваги, що підвищують їх продуктивність.

У 900-ї серії Jaguar з'явилася функція визначення 
оптимального завантаження транспортного засобу, яка полег-
шує дотримання нормативів максимального рівня завантаже-
ння причепів для силосу. Ця технологія дозволяє підвищити 
рівень безпеки дорожнього руху.

www.traktorist.ua
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ТРАКТОР NEW HOLLAND T6.175 DYNAMIC COMMANDTM – 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ У НОМІНАЦІЇ «МАШИНА 2018 РОКУ» НА ВИСТАВЦІ 
"AGRITECHNICA 2017"

Журі у складі журналістів провідних 
європейських сільськогосподарських 
видань визнало трактор T6.175 Dynamic 
CommandTM від компанії New Holland 
переможцем у номінації «Машина 
2018 року» серед тракторів середнього 
класу. Ця висока винагорода є визнан-
ням технічних інновацій та переваг, які 
ця машина надає своїм власникам, адже 
основними критеріями для присудже-
ння цього звання є технічні інновації, 
ефективність та продуктивність роботи, 
експлуатаційні витрати, простота у кори-
стуванні та рівень комфорту оператора.

Карло Ламбро [Carlo Lambro], 
бренд-президент компанії New Holland 
Agriculture, зазначив: "Ця нагорода – 
кращий доказ визнання багаторічного 
лідерства компанії у сегменті техніки для 
господарств змішаного типу та молочних 
ферм. Вона є заслуженим визнанням 
важкої праці та відданості своїй справі 
всіх тих людей, що були залучені до робіт 
над вдосконаленням трактора T6.175 
Dynamic Command: від наших кон-
структорських відділів до всіх працівни-
ків заводу в м. Базілдон, які займались 
розробкою машин у відповідності до 
вимог наших клієнтів".

Компанія New Holland Agriculture 
доповнила серію тракторів T6 нови-

ми універсальними багатоцільовими 
моделями з трансмісією Dynamic 
CommandTM. Унікальність нових 
тракторів T6.145, T6.155, T6.165 і 
T6.175 полягає в тому, що з представле-
них на ринку машин у цьому сегменті 
лише вони оснащені новою 8-ступінча-
стою трансмісією типу Semi-Powershift. 

Ці надзвичайно універсальні машини 
стануть справжньою знахідкою для 
господарств, що займаються рослинни-
цтвом, тваринництвом, птахівництвом, 
а також для підрядних компаній та 
господарств, що спеціалізуються на 
заготівлі сіна та кормів.

Відділ комунікацій New Holland Agriculture
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КООПЕРАТИВИ ДОНЕЧЧИНИ ТА 
ЛУГАНЩИНИ ОТРИМАЛИ НОВУ 
ТЕХНІКУ ВІД ФАО

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) 
«Райгородець», «Універсал» із Донеччини та «Стрельцівка-
-Нова» й «Прогрес-2009» із Луганщини отримали нову с/г 
техніку від Продовольчої і сільськогосподарської організації 
ООН (ФАО).

Вручення нової техніки відбулося у рамках програми 
підтримки сільгоспвиробників у регіоні, що постраждав 
унаслідок військового конфлікту, - Донецькій і Луганській 
областях. Для участі у програмі заявки подали 49 ферме-
рських об'єднань, з яких відбір пройшли 20, які, за визначе-
нням фахівців, є перспективними та економічно вигідними. 
Кожен з цих кооперативів отримав шанс придбати за рахунок 
ФАО і уряду Канади с/г техніку вартістю до $10 тис.

Кооператив «Райгородець» поповнив свій технопарк 
сівалклою СПУ-6, дисковою бороною БДФ-2,4 та міжрядним 
культиватором KMH-5,6-01. Кооператив «Універсал» від ФАО 
отримав зернову сівалку СРЗ-3,6. Технопарк фермерських 
об'єднань з Луганщини - «Стрельцівка-Нова» й «Про-
грес-2009» - збільшиться завдяки сівалці СРЗ-5,4 та СПУ-8, 
бороні БДФ-2,4 і косарці КРН-1,65.

«Ми передаємо техніку від чотирьох різних українських 
виробників. Це ті, які виконали всі вимоги по тендеру і змогли 
задовольнити потреби кооперативів», - розповів консультант 
ФАО із розвитку сільського бізнесу та кооперації Руслан 
Марков.

Наступним етапом проекту ФАО стане передача сі-
льгосптехніки для збільшення виробництва зернових ку-
льтур, овочів та фруктів, а також обладнання для переробки 
молока для ще 16 кооперативів.

www.traktorist.ua

JOHN DEERE 5R ВИГРАВ 
НОМІНАЦІЮ «КОМПАКТНИЙ 
ТРАКТОР» В КОНКУРСІ 
MACHINЕ OF THE YEAR

John Deere 5R виграв номінацію «Компактний трактор» в 
конкурсі Machinе of the Year на Agritechnica 2017.

Серія універсальних тракторів 5R досить потужна та має 
безліч характеристик для універсальності та комфорту, що 
ставить її в окремий клас. Цей трактор підійде для будь-якої 
роботи. Він легкий та маневрений, а також дозволяє працю-
вати з великими навантаженням. 

Відмінна видимість досягається за рахунок низького капо-
ту, панорамного переднього скла. Максимально допустима 
вага становить 8,6 т, а корисна вантажопідйомність - 4,3 т. 
Відмінний рівень комфорту: підвіска передньої осі, підвіска 
кабіни, сидіння преміум класу, 8 передач PowerShift, ванта-
жопідйомність до 5,3 т, задні шини групи 44.

www.traktorist.ua
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ПРЕДСТАВЛЕНЯ ТЕХНІКА НА ВИСТАВЦІ "AGRITECHNICA 2017": 
ТРАКТОРИ

Понад 400 000 відвідувачів, які 
прийшли подивитися на нові трактори 
на виставку Agritechnica, не повинні 
залишитися розчарованими, тому що 
багато великих виробників тракторів 
демонструють нові моделі.

Так само присутні і кілька невели-
ких брендів, з яких найбільш вражаю-
чим можна назвати прототип моделі 
4522 трактора Беларус потужністю 
466 к.с. Потужність 17-тонного трактора 
забезпечується двигуном Cat C13, який 
відповідає вимогам щодо викидів газів 
для двигунів Stage IIIa.

Два роки тому компанія Zetor 
продемонструвала на виставці конце-
пцію дизайну, який, за її словами, стане 
основою всіх нових моделей чеського 
виробника. Першим представником 
нового дизайну, який демонструється на 
виставковому комплексі в Ганновері, став 
новий Major HS, який поряд з великими 
версіями CL повинен вийти в виробни-
цтво до середини наступного року.

Наробив багато шуму ще до початку 
виставки – прототип Claas Axion Terra 
Trac. Трактор заявлений як перша 
повнопідвісна напівгусенична машина, 
на яку неможливо поставити колеса. Він 
буде представлений моделями 930 і 960, 
дослідні партії яких будуть випущені в 
наступному році, а в повному доступі в 
продажу вони з'являться з 2019 року.

На стенді Versatile можна побачи-
ти останню версію трактора 610DT 
(610 к.с.). Крім двигуна стандарту Stage 
IV, до оновлень відноситься 4-х точкова 
підвісна кабіна.

На стенді компанії Kubota можна 
побачити модель нової серії 7002, а 
індійський виробник тракторів Mahindra 
(який вперше представлений на 
Agritechnica) демонструє кілька нових 
серій тракторів.

ПЛУГИ І КУЛЬТИВАТОРИ
Ребристий лемішні тракторний 

плуг Kongskilde
Через кілька років датська компанія 

Kongskilde повернулася на виставку 
Agritechnica з різноманітністю нових 
продуктів після того, як New Holland 
завершила покупку фірми в кінці 
2016 року.

Особливе місце на стенді Kongskilde 
займає його новий ребристий лемішний 
плуг, призначений для глинки і ґрунту з 
високим вмістом органічних речовин.

Компанія вважає, що її 4-реберна 
лопать XSD більш ефективно руйнує 
бруд і, таким чином, може впливати 

на зниження необхідної потужності 
трактора. Хоча в умовах дуже важкого 
глинистого ґрунту необхідна потужність 
збільшуються до 220 к.с.

Плуг призначений для заповнення 
поглиблень, що залишаються шинами 
до 710 мм завширшки, має регульовану 
ширину борони 30-50 см і міжлопатний 
кліренс 100 см.

Agrisem Turbo Mulch
Французька компанія, відома своїми 

однопрохідними культиваторами і 
важкими дисковими боронами, додала 
два ряди дисків перед рядами зубів для 
рихлення. Вони призначені для того, 
щоб розпушити ґрунт трохи більше, ніж 
зазвичай, і допомогти подрібнити зали-
шки стерні і соломи.

Продумана система ручного 
управління також дозволяє оператору 
налаштовувати кут нахилу зубів (від 
0 до 6 градусів), щоб регулювати ступінь 
різкості оранки землі.

Звичайна робоча глибина 760-мілі-
метрових зубів становить не більше 
20 мм, а висока швидкості руху, що дося-
гає 20 км/год. При цьому допускають, що 
борона повинна бути здатна обробляти 
великі площі землі.

Однак, дана система поки пред-
ставлена у вигляді прототипу і повинна 
пройти додаткове тестування до того, як 
буде випущена в наступному році.

СІВАЛКИ
Стерньова сівалка Unia
Шанувальникам стерньових сівалок 

може сподобатися зовнішній вигляд 
нового 6-метрового посівного агрегату 
від компанії Unia. Польський виробник 
вперше демонструє модель Fenix 4000.

Конструкція сівалки передбачає, 
що два ряди 460 мм зубчастих гумових 
дисків розривають стерню перед коле-
сами висотою 800 мм, які притискають її 
назад перед посівними агрегатами.

Компанія виготовляє власні 
дводискові, оболонкові ріжучі пристрої, 
які розташовуються на відстані 12,5 см 
і підживлюються парою розподільних 
головок, оснащених дозуючим при-
строєм. Існує також можливість 
одночасного внесення добрив уздовж 
чергуються рядів, завдяки внутрішній 
стінці в 4000-літровому бункері.

Посівна камера Pottinger
Pottinger представив просту 

комбінацію активної борони з сівалкою, 
розробивши нову автоматичну систему 
підготовки посівного матеріалу.

Використовуючи розташування каме-
ри і датчика, встановлених на задній 
панелі борони, інструмент вимірює 
ступінь жорсткості насіннєвого ложа і 
вирішує, як необхідно змінити нала-
штування борони, щоб поліпшити його.

Потім він зв'язується з трактором, 
повідомляючи йому, що необхідно регу-
лювати швидкість відбору потужності і 
швидкість руху до тих пір, поки не будуть 
досягнуті ідеальні умови.

Система була розроблена спільно з 
New Holland. На сьогоднішній день вона 
здатна працювати тільки з одним з його 
тракторів - Auto Command CVT - оснаще-
них системою Isobus 3.

Проте, Pottinger запевняє, що цей 
тип управління тракторним обладна-
нням може бути сумісний з будь-яким 
брендом після того, як буде встановлено 
універсальний стандарт.

На даний момент система камери поки 
є прототипом, але після проходження 
випробувальних робіт у 2018 році, запла-
нований її комерційний випуск в 2019 році.

8-метрова сівалка від Novag
Novag був одним з декількох де-

бютантів серед виробників сівалок на 
виставці в цьому році, і на його стенді 
основне місце займає величезний 
8-метровий агрегат, оснащений гумовою 
гусеничною ходовою частиною.

Сівалка T-Force, виготовлена у Франції, 
є єдиною машиною, яку виробляє 
компанія, і працює вона, вирізаючи 
Т-образну канавку в ґрунті, щоб створити 
безпечне місце для проростання насіння.

Вона може нести до 47 окремих 
сошників, а величезна 18-тонна рама 
може мати притискну силу до 500 кг для 
розбивання сухого ґрунту.

Загальна вага сівалки збільшує-
ться до 25 т за рахунок 7000 літрового 
заповненого бункера, тому тут знадоби-
ться щось на зразок трактора Case 
Quadtrac, щоб її утримати.

Пневматичний бункер Bourgault
Постійний попит на масивні півні-

чноамериканські сівалки в Східній Європі 
спонукав канадську фірму Bougault 
вперше привезти на Agritechnica один зі 
своїх великих бункерів.

Але, не дивлячись на величезні 
розміри, модель 7550 об'ємом 19,4 куб.м 
насправді є найменшою в асортименті, 
в той час як найбільша здатна вмістити 
більше, ніж удвічі більше цієї кількості.

Часто такі великі машини їздять на по-
двійних колесах або гусеницях з розташо-
ваними навколо дисковими сошниками.

У більшості випадків бункери роз-
ділені на чотири секції, які заповнені 
інтегрованим шнеком. Як правило, вони 
заповнюються насінням, двома типами 
добрив та іноді модифікатором. Секції 
також можуть бути об'єднані, якщо необ-
хідно. Ця модель найкраще поєднується 
з 18-метрової сівалкою.
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ВІДБУЛАСЬ ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 
«ЗОЛОТА ОСІНЬ-2017»

Традиційно, 27 жовтня 2017 р., у смт. Партизанське Дніпропетровської обл., Філія 
«Агротехсервіс» АТ «Промарматура» організувала і провела другий розділ постійно дію-
чої виставки-продажу під назвою «ЗОЛОТА ОСІНЬ-2017». 

Більше 50 заводів-виробників представили свою 
продукцію. А це понад 200 найменувань сільгосптехніки і 
понад 18 000 найменувань запасних частин.

Аграрії Дніпропетровщини та прилеглих областей отри-
мали можливість цікаво поспілкуватися з представниками 
заводів-виробників сільгосптехніки, багато з них прислу-
хаються до відгуків та пропозицій фермерів, які виникають 
під час експлуатації техніки. В результаті такого спілкуван-
ня, обміну досвідом, з'являються нові машини, виготовлені 
з урахуванням конкретних побажань. 

Цього разу на виставці «ЗОЛОТА ОСІНЬ-2017» був пред-
ставлений ряд новинок вітчизняного машинобудування. 
Відзначимо деякі з них.

ТОВ «Промагролізинг плюс», м. Кропивницький, пре-
зентував зернову сівалку TITAN-4,2, призначену для посіву 
за мінімальною технологією обробітку ґрунту. Конструкти-
вні характеристики сівалки дозволяють отримати високу 
точність висіву, тим самим знижуючи витрати посівного 
матеріалу.

Ще один виробник із м. Кропивницький – ТОВ «АПК «Фа-
ворит» – продемонстрував новинки: зернову варіаторну 
сівалку СЗФ-6.000-06V з транспортним пристроєм, збільше-
ним бункером, посиленою рамою; розкидач мінеральних 
добрив РДФ-3000, а також навісний маніпулятор МНФ-1500 
вантажопідйомністю до 1,5 т.

ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" вперше 

представив універсальну кукурудзяну жатку КМС-8, яка 
має значно меншу конструктивну масу та енергоємність. 
Це дозволяє на 15-20% збільшити продуктивність збирання 
кукурудзи, а також значно знизити розхід палива. Також 
був представлений навісний розкидач мінеральних добрив 
РН-0,8.

Одним з перших, хто налагодив виробництво якісної 
техніки для збирання соняшнику, стала компанія ТОВ 
"МЗ "Санфлоромаш", м. Бердянськ. Вони презентували 
жатку для збирання соняшнику ЖСБ-7,4ДВ з редуктором 
і системою зрізу Шумахер. Ці жатки характеризуються 
своєю надійністю і продуктивністю, а також є оптимальним 
вибором за параметрами ціна – якість.

Вперше взяла участь у виставці компанія ТОВ «Либідь», 
м. Суми. До уваги покупців був представлений подрібнювач 
рослинних залишків ПРР-280, а також подрібнювач валків 
соломи УМС-170, аналогів яким немає на ринку України. Ще 
до відкриття виставки ПРР-280 був проданий та оплачений.

Вперше на виставці «ЗОЛОТА ОСІНЬ-2017» презентували 
техніку виробництва ПП «ВК Технополь», м. Кропивни-
цький. Культиватор суцільного обробітку ґрунту АК-8,5 цьо-
го виробника привернув увагу аграрія з Дніпропетровської 
області та був проданий.

Значну частину виставкового майданчика зайняла 
експозиція одного з лідерів вітчизняного машинобу-
дування – ПАТ «Ельворті», м. Кропивницький. Інтерес 
відвідувачів викликала новинка – універсальна 
пневматична сівалка VESTA 8 PROFI. Особливості її кон-
струкції: розміщення приводних коліс всередині сівалки, 
туковий сошник типу Gaspardo, збірні блоки редукторів. 
Також були представлені вже знайомі покупцям зе-
рнові сівалки СЗТ-3,6А, СЗ-4-06, СЗ-5,4-06, універсальна 
пневматична сівалка VEGA 8 PROFI, дискові борони 
PALLADA 2400, PALLADA 3200, ANTARES 4х4, культиватори 
для суцільного обробітку POLARIS 4, POLARIS 8,5, між-
рядні культиватори КРНВ-5,6-04, фронтальний наванта-
жувач FORTIS, обприскувач TETIS 24, посівний комплекс 
ALCOR 7,5.

Успішно була представлена техніка ТОВ «Велес-Агро 
ЛТД», м. Одеса. Це зернові механічні сівалки СЗМ-4, СЗМ-6, 
стрілоподібні глибокорозпушувачі ГРС-3, ГРС-4 з системою 
внесення добрив, стріла гідравлічна ГСТМ-1000. Продук-
ція цього заводу відповідає високим стандартам якості, 
завдяки чому отримала визнання не тільки в Україні, а й за 
її межами.

Офіційний представник ряду польських компаній 
ПНВП «Яр-Степ», м. Львів, представив техніку імпортного 
виробництва: навантажувач Т-229, розкидач мінеральних 
добрив на 1000 л, агрегат ґрунтообробний U741 3м, по-
дрібнювач Z022 / 3 METAL-FACH.

Інтерес аграріїв до сільгосптехніки та їхнє бажання 
подивитися машини «вживу» диктує необхідність орга-
нізації і проведення таких заходів. З кожною виставкою кі-
лькість учасників і відвідувачів збільшується. Вигідні умови 
участі привертають увагу нових партнерів, а цікаві акційні 
пропозиції залучають потік нових сільгоспвиробників. 
Сподіваємося, що в майбутньому кількість вдячних клієнтів 
тільки зростатиме, а заводи-виробники представлять бага-
то новинок своєї продукції.

Прес-служба Філії «Агротехсервіс» АТ «Промарматура»

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ДЛЯ ГАЛУЗІ 
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД

5 - 7
ГРУДНЯ

2017
Міжнародний виставковий центр (МВЦ)

Київ, Україна

КОНТАКТИ:
ТОВ «Компанія «Місто Мрії»

вул. Б. Гмирі 13, офіс 3, 02140 Київ, Україна
Тел.: +380 44 577 04 25
Факс: +380 44 577 04 26

E-mail: freshbusiness@cityofdreams.com.ua

www.freshbusiness-expo.com

7

Київ,
МВЦ



Всеукраїнський аграрний журнал №11 (58) / 201782

BERTHOUD - КОМПАНІЯ, 
НАЦІЛЕНА У МАЙБУТНЄ

За 2017 рік компанія BERTHOUD зробила 
величезний прорив у розробці нових уні-
кальних рішень в технології захисту рослин. 

Серед новинок:
• нові електронні контролери BERTHOUD 

VT-TRONIK і BERTHOUD ISO-TRONIK;
• нова імпульсна система обприскування 

BERTHOUD SPRAY-TRONIK;
• нова модель навісного обприскувача 

HERMES з новим запатентованим блоком 
управління ECOMATIC;

• нова модель причіпного обприскувача 
VENTAGE, яка отримала титул МАШИНА РОКУ 
2017 на виставці СІМА-2017 у Парижі;

• нова модель самохідного обприскувача в 
американському стилі BRUIN.

На виставці "AGRITECHNICA-2017" компанія 
BERTHOUD відкриває нову сторінку своєї 
історії, представивши 4 великі інновації: 
як технічні (презентація нового навісного 
обприскувача HERMES, нового причіпного 
обприскувача VANTAGE і гідравлічної системи 
регулювання кліренсу на обприскувачі RAPTOR, 
BRUIN), так і технологічні (рішення ISOBUS 
BERTHOUD).

«Розумна» конструкція нової моделі обпри-
скувача BRUIN 4200 спеціально розроблена 
для країн Східної Європи і Північної Америки. 
Він відрізняється високою продуктивністю 
і дозволяє зберегти високу якість розпиле-
ння. Ця модель поєднує технічні інновації 
(нове шасі, незалежна підвіска) і традиційну 
продукцію компанії BERTHOUD (електроніка, 

ручка управління E PILOT, насос OMEGA, штанга 
і підвіска штанги AXIALE).

BRUIN відповідає потребам клієнтів, які 
шукають надійний, потужний і швидкий 
обприскувач.

VANTAGE – це новий причіпний обпри-
скувач високого класу. Він має оригінальний 
дизайн, який відрізняється від інших моделей 
причіпних обприскувачів своїм кольором і сти-
лем DARK і черпає натхнення в історії компанії 
BERTHOUD.

VANTAGE оснащений основними розроб-
ками компанії: осьовою підвіскою ACTIFLEX 
II, системою управління DUALMATIC і її меха-
нізованою версією DUALELEC, а також гамою 
штанг BERTHOUD.

Він відповідає запитам клієнтів, які шукають 
персоналізоване рішення в обприскуванні, 
що найкраще підходить їхнім господарствам і 
культурам, які обробляють.

До того ж він надає доступ до технології 
ISOBUS або через сенсорний екран BERTHOUD 
VT TRONIC, або безпосередньо на віртуальному 
екрані трактора.

«VANTAGE – це обприскувач для користува-
чів, які хочуть поєднати точність внесення 
хімічних засобів, продуктивність і зручність, 
– пояснює Франсуа-Ксав'є Жанен, менеджер 
продукту "Провідні польові культури" компанії 
BERTHOUD. – Цей концепт розкриває нову 
грань компанії BERTHOUD у сегменті причіпних 
обприскувачів високого класу».

Великий крок в майбутнє BERTHOUD робить 
з новим навісним обприскувачем HERMES.

HERMES відрізняється одночасно чітким 
і практичним дизайном і оснащений штангою 
ALSR нового покоління, яка забезпечує хорошу 

компактність і стійкість під час роботи. Крім 
того, HERMES рясніє ексклюзивними інновація-
ми, які забезпечують, зокрема, неперевершену 
зручність і безпеку оператора, як, наприклад, 
нова запатентована система управління 
EcoMatic.

HERMES випускається з об’ємом бака 800, 
1000 і 1200 літрів і з рампами, шириною захвату 
15, 16 і 18 метрів. 

SPRAYTRONIC: частотне обприскування 
для оптимальної якості внесення хімічних 
засобів

В обприскуванні основна проблема 
сучасного обладнання – обмеження діапазону 
робочих швидкостей, щоб гарантувати високу 
якість обприскування. Інакше краплі виходять 
занадто дрібні (зносяться) або занадто великі 
(стікають). Якщо застосовують зміну дози на 
певних ділянках поля, то крім обмеження 
діапазону робочих швидкостей також обмежує-
ться діапазон можливої дози на ділянці.

Щоб вирішити цю проблему, BERTHOUD 
пропонує інновацію на причіпних обприску-
вачах VANTAGE і самохідних обприскувачах 
RAPTOR – частотне обприскування за допомо-
гою електроклапана, розташованого на кожній 
форсунці.

Залежно від швидкості пересування, 
електроклапан, розташований на кожній 
форсунці, буде переривати обприскування. 
Співвідношення між часом відкриття і часом 
закриття змінюється в залежності від зміни 
швидкості при постійній частоті.

Таким чином, система SPRAYTRONIC 
дозволяє варіювати витрати форсунки на 70% і 
робочу швидкість, не змінюючи робочий тиск.

Прес-служба компанії Berthoud
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RCW PLUS 5500 RCW PLUS 8200 RCW 8000 RCW12000 RCW 120
5500 8200 5500 10000 12000

гранульовані
пилоподібні 15-48
довжина 5,7 5,7 5,7 6,8 7
ширина 2,3 2,55 2,2 2,35 2,35
висота 2,27 2,61 2,23 2,56 2,7

2845 3100 2540 3960 4150
70 90 70 120 140Необхідна потужність трактора, к.с.

Робоча ширина, м

Місткість бункера, л
8-16
10-36

Габаритні розміри, м

Вага, кг

Тип

RCW Plus - ЯКІСНЕ 
РОЗКИДАННЯ ДОБРИВ!

 Серія розкидачів RCW – створювалася з думкою про велику роботу. Саме тому ці машини – це втілення 
економічності та ефективності внесення мінеральних добрив. Але крім цього стандартно комплектуються 
спеціальними розкидаючими тарілками для проведення хімічної меліорації грунту - внесення вапна, гіпсу та ін. 
Широка гамма об'єму бункерів від 3000 до 12000 л. дозволяє оптимально підібрати вантажопідйомність для забез-
печення великої продуктивності.
 Точність внесення гарантує перевірений простий і надійний спосіб приводу транспортера розкидача за 
допомогою  шпорного колеса від ходових коліс – справжній "механічний комп'ютер", який вносить необхідну норму 
незалежно від швидкості руху трактора. Як опція є гідропривід з електронним управлінням та з комп`ютером   
Superior.
Редуктор дає можливість працювати з двома швидкостями – для забезпечення дозування м/д добрив та вапна.
 Два комплекти висіваючих дисків дозволяють точно вносити добрива на ширину до 36 м і вапно на ширину 
до 15 м, а в новій моделі розкидача  RCW 120 навіть до 48м.
 Пасовий транспортер, виготовлений з 7-ми шарового композитного матеріалу призначений для точної і 
рівномірної подачі гранульованих добрив
 Усі робочі органи виконані з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність роботи.

Комп`ютер   Superior

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР З ПРОДАЖУ ТЕХНІКИ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН UNIA В УКРАЇНІ!




