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ПОТУЖНИЙ СТАРТ ОЗИМИХ З ПІДЖИВЛЕННЯМ 
ВІД ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»

Сезон вирощування сільськогосподарських культур 2017 року завершується, з полів вивозять 
останні тонни цукрового буряку та кукурудзи. Підсумки роботи досить втішні: більшості аграрі-
їв, зокрема на Західній Україні, вдалося зібрати добрі врожаї та отримати хороші сходи озимих 
культур. Ключовим фактором для цього стала сприятлива погода, але вона вплинула на пози-
тивні результати не сама по собі, а допомогла розкрити потенціал вкладених у вирощування 
технологій. На прикладі ТОВ «Агрофірма «Дружба», яке обробляє близько 10 тис. га земель у 
Теребовлянському та Бучацькому районах Тернопільської області, розповімо, в якому напрямку 
на сьогодні є актуальним розвиток агрономічних технологій.

Зустрівшись в полі біля симпатичних сходів озимого 
ріпаку, ми поспілкувались з головним агрономом агрофі-
рми Чайковським Зиновієм Володимировичем. 

- Розкажіть про сівозміну в господарстві.
- Традиційно сівозміна у нас розподіляється таким чи-

ном: 2500 га озимої пшениці, 3000 га сої, 3000 га соняшнику, 
1000 га ріпаку, 1500 га кукурудзи на зерно, 200 га цукрово-
го буряку, а решта – ділянки з кормовими культурами, адже 
ми тримаємо худобу.

- Яку культуру вважаєте найбільш рентабельною?
- Загалом найкраще нам виходить вирощувати сою, але 

в цілому рік від року – різні результати, все залежить від 
умов, тому  складно оцінити рентабельність однозначно. 
У 2018 році будемо пробувати вирощувати нут на 500 га, 
цього року закладали невеличкі посіви і побачили, що 
перспектива в цьому напрямку є. 

- Окресліть, будь ласка, підсумки роботи цього року. 
Успішно завершуєте сезон?

- Цей рік був сприятливим для аграріїв. У нас результати 
середні, але тверді, стабільні, на різних полях сильно не 
відрізняються. 

- Які технології обробітку ґрунту використовуєте?
- Стараємося робити оранку, частково – дискуємо. А 

так з року в рік дивимося по погоді, орієнтуємося на стан 
ґрунту. 

- А які ґрунтово-кліматичні умови притаманні 
вашій зоні вирощування?  

- Ґрунти у нас здебільшого чорноземи сірі опідзо-
лені. В Бучацькому районі є схили, і землі бідніші, що 
ускладнює роботу, а на Теребовлянщині всі ділянки 
рівні. Аналіз ґрунтів робили останній раз три роки тому. 
В загальному гумус складає 3-3,5%. Земля потребує 
внесення таких елементів як мідь, молібден, сірка, що ми 
і впроваджуємо.

- Висвітліть систему живлення в господарстві.
- Над цим напрямом нам треба активно працювати, 

вдосконалюватись. Минулого року розпочали співпрацю 
з ТОВ «Сервіс-Агрозахід», і це нас просунуло вперед. На-
приклад, результат таких добрих сходів озимого ріпаку, які 

ви зараз бачите, – це від внесення добрив Tarnogran та ча-
стково сульфату амонію. Навесні по таломерзлому ґрунту 
будемо робити підживлення, зокрема аміачною селітрою. 
Також за рекомендацією «Сервіс-Агрозахід» почали пра-
цювати з мікродобривами на різних культурах. Взагалі-то 
мені подобається співпраця з цією компанією, тому що 
вони реагують на всі наші потреби в добривах, насінні або 
препаратах, якісно консультують. 

- А щодо системи захисту?
- В цьому напрямку теж розвиваємося. За рекоменда-

цією спеціалістів «Сервіс-Агрозахід» почали вносити 
ґрунтові гербіциди під сою, соняшник, кукурудзу. До речі, 
у нас є проблема з хвощем польовим в посівах кукурудзи, 
Ігор Богданович Лакомий звернув увагу на цю проблему 
та порадив використати гербіцид Агрітокс, що у підсумку 
дало нам можливість хоч і не знищити його на 100%, але 
майже нівелювати шкоду від цього бур’яну.  

- Які першочергові плани маєте на наступний рік?
- Окрім розвитку тих напрямів, що я зазначав – живле-

ння та захисту, а також експерименту з вирощуванням 
нуту, ми плануємо вкласти значні інвестиції в парк техніки, 
зокрема хочемо придбати посівний комплекс. Будемо 
старатись оптимізувати роботу та підвищити врожаї.

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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Ігор Лакомий та Зиновій Чайковський



Шановні аграрії!

Прийміть від редакції журналу "АгроЕліта" 
найтепліші вітання з Новим 2018 роком та 
Різдвом Христовим! 

Щиро бажаємо сприятливих умов для розвитку Вашого бізнесу, і не-
хай Ваша робота буде винагороджена відмінними результатами! Ба-
жаємо успішного професійного росту Вашому колективу! Зичимо Вам 
здоров’я, якого вистачить на плідну, активну роботу та на повно-
цінний відпочинок. І нехай в новому році в нашій державі запанує мир, 
добробут та економічна стабільність. 

ВІД РЕДАКЦІЇ



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

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

Технічні характеристики:
• тип візка - 2-3 осьовий, причіпний, 4-8 коліс;
• вантажопідйомність - 2800-5200 кг;
• максимальна швидкість - 20 км/год;
• габаритні розміри, не більше: довжина - 9,75-12,75 м, 
ширина - 2,1 м, висота - 1 м;
• вага: 850 - до 1000 кг.

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

ЗАВАНТАЖУВАЧ 
БОРТОВИЙ ЗС-30М
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА В СІВАЛКИ

Основні характеристики:
• продуктивність: 
12-25 т/год (залежить від частоти обертів   
двигуна автомобіля);
• тип: монтується до автомобіля;
• максимальна висота вивантаження: 4,33 м;
• максимальна дальність вивантаження: 2,79 м;
• вага: 225 кг.

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

• тип: самопересувний, електричний;
• продуктивність максимальна: 70-120 т/
год;
• висота подачі зерна: не менше 4 метрів;
• потужність: 9,1 кВт;

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

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

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

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

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

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

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

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

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ
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НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ ТА 
ПОЛЬСЬКИМ БІЗНЕСОМ: ВИСТАВКА «EUROAGRO»

 З 28 по 30 листопада 2017 року у Львові вже вдруге проходила міжнародна виставка  
«EuroAGRO». Організаторами заходу виступили TARGI KIELCE S.A. (Polska, Kielce) та ПрАТ 
«Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів). В рамках виставки також проводились Дні польського сі-
льського господарства.

Виставка включала експозицію, на якій польські та 
українські компанії представили широкий асортимент сі-
льськогосподарської техніки та агротехнологій, починаючи 
від машин для роботи в полі, закінчуючи добривами та 
кормовими добавками. Крім того, протягом трьох днів від-
бувались тематичні дискусії для усіх зацікавлених.  

Офіційним парнером виставки «EuroAGRO» виступила 
компанія BASF – один із світових лідерів у виробництві 
ЗЗР. Бізнес-партнер заходу – перший в Україні та наймас-
штабніший у Західному регіоні оптовий ринок сільсько-
господарської продукції «Шувар» (м. Львів).

Серед учасників з Польщі: AGRARADA EAST (техніка для 
овочівництва), ROL/EX (ґрунтообробна техніка), Tabo Kuźnia 
(диски та з/ч до ґрунтообробної техніки).

З компаній, які пропонують різноманітну с.-г. техніку, у 
виставці прийняли участь наступні: ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (м. 
Одеса) – сівалки, культиватори, ґрунтообробна техніка; ТОВ 
«Євротехіннов-ЕТІ» (м. Любешів, Волинська обл.) – офіційний 
дилер ZIEGLER (Німеччина), пропонує жниварки для кукуру-
дзи та соняшника; ТОВ «Промагролізинг Плюс» (м. Кропивни-
цький) – завод виробник с.-г. техніки «Harvest»; ТОВ «Укрсі-
льгоспмаш» (м. Біла Церква, Київська обл.); ПНВП «Яр-Степ» 
(м. Львів) – офіційний дилер заводів-виробників с.-г. техніки з 
Польщі та Словенії; ТОВ «Аверс-Агро» (м. Дніпро), ТОВ «Захід-
-Пром» (м. Івано-Франківськ) – гумові вироби до с.-г. техніки. 
Обладнання для точного землеробства пропонував ТОВ 
«Стірфарм» – офіційний дистриб’ютор бренду Raven. 

Насіння с.-г. культур представляли компанії: ВНІС (м. Київ), 
НВФГ «Маїс» (м. Синельникове, Дніпропетровська обл.), ТОВ 
НВФ «Хелп-Агро» (м. Харків), ТОВ «Грін Білд Груп», офіційний 
представник компанії «AgroNas» (Польща), ПП «Ісіда-2012» 
(м. Одеса) – насіння овочевих бренду Seminis, ТМ «Кліома 
Сервіс» (м. Ківерці, Волинська обл.) – ягідні культури.

ЗЗР, добрива, мікродобрива та інші препарати пропону-
вали аграріям підприємства: ПП «Агро-Захист» (м. Одеса), 
Березанський завод будівельних матеріалів, що виготовляє 
органічне добриво «Прайм Еко», ТМ «Dr Green» (м. Городок, 
Львівська обл.), ТОВ «Еко-Агростар» (м. Миколаїв), ТОВ 
«Лестрел Компані» (м. Київ), НВК «Квадрат» – добрива ТМ 
Quantum (Харків), НВФ «Добробут» (м. Київ) – виробник гу-
мінових препаратів, ТМ «StimOrganik» (м. Рівне), ТОВ «Тетра-
-Агро» (м. Червоноград, Львівська обл.), ТОВ «Філазоніт 
Україна» (м. Берегово, Закарпатська обл.) – бактеріальні 
добрива виробництва Угорщини. 

На тематичних дискусіях в рамках виставки «EuroAGRO» 
обговорювалась низка актуальних питань, зокрема щодо 
співпраці бізнесу України і Польщі, а також  ведення 
аграрного бізнесу в Україні  загалом. Так, 28 листопада  було 
проведено панельну дискусію: "Європейське село на 
Львівщині: реалії та перспективи". Також відбувся перший 
професійний форум для виробників сільгосппродукції, які 
прагнуть інноваційних змін – "Дрібні формати, що створю-
ють великі речі". Мета форуму – створити майданчик для 
обміну досвідом та креативними ідеями щодо виводу на 
принципово новий рівень бізнесу з вирощування та пере-
робки аграрної продукції на невеликих площах.

Спікери форуму піднімали питання щодо професійно-
го виробництва дрібного формату, кооперації в Україні, 
аграрних розписок. Особливо цікавою була доповідь 
«ТОП 5 міфів про ринок органічної продукції в Україні». 
Обговорювали ринок нішевих культур, зокрема часнику, 
квасолі, жимолості. 

У рамках виставки відбулась  конференція "Польсько-
-українська співпраця в агропромисловому компле-
ксі". Перша сесія конференції – "Інвестиції – стабільні 
передумови конкурентного розвитку аграрної економіки", 
під час якої пройшла презентація Національного центру 
підтримки сільського господарства, де говорили про 
тренди у зміні структури доходів у сільському господарстві 
Європейського Союзу та США. Як приклад вдалих між-
народних починань в аграрному секторі, Пан Марек Запур, 
Генеральний Консур Республіки Польща у Луцьку, пре-
зентував проект "Підтримка українсько-польських ініціатив 
щодо розвитку садівництва та ягідництва у Волинській 
області". А Польсько-Українська Господарська Палата 
надала актуальні пропозиції для агробізнесу.

Друга сесія конференції – "Перспективи розвитку польсько-
-української співпраці в АПК", в ході якої, зокрема презентували 
тему ягідництва та садівництва, особливості фасування продук-
ції, а також надали рекомендації щодо фінансування та страху-
вання торгових транзакцій на українському ринку.

Провели семінари для аграріїв і учасники виставки 
«EuroAGRO». Зокрема офіційний партнер виставки – 
компанія BASF, спільно з дистриб’ютором насіння овочевих 
культур ПП «Ісіда-2012» організували семінар «Разом до 
успішного овочівництва»; агропромислова компанія ВНІС 
– «Особливості технології вирощування кукурудзи та соня-
шнику в Західному регіоні України».   



Коментарі учасників «EuroAGRO»
Гелетій Юрій Петрович, керівник проекту, ТМ 

«StimOrganik»:

– «ТМ «StimOrganik» – виробник фульво-гумінових 
добрив на основі низинного торфу. Сьогодні на ринку 
пропонуємо 3 продукти: фульво-гумінове добриво гумат 
калію «Продуктивний ріст»; комплексне органо-мінеральне 
добриво на основі гумату калію, до складу якого входять 
гумінові та фульвові кислоти, NPK і мікроелементи у хела-
тній формі – «StimOrganik-Maximum NPK»; та деструктор 
стерні – комплексний препарат для прискорення процесу 
гуміфікації та азотфіксації ґрунту. 

На ринку України ми вже 6 років, виробництво знаходи-
ться у Рівному, встановлене нове чеське обладнання, 
продукція сертифікована для використання в Україні. 
Продукція представлена у фасуванні: для роздрібної торгі-
влі – 1 л, 3л, 10 та 20 л, для оптового продажу – тонні норми. 

Практичні досліди закладаємо на базі Львівської філії 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у смт. Магерів, та в Інституті 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського (м. Ха-
рків). 

Виставка «EuroAGRO» цікава, активна, наші клієнти, 
тобто фермери, були проінформовані, відвідали виставку і 
мали змогу ознайомитись з нашою експозицією». 

Tomasz Janicki, директор Tabo Kuźnia:

– Ми працюємо у Південно-Західній Польщі в місті 
Otmuchów (Отмухув) біля Ополе. Виробляємо запчастини 
для ґрунтообробної техніки. Основною нашою продукцією 
є  різноманітні диски. Також виготовляємо лемеші, деталі 
плоскорізів, скребкові каучукові вали тощо. Проте головною 
спеціалізацією нашої компанії є виготовлення дисків – вони є 
універсальними та підходять для дискаторів різних виробників. 
Ціни нашої продукції – конкурентні, якість – висока. Ми виго-
товляємо продукцію із сталі з додатками бору, яку імпортуємо 
з  Франції, Німеччини, Швеції. Перевагою такої сталі є дуже ви-
сока міцність – продукція з неї надзвичайно довговічна.

– Чи  є у Вас дистриб’ютори в Україні?
– Немає, але ми шукаємо, будемо раді співпрацювати з 

українськими підприємцями. Сподіваємось на  замовлення 
та пропозиції з України.

Володимир Гуменецький



Н
О

В
И

Н
И

НАСІННЯ ЦУКРОВОГО

БУРЯКА
категорії «Фермер» -
гарна ціна, гарні врожаї

КОЖЕН 3-й
КІЛОГРАМ

ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції

VANDERHAVESES

Всеукраїнський аграрний журнал №12 (59) / 201712

FRESH BUSINESS EXPO UKRAINE 2017 – 
ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ СВІЖОГО СПОЖИВАННЯ

Виставку Fresh Business Expo Ukraine 2017, що відбулася 5-7 грудня 2017 року в Киє-
ві, відвідали 3,744 особи і 115  компаній з 10 країн світу. У заході, який займав площу 
близько 2,500 кв.м., брали участь компанії з  Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Мо-
лдови, Польщі, Південної Кореї, Швеції, Нідерландів та України.

Цікавими та корисними для учасників та відвідува-
чів були презентації у зоні семінарів виставки. Серед 
доповідачів були представники Асоціації «Укрсадпром», 
ВГО «Української горіхової асоціації», ТОВ «Жива країна», 
ТОВ «Штайнер-Україна», а також керівник проекту Rosana 
Biological Solutions. 

Fresh Business Expo Ukraine  відбулася за підтримки 
Українського союзу промисловців та підприємців, Украї-
нської аграрної конфедерації, Італійської торгової агенції 
та Радник з питань сільського господарства Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні. У рамках виставки було 
проведено 14-ту спеціалізовану конференцію «Овочі та 
фрукті України – 2017. Обєднання заради успіху» та між-
народний торговий форум, що організувала компанія АПК-
-Інформ: овочі та фрукти.

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
Adam Adamczyk, спеціаліст з продаж та експорту 

ТОВ “WEREMCZUK FMR”:
«Компанія WEREMCZUK знаходиться у Польщі, поблизу 

Любліна. Вже 35 років займається виробництвом машин 
для садівництва та овочівництва. Машини №1 у нашій 
компанії – це машини для збирання смородини, аронії, 
аґрусу, жимолості та малини. Їх ми продаємо багато в 
Європі, а також в Україні, Росії, Казахстані, у США, Канаду 
та різні країни світу. Також багато машин виготовляємо 
для овочівництва – це комбайни для збирання коренеплі-
дних культур, сівалки та інше.

В Україні у нас є дилер – це ТОВ «Агропромсад» (с. Пло-
тича, Тернопільська обл.). Ми працюємо з цією компанією, 
тому що багато людей можуть приїхати до них та поди-
витись техніку в роботі, адже це підприємство теж пра-
цює на наших машинах у своєму господарстві». 

Юрій Качунь, директор ТОВ «Агропромсад»:
«У нашому господарстві працює техніка польського ви-

робника – фірми WEREMCZUK. Ми є єдиним дилером компанії 
WEREMCZUK в Україні і маємо ексклюзивне право на продаж 
цієї техніки. Маємо три комбайни – JOANNA 3 і JOANNA 4, які 
використовуємо для збирання чорної смородини і червоної 
порічки, та іншу техніку для догляду за рослинами (під-
різка, формування) і для міжрядного обробітку. Косаркою-
-подрібнювачем KS 220R працюємо протягом усього вегета-
ційного сезону: косимо траву, мульчуємо її, а також викори-
стовуємо косарку для знищення старих насаджень – вона 
чудово подрібнює старі пагони товщиною до 3 см. 

Перший комбайн фірми WEREMCZUK ми придбали майже 
10 років тому і технікою дуже задоволені, вона чудова у 
експлуатації, не потребує особливого догляду, окрім береж-
ливого ставлення».

Євген Пилипончик, головний агроном ТОВ «Агрофі-
рма «Весна-2011»:

«Наша компанія заснована 2011 року – це кооператив 
із 12 членів, займаємось вирощуванням ягід: суниці, мали-
ни, лохини, порічки, смородини. Загальна площа – 522 га. 
Знаходимось у Київській області, на 65 км траси Київ – Чоп.

На виставці Fresh Business Expo 2017 ми представляємо 
наш кооператив, хочемо знайти однодумців і партнерів 
для вирощування, для спільної організації бізнесу. Плануємо 
будувати великий холодильник, можливо знайдемо парт-
нерів для цього проекту. Також на виставці презентуємо 
нашого нового члена кооперативу – ТОВ «Українська ягідна 
гільдія». Вони будують розсадник, де займатимуться виро-
щуванням, розмноженням саджанців ягідних культур. 

Агрофірма «Весна-2011» приймає участь у всіх спеціалі-
зованих виставках, де представлений ягідний сегмент, а 
також ми відвідуємо семінари, конференції, намагаємось 
бути активними та розвиватись. Ми завжди зацікавлені у 
розширенні кола клієнтів, які куплять нашу продукцію, свіжі 
ягоди. Через рік-два плануємо виходити на зовнішні ринки 
збуту, адже той об’єм, який ми вирощуємо, Україна не може 
спожити, а таких виробників, як ми, є багато». 

Марія Хрунь
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СУЧАСНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО І ДЕГРАДАЦІЯ 
ҐРУНТІВ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Сучасне людство живе у світі, що стрімко розвивається. Це стосується чи не всіх галузей науки 
і техніки. В останні десятиліття значні і навіть революційні зміни відбулися в такій традиційно 
консервативній сфері як сільське господарство. Дуже грубо його можна поділити на 2 великі, 
проте взаємопов’язані частини: землеробство та тваринництво. У зв’язку з широтою теми доці-
льно зосередити увагу на землеробстві – галузі сільськогосподарського виробництва, основним 
завданням якої є вирощування необхідних людині та промисловості культур. Дуже важливим 
при цьому є раціональне використання земель з одночасним підвищенням родючості ґрунтів. 
Згадані моменти, на жаль, дуже часто лише декларуються, а іноді навіть злісно ігноруються. 
І якщо це можна якщо не виправдати, але хоч зрозуміти у випадках з слабкорозвиненими в 
науковому та економічному плані країнами третього світу, то терпіти таке в Україні неприпусти-
мо. Спробуємо ж розібратися у причинах такого категоричного висновку, виходячи не тільки зі 
статті 14 Конституції України, де сказано, що земля є основним національним багатством, яке 
перебуває під особливою охороною держави, а й з суто наукових позицій.

Насамперед слід розділити поняття землі та ґрунту, 
яке для пересічної людини є синонімами. Насправді це не 
зовсім так. Земля (за виключенням її розуміння як планети 
Сонячної системи) – це передусім економічна категорія, 
в рамках якої є вона розглядається як природний об'єкт 
та ресурс. Одночасно земля є юридичною категорією, 
право власності на яку набувається та  реалізується  на 
підставі Конституції  України,   Земельного Кодексу,  а також 
інших законів, що видаються відповідно до них. А право   
власності   на   землю –  це   право  володіти, користуватися 
і розпоряджатися земельними ділянками, яке поширює-
ться в їх межах на поверхневий (ґрунтовий) шар,  а також 
на водні об'єкти,  ліси і багаторічні насадження, які на ній 
знаходяться. Такий довгий вступ був нам потрібний, щоб 
показати, що, виявляється, юридично земля – це як покри-
та ґрунтами територія, так і територія під струмками, річ-
ками, ставками та іншими водними об’єктами, які ґрунтами 
точно не є. Більше того, згідно 9 виділених в Україні кате-
горій земель, значна їх частина ґрунтами навіть не покрита, 
як, наприклад, у землях житлової та громадської забудови.  

Отож, для промисловості, транспорту та ряді інших 
галузей земля функціонує як фундамент, або просторовий 
базис виробництва. А от в аграрному секторі земля, крім 
цих функцій виконує ще й ряд додаткових, зокрема ви-
ступає як предметом праці, на який впливають в процесі 
виробництва, так і як його знаряддя, при допомозі якого 
вирощують необхідні сільськогосподарські культури. Ось 
якраз у цьому разі ми можемо ототожнювати землю та 
ґрунт, розуміючи їх як одне поняття. Говорячи про ґрунт як 
унікальне тіло природи, нам потрібно правильно уявляти 
його походження, стійкість до зовнішніх впливів і вже на 
основі цього вибудовувати стратегію використання та 
захисту. 

ЩО ТАКЕ ҐРУНТ?
З поміж десятків визначень ґрунту, від геть простих 

до дуже деталізованих, виділимо таке, яке при відносній 
простоті досить точно описує наш предмет обговорення 
і відповідає на питання: що таке ҐРУНТ? А це самостійне 
органо-мінеральне природне тіло, яке виникло за три-
валий період часу у поверхневому шарі літосфери Землі 
в результаті довготермінового впливу біотичних та абіо-
тичних факторів, має специфічні генетико-морфологічні 
ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку 
рослин відповідні умови які в загальному описуються 
таким терміном як родючість. Процес ґрунтоутворення 
відбувається постійно, а його інтенсивність кардинальним 

чином залежить від природно-кліматичної зони: напри-
клад, практично всі ґрунти сучасної України утворилися 
після останнього зледеніння, і, отже, мають вік 8-12 тисяч 
років. Якщо виходити із середньої потужності профілю 
ґрунту 1-1,5 м, швидкість ґрунтоутворення складає від 8 
мм до 20 мм на 100 років!!! Це дуже важливий показник, 
оскільки при неправильному використанні ґрунт може 
втратити до 20-40 см лише під час одного зливового дощу. 
Втім причини таких негативних явищ ми розглянемо трохи 
згодом. Зараз нам потрібно зрозуміти, що ґрунти є релікта-
ми минулих епох і зруйнувавши їх зараз, в найближчому 
майбутньому людство може опинитися перед цілим ря-
дом практично нерозв’язуваних проблем. Чому це так? В 
даному нарисі ми зачіпаємо проблематику ґрунту лише як 
засобу для вирощування сільськогосподарських культур. 
Насправді ґрунт виконує набагато більше функцій, як от: 
глобального екологічного фільтру, регулятора хімічного 
складу атмо- і гідросфери, середовища для розвитку та 
еволюції життя тощо. Ігнорування навіть однієї зі згаданих 
функції дестабілізує всю ієрархічну систему факторів при-
роднього середовища. Так, стрімке зниження родючості 
ґрунтів у межиріччі Тигру та Євфрату внаслідок вторинного 
засолення ґрунтів внаслідок зрошення було однією з голо-
вних причин занепаду цивілізації давніх шумерів. І якщо у 
цьому випадку наукових знань було недостатньо, щоб ці 
явища попередити, або мінімізувати, то в наш час практи-
чно всі негативні процеси деградації ґрунтів вивчені дуже 
детально і їх збереження є лише питанням доброї волі лю-
дини (або ж її фінансової спроможності).

ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ

Отже, ми впритул підійшли до причин деградації 
ґрунтів, поняття, яке уособлює насправді цілий ряд про-
цесів, зокрема їх втрати внаслідок вітрової та водної ерозії, 
техногенне забруднення важкими металами, радіонуклі-
дами тощо. Окремо слід виділити так звані агродеградації, 
які цікаві тим, що іноді відбуваються непомітно, хоча їх 
акумулятивний ефект призводить в кінці-кінців до рі-
зкого зниження родючості ґрунтів. Перелічимо головні з 
них:  а) агрохімічна деградація – зниження вмісту гумусу, 
доступних форм азоту, фосфору, калію та інших макро- і 
мікроелементів; б) фізико-хімічна – підвищення кислот-
ності, засолення, осолонцювання та осолодіння ґрунтів; в) 
агрофізична – руйнування агрономічно-цінної структури, 
збільшення щільності ґрунтів тощо.

Наслідком цих всіх негативних процесів є різко від’ємні 
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баланси гумусу, поживних елементів, прогресивне знижен-
ня родючості ґрунтів практично до нуля в особливо крити-
чних випадках. Причини цих процесів також відомі. Можна 
дискутувати лише про величину вкладу того чи іншого 
елементу у загальну деградацію, але в загальному все це 
можна описати одним словом: недотримання технології.

Сучасне високотехнологічне землеробство це набір 
систем, причому порядок їх переліку нижче насправді не 
означає перевагу однієї над іншою – важливі всі. Отже це: 
система обробітку ґрунту, система захисту рослин, система 
удобрення, система сівозмін тощо. Похибка в одній із цих 
ланок зумовлює накопичення відхилень від технологічного 
процесу, а системні порушення призводить до вже перелі-
чених агродеградацій.

Давайте стисло розглянемо (а насправді дуже стисло) 
як порушення в окремих системах впливають на загальний 
стан ґрунтів. Почнемо з системи сівозмін. Дехто, і навіть 
ряд фермерів, вважають, що це проста зміна культур на 
полі. Насправді це не зовсім так: сівозміною називають 
НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНЕ чергування культур в часі і 
просторі. Були проведені тисячі польових дослідів, які 
показали, що монокультури та дикультури знижують як 
родючість ґрунтів, так і врожайність разом з її якістю. Чому 
так відбувається. Є цілий напрям в науці, який розглядає 
такі взаємодії – алелопатія рослин. Під нею розуміють 
взаємний вплив однієї рослини на іншу, і, як показали 
дослідження, найчастіше цей вплив негативний. Росли-
ни в процесі росту та розвитку виділяють у навколишнє 
середовище продукти життєдіяльності, які безпосередньо 
діють на інші види (а при досягненні певних концентрацій 
і на них самих). Набір речовин насправді дуже різноманіт-
ний: ефірні олії, органічні кислоти, алкалоїди, вітаміни, 
ферменти тощо. Вирощування монокультур призводить 
врешті-решт до ґрунтовтоми, яка зумовлена комплексом 
факторів, з яких найважливішими є згадана алелопатична 
активність вирощуваних рослин, однотипність за хімі-
чним складом поживно-кореневих решток і перерозподіл 
групового складу мікроорганізмів, що в цілому сприяють 
нагромадженню в ґрунті фітотоксичних речовин. Вибі-
рковість у споживанні окремих елементів живлення також 
накладає свій негативний відбиток. І це ми ще не згадали 
про розвиток специфічних бур’янів на окремих культурах, 
водовтрати тощо. Тому недотримання системи сівозмін 
однозначно негативно впливає на ріст і розвиток, а отже 
врожайність культур та якість врожаю.

Недотримання системи удобрення – призводить до 
виснаження ґрунтів на доступні форми елементів, викли-
кає підвищену мінералізацію гумусу. Навіть при начебто 
сучасній системі удобрення без використання органічних 
добрив буде спостерігатися негативний баланс гумусу. Для 
умов України в середньому на 1 га сівозмінної площі необ-
хідно вносити 8 т органіки щороку лише для забезпечення 
бездефіцитного балансу. Оскільки основним її джерелом 
є тваринництво, яке як галузь по показниках знаходиться 
нижче 1990 рр., то зрозуміло, що тенденції щодо балансу 
гумусу по Україні далеко не такі, якими їх хотіли би бачити 
науковці та практики. 

Навіть при повному забезпеченні рослин елементами 
живлення за неправильного вибору форм мінеральних 
добрив будуть спостерігатися деградації іншого роду – під-
кислення ґрунтів. Питання складне, широке, і в ряді випад-
ків на жаль, фінансово затратне. А при сучасних цінах на 
вапнякові матеріали, які є вищими за європейські, постає 
питання, кому вигідна така ситуація?

Агрофізична деградація – це проблема не тільки в 
Україні. Важка сільськогосподарська техніка ущільнює 
ґрунт на глибину до 2 метрів. Навіть при залишенні ґрунту 
у стані спокою, процес природного розущільнення від-
будеться не раніше ніж через 15 років. Тому до питання 
планування схем проходів машино-тракторних агрега-
тів по полях слід підходити дуже обдумано і виважено. 

Особливо це важливо в умовах насиченого рельєфу, де 
необхідно проводити ще й протиерозійний обробіток. 
Звичайно, при використанні гусеничних тракторів, чи 
колісних з додатковими наборами спарених коліс дані про-
блеми з тиском на ґрунт можна в значній мірі нівелювати, 
а контурний обробіток дозволяє мінімізувати розвиток 
ерозійних явищ. 

Система захисту рослин при неправильному плану-
ванні може спровокувати не тільки захист рослин, а навіть 
їх загибель. Сучасні висококонцентровані препарати в 
дозах 1-2 л/га, дуже чутливі до так званого людського фа-
ктору, і у випадках передозування можуть загинути не ті-
льки адресати (буряни чи шкідники), а й культурні рослини 
чи корисні комахи. Причому не тільки в ареалах обробле-
них полів. А їх залишкові концентрації можуть зберігатися 
в ґрунтах роками чи їх десятками (згадаємо функцію ґрунту, 
як глобального фільтру). Тому на питання чи виснажує си-
стема захисту рослин ґрунт можна сказати що ні, а на пита-
ння чи шкодить ґрунту – однозначно так. 

Підсумовуючи вищесказане, відповімо на питання, 
винесене в назву статті: чи сучасне агровиробництво при-
зводить до деградації ґрунтів? Знову ж таки розділимо його 
на 2 варіанти в сенсі розуміння сучасного агровиробни-
цтва:  1) як поточного середнього рівня агротехнологій в 
Україні та 2) досягнутого їх максимального рівня в світі. 
Доводиться констатувати, що середній рівень агротехно-
логій в Україні бажає поки бажати кращого. Звичайно вже 
є й сучасні господарства, але тенденції щодо деградацій 
ґрунтів поки не змінені в кращий бік (див. «Національна 
доповідь "Про стан родючості ґрунтів України"»). Відповідь 
на другий варіант питання все-таки позитивна. Точне 
землеробство, або precision agriculture (farming) – ось ключ 
до успіху і майбутнє сільського господарства. Дана система 
управління продуктивністю сільськогосподарських ку-
льтур, базується на використанні комплексу супутникових 
та комп'ютерних технологій. Це дозволяє розрахувати 
кількість насіння, добрив та інших ресурсів для кожної 
ділянки поля з точністю до метра. З наростанням роботи-
зації це можна буде робити включно для кожної рослини. 
Сподіваємося, що вже в недалекому майбутньому Україна 
стане лідером світового агровиробництва при використан-
ні саме цих технологій. Наші ґрунти це дозволяють. Необхі-
дно охороняти їх, зберегти для нащадків, і вони віддячать. 
Захистимо наші ґрунти!

Фото agropolit.com
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ЯК ЗБІЛЬШИТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК?
Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення продовжено, а 

значить у 2018 році залишаємось з тими ж правилами гри. Більшість аграріїв полегшено 
зітхнули. Але у багатьох виникає запитання: чи можна збільшити земельний банк в цих 
реаліях? Відповідь – можна.

Є два шляхи отримання нової землі в обробіток: 
1) прямий набір;
2) купівля агропідприємства з вже готовими 

орендованими активами. 
Про особливості купівлі агропідприємства з 

орендованою землею, ми розповімо у наступному номе-
рі. Зараз же розглянемо питання прямого набору землі.

Якщо цікавить збільшення земельного банку в ме-
жах масиву, який Ви вже обробляєте, то перш за все 
варто провести аналіз орендованої землі та відобрази-
ти це в картографічних матеріалах з нанесенням 
Вашої оренди, оренди конкурентів та вільних ділянок. 
Звіривши інформацію із загальними списками розпаю-
вання, отримаєте повну картину оренди по населеному 
пункту. Як показує практика, як мінімум 10% земель не 
обтяжені орендою. 

Варто зауважити, що зазвичай це, так звані, про-
блемні ділянки, де потрібно переоформити спадщину або 
підготувати документи... Але така карта буде корисною 
з кількох причин: впорядкування власного земельно-
го банку, виявлення землі, яка не в оренді, можливість 
виявити договори конкурентів, які закінчуються.

Ще один варіант збільшення земельного банку, 
який набирає дедалі більшої популярності, це оренда 
городів, що дозволено з 2015 року. В нашій практиці 
є схожі успішні випадки. Для цього, правда, орендарю 
доведеться взяти на себе витрати по оформленні прав 
на городи, оскільки вони рідко приватизовані. Як люди, 
так і місцева влада охоче йдуть на таку форму співпраці, 
бо розуміють, що це вигідно для всіх  –  оформляється 
великий масив землі, власники отримують документи, а 
агробізнес – землю в обробіток. 

Процедура така: виготовляється технічна доку-
ментація, реєструється право власності, а вже після 
того договори оренди. Мінус в тому, що площі не на-
стільки великі, а ще такий вид оренди потребує більше 
зусиль, бо потрібно взяти в оренду весь масив, а отже 
поспілкуватися з кожним власником. Плюс  –  збільше-
ння оброблювальної землі та географічна близькість.

Зверніть увагу також на землі державної та 
комунальної власності сільськогосподарського при-
значення. Тепер виділення такої землі відбувається ви-
ключно через земельний аукціон, оголошення про який 
розміщується на сайті Держгеокадастру, тому за цим 
треба слідкувати, реєструватися та брати участь. Якщо 
ж Ви знайшли масив, який не обробляється, Ви можете 
самі ініціювати аукціон, звернувшись в орган місцевого 
самоврядування.

За землями державної та комунальної власності сі-
льськогосподарського призначення варто слідкувати 
навіть якщо вони в оренді. Зараз активно виділяється 
земля учасникам АТО, як правило, саме з таких кате-
горій земель шляхом їх поділу. Таким чином формую-
ться нові земельні ділянки та, відповідно, нові об’єкти 
оренди. А після виділення та оформлення права 
власності на землю її також можна орендувати уже в 
нових власників. 

Ще один не дуже поширений варіант – взяти в оренду 
заліснені масиви. Мінус – потрібно понести додаткові 
витрати, але якщо заліснення невелике, то воно того 
варте. Плюс – з пайовиками можна домовитись про від-
строчку оренди і за ці кошти провести розчищення. Ча-
сто масиви, які давно не обробляються, здаються земля-
ми природоохоронного призначення, проте варто таки 
«підняти» документи. Практика свідчить, що дуже часто 
на місці сьогоднішнього чагарника знаходяться землі сі-
льськогосподарського призначення, а інколи навіть паї. 

Також в деяких селах рівно бороняться масиви сі-
нокосів та пасовищ, хоча випасати вже немає кого. 

Тут, правда, виникає конфлікт щодо правильності 
обробітку таких масивів. Щоб не вникати в юридичні та 
технічні аспекти обробітку сінокосів та пасовищ і не боя-
тися інспекцій, можна перевести ці землі в угіддя «ріл-
ля» за допомогою технічної документації.

Якщо ж Вас не лякає відстань, то хороший варіант 
попрацювати по набору в районах, де менша конку-
ренція в агросфері: Рівненська, Львівська, Волинська, 
Житомирська області. Ситуації, коли лежать нікому 
не потрібні тисячі гектарів, там звичайно немає, проте 
конкуренція відчутно менша. Правда, Вам знадобля-
ться відповідні технології, агрономи і культура.

Підсумовуючи, варто сказати, що в умовах 
мораторію є можливості нарощувати масиви земельно-
го банку: виявлення неорендованих земель, оренда 
масивів городів, землі державної та комунальної 
власності, виявлення заліснених земель с.-г. призначе-
ння, сінокоси та пасовища, розширення підприємства 
на регіони, де менша конкуренція. Звісно, це потре-
бує часу і системного підходу, а також кваліфікованої 
допомоги спеціалістів. Але при бажанні це можливо і 
потрібно використовувати.

Володимир Макух, юрист



Дистриб'ютори по кукурудзі та соняшнику:

ТОВ «Вога» ............................... (050) 2284927
ТОВ «Агро К» ............................ (067) 5918600
СТОВ «АгроРось» ...................... (067) 4433195
«Групи компаній «ВІТАГРО» ..... (067) 3816500

ТОВ «Агросем» ......................... (044) 5830725, (067) 2154033
ТОВ «Деметра-Агро» ................ (067) 6347870, (095) 7448890
ТОВ «Агроцентр-ЛТД» .............. (097) 7149911,  (095) 1721330

ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА Тел./факс: (044) 2299779, Моб. тел.: (050) 3559002, (050) 4121878 
E-mail: info@saaten-union.com.ua, www.saaten-union.com.ua

ФГ «МТД» ................... (05161) 61249
(Миколаївська обл.)

ТОВ «Агробуд» ............ (067) 4306024 
ТОВ «Агро-Рось» ......... (095) 7539926
(Тернопільська обл.)

ПП «Західний Буг» ...... (050) 3726251

ТОВ «Агро Форте» ....... (098) 2619868

ТОВ «АгроРось» .......... (04735) 25844, 
(Черкаська обл.)                                           (04735) 25855

ТОВ «Спектр Агро» ...... (044) 5209430, 
                                                (044) 5209431

Дистриб'ютори по гороху та ярим зерновим:

СОНЯШНИК
Класичні гібриди: СУПЕРСОЛ; ВЕЛКО (oro A-F) новинка; ВЕЛЕКА (oro A-F) новинка

Гібриди під Clearfield: ЗУБЕЛЛА КЛ новинка; ІН 5543 ІМІ; ТАМАРА КЛ; 
ПУНТАСОЛ КЛ новинка; МАРКЕЗА КЛ новинка; ЗУРІМІ КЛ новинка; 
САНТЕХ ХО КЛ новинка; САНФЛОРА КЛ; ПАРАІЗО 102 CL
Гібриди під Clearfield Plus: СЮРПРИЗ КЛ Плюс новинка; ПАРАІЗО 1000КЛ Плюс новинка; 
ЛУЦІЯ КЛ Плюс
КУКУРУДЗА
СУМ 1467(зуріга); ТОНАЧІЯ новинка; МОВАННА новинка; ЗУМЗУМА новинка; ЗУМ 0235; ЗУНЕРГІ; 
ЗУЗАНН; ЗУПОРТО; ІСХ 303, ЗУАРДІНО новинка; ЗУРМОНТ новинка; ЗУМ 1093 (зуаніто); 
ЗУМ 305 новинка; РЕДДА новинка; ОС 378, ОССК 396, ЗУМ 405, ДРАВА 404, ОС 430

ПШЕНИЦЯ ЯРА
ТЮБАЛТ; КУІНТУС

ОВЕС
АЙВОРІ

ЯРИЙ ПИВОВАРНИЙ ЯЧМІНЬ
МОНТОЯ, ТАТУМ, БРІТНІ, САЛОМІ

ЛЮЦЕРНА
КАМІЛА

ГОРОХ
АСТРОНАВТ; САЛАМАНКА; МАДОННА; ГРЕГОР; КЛЕОПАТРА
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ПОКРИВНІ КУЛЬТУРИ – ПОТУЖНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПОЛЕМ

Ми розмовляємо з людиною, яку знають не лише в Україні, але й далеко 
за її межами – з професором Володимиром Володимировичем Лихоч-
вором. Тема нашої розмови – покривні культури. Сьогодні ми помічаємо 
серед аграріїв все більший інтерес до їх використання, тож пропонуємо 
до уваги наших читачів інтерв’ю із одним з найкращих спеціалістів в сфері 
рослинництва. 

- Володимире Володимировичу, що таке покривні 
культури?

- Тут дуже цікаво. Бачите, класична агрономічна 
наука розуміє під покривними культурами ті, які вкри-
вають поле зверху. Що мається на увазі? От посіяли 
конюшину, в конюшину посіяли, до прикладу, ячмінь, 
так от саме ячмінь і буде покривною культурою в 
розумінні класичної агрономії. Тобто покривними 
культурами вважались ті, з яких збирають урожай – це 
в основному були ярі чи озимі зернові. Сьогодні ж я 
бачу, що ототожнюють сидерати і покривні культури. В 
цьому розумінні сидерат, покривна культура, пожнивна 
культура – синоніми. Тому в мене до вас питання: ми 
говоритимемо про покривні культури в розумінні кла-
сичної агрономії чи агрономії сьогодення?

- Мабуть, давайте будемо орієнтуватись на 
загальнопоширене в середовищі агровиробників ро-
зуміння покривної культури в якості сидерату. То які 
культури використовують як сидерат?

- Варіантів тут дуже багато. Найпоширенішими 
сидеральними культурами є злакові, хрестоцвіті, 
бобові. Гірчиця біла і редька олійна є найбільш роз-
повсюдженими, так як вони скороспілі, дають багато 
зеленої маси, редька більше – її інколи потрібно 
спершу дискувати, а вже потім приорювати. Норма 
посіву цих культур – 15-20 кг на гектар. Хороша ку-
льтура – озима суріпиця, яка весною швидко росте і в 
кінці квітня формує повноцінну зелену масу, зацвітає. 
Її можна в кінці квітня приорювати і сіяти культури, які 
мають пізні строки сівби – кукурудзу, сою. З бобових 
хороші – люпин, горох, вику. Але норми висіву по 
цих культурах – 200 кілограм, і тут є великі затрати. 
Плюс існують ризики: якщо буде мало вологи, то вони 
погано зійдуть, і господарство намарне витратить 
гроші. З гірчицею і редькою витрати менші, в цьому 
вони виграють. А якщо говорити про вміст елементів 
живлення, то бобові, звісно, одні із кращих, але і 
хрестоцвіті хороші. Шикарним сидератом є жито, яке 
оздоровлює поле. Але озимі сидерати можна сіяти, 
якщо в подальшому планується пізня культура, а якщо 
ми хочемо весною сіяти ячмінь чи яру пшеницю, то 
треба вибрати щось інше. Можна сіяти і гречку, але 
мало хто піде на те, щоб цю культуру пустити на си-
дерат – гречка сьогодні дорога. 

БЕЗ ВОЛОГИ НЕ БУДЕ СИДЕРАТУ
- Ось до прикладу хороший варіант: після збору 

зернових в липні-серпні сіяти редьку олійну або 
гірчицю білу. Культуру зібрали, солому розкидали, 
дискуємо і сіємо. Дуже важливо проводити посів 
якнайшвидше, а в ідеалі проводити його разом з 
дискуванням – техніка сьогодні дозволяє це робити. 
Тому що втрачається волога. Якщо волога є, то за два 

місяці редька виростає до поясу – до 200 центнерів 
зеленої маси може нарости. Якщо ж запізнитись з 
посівом, то волога втече – влітку це дуже швидко. 
Посів вийде поганим, і ми не отримаємо тієї користі 
від сидеральної культури, яку могли б отримати при 
грамотному посіві. Тобто потрібно дивитись на поле, 
щоб там була волога, і треба старатись не втратити 
тіньову вологу після збору урожаю. Без вологи не 
буде сидерату. В кінці вересня ми її приорюємо – і 
можемо сіяти якусь озиму культуру. Або інший варі-
ант – приорювати в кінці жовтня, і тоді вже працю-
ємо весною. Це добре, оскільки протягом серпня-
-жовтня поле є покритим культурою, а не пустує. 

- Яка користь цих культур?
- Вони слугують джерелом живлення для рослин 

– в їхній зеленій масі є всі необхідні новим рослинам 
елементи. Щоправда, це не відміняє необхідності 
вносити добрива. Бобові, хрестоцвіті беруть елементи 
живлення з нижчих горизонтів завдяки своїй стриж-
невій кореневій системі. Завдяки використанню 
сидерату покращується структура грунту, туди краще 
проникає кисень, волога. Тобто фізичні властивості 
значно покращується, зростають урожаї. Також, дуже 
важливо, що покривні культури захищають ґрунт від 
ерозії. Найкраще це видно на схилах, але захисту від 
ерозії потребують усі поля в країні. 

- Чи є практика використання таких культур 
поширеною сьогодні в Україні? 

- Вони використовуються, але проблема в тому, що 
аграрії протягом останніх 4-5 років розчарувались 
у посіві сидеральних культур. Причина – відсутність 
дощів в другій половині літа. А без вологи хорошого 
сидерату не буде. От посіяв господар ту ж редьку, 
а вона погано зійшла, бо їй бракує вологи. Від-
повідно – витрати пішли, а результату нема. Тому в 
господарствах зараз дуже обережно ставляться до 
посіву пожнивних культур. 2017 рік в плані погоди 
уже був кращим. В мене є думка, що якщо держава 
хоче дбати про збереження родючості ґрунтів, то 
варто, щоб вона компенсувала вартість сівби сидерату 
за спеціальною програмою. Тут затрати невеликі, а 
користі буде чимало. Це стимулюватиме поширення 
сидератів, а посів сидерату – найефективніший спосіб 
зберігати родючість грунту. 

- Які проблеми можуть виникнути в аграріїв при 
посіві цих культур?

- Ключовий фактор успіху – наявність вологи. Далі – 
хвороби і шкідники. Якщо говорити про хрестоцвіті, то їх 
хвороби практично не вражають, можуть бути проблеми 
з блішкою, але практика показує, що втрати через це 
невеликі. От злакові, особливо овес, поражаються іржа-
ми, і це вже може перерости в проблему. Дуже важливо 
дотримуватись сівозміни – не сіяти культури того самого 



виду, тієї ж родини, що й основна культура, бо тоді існує 
ризик зараження хворобами. 

- Чи є розрахунки економічної ефективності ви-
користання сидератів?

- Це вигідно. По зернових приріст може бути до 
5 центнерів. Хоча тут рік на рік не схожий.

- Чи є якісь особливості використання сидератів в 
різних кліматичних зонах в Україні?

- Головне – щоб була волога. А на півдні з цим складні-
ше ніж у нас, в Західному регіоні. Потрібно дивитись 
на погоду – прогнози сьогодні є, і якщо ми бачимо, що 
після сівби дощу не буде кілька тижнів, то може краще не 
сіяти, або відкласти посів. 

- Поширеною є практика дискування пожнивних 
культур без заорювання.

- Так, сьогодні до половини площ в країні обробля-
ється саме таким чином. Перевага плуга в тому, що 
він закидає в землю зелену масу і після нього менший 
пресинг по хворобах йде, але водночас він провокує 
ерозійні процеси. Дискування ж економічно вигідніше і 
воно більше береже ґрунт.

- Що ви б порадили тим аграріям, які вагаються, 
чи сіяти їм покривні культури/сидерати?

- Це дуже корисний агрозахід, який себе виправдовує. 
Тільки по-перше – необхідно обдумано вибрати культуру, 
виходячи з власної сівозміни. Я кажу, що гірчиця біла чи 
редька олійна – одні з найкращих культур у будь якому 
випадку, тому що в них малі норми висіву на гектар, вони 
добре сходять. Чудово, якщо господарство матиме техні-
чну можливість сіяти разом з дискуванням. Важливо, щоб 
була волога – якщо її нема і дощів не передбачається, то 
сіяти не варто. 

- Дякую за корисну інформацію та поради.
Спілкувався Володимир Гуменецький
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ОРГАНІЧНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ –  
СЕРЙОЗНИЙ ТА ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС

Останні кілька років  питання органічного господарювання є однією із головних тем в украї-
нському агробізнесі. Це й зрозуміло – поряд багаті країни ЄС, які готові купувати нашу орга-
нічну продукцію і, в той же час, багатьох органіка відлякує, бо здається, що тут – все віддано 
на милість природи і розорення органічного господаря може чекати на кожному кроці. Як усе 
виглядає насправді і як себе  почуває справжній господар органічної ниви? «Агро Еліта» від-
відала с. Русивель Гощанського району Рівненської області та поспілкувалась з генеральним 
директором компаній ТОВ «Ріттер Біо Агро» та ТОВ «Дедденс  Агро» Щербачуком Віктором Мико-
лайовичем.

Ми  розмовляємо в офісі компанії «Дедденс Агро»  у 
с. Русивель Гощанського району, Рівненської області.

- Розкажіть про початок роботи Ваших під-
приємств.

- «Дедденс Агро» вже довгий час працює тут, на цій 
землі, але раніше ми працювали за звичайними технологія-
ми. В 2013 році розпочали перехід до роботи за органі-
чними технологіями. Нова сторінка в історії агрофірми 
була пов’язана із бажанням наших німецьких партнерів 
отримувати органічні цукрові буряки, щоб виробляти з 
них органічний цукор.  Ми співпрацюємо із німецькою 
компанією Bionade – великим виробником органічних  
напоїв. Власне, у 2013 році ця компанія інвестувала  в наше 
підприємство, але у зв’язку з подіями в Україні 2014 року 
німецька сторона  призупинила співпрацю з нами в цьому 
напрямку. Ми зайнялись вирощуванням інших культур, а 
минулого року нарешті повернулись до ідеї з цукровим 
буряком, засіявши перші 50 га цією культурою. 2018 року – 
плануємо збільшити площу під буряком до 200 га.  В Україні 
ми перші хто взявся за цю культуру на органічних полях. 

- Який земельний банк Ваших компаній?
- 3800 га, з них органічних полів – 3200 га.
- Скільки людей у вас працює?
- В сезон – понад 200 людей. Органічне господарство  

вимагає більше рук аніж інтенсивні технології. Всі отримують 
дуже хороші зарплати. Ми вважаємо, що бізнес повинен 
бути соціально відповідальним, і я краще заплачу людям 
гроші за роботу в полі, аніж викидатиму їх на якусь хімію.

- Чому ви зайнялись саме органікою?
- Серйозне відношення до професії привело нас у 

цей сегмент. Знаєте, як кажуть – вік живи, вік учись. Я сам 
вчився у Львівському аграрному університеті , маю звання 
кандидата сільськогосподарських наук. Моїм науковим 
керівником був Володимир Володимирович  Лихочвор, 

який  не лише є  прекрасним спеціалістом, але й хорошим 
педагогом, який вміє прищепити своїм студентам любов 
до навчання.  Досить довго  працював агрономом,  провів 
величезну кількість дослідів, і можу сказати, що я при-
хильник лише органічного землеробства.  Органіка – це 
екологія навколишнього середовища , здоров’я людей. Не 
можу не сказати і те, що  величезну роль для нас  відіграє 
одна людина, а саме – Мартін Ріттер, який був радником 
міністра сільського господарства Німеччини.  Саме в честь 
цієї людини й була названа компанія «Ріттер Біо Агро». 
Він нам допомагає в багатьох аспектах нашої діяльності, і, 
зокрема, вкладання німецьких інвестицій у наш бізнес це, 
перш за все, його заслуга. Мартін для нас є надзвичайно 
близькою людиною, можна навіть сказати, що він є членом 
сім’ї в нашій органічній компанії.

- Були якісь складнощі при початку роботи за орга-
нічними технологіями? 

- 2013 рік, коли ми починали працювати за органічни-
ми технологіями, був у нас досить складним, були збитки. 
Урожаї відразу після переходу на органіку дійсно падають. 
Наприклад, пшениці озимої при роботі за інтенсивними 
технологіями ми  отримували  6-6.5 тонн. На органіці 
ми маємо  4-4.5 тонн, але уся пшениця у нас – першого і 
третього класу. Ми вирощуємо чистий продукт, який цінує-
ться на світовому ринку.  Більшість вирощеного продаємо 
в Німеччину. Цей бізнес вигідний. Тільки на все свій час. По-
трібно працювати системно. Необхідно  виконувати все, що 
потрібно, і тоді земля даватиме стабільні та якісні урожаї.

- Які культури, окрім буряка, вирощуєте?
- Яру та озиму пшеницю, ріпак озимий та ярий, кукуру-

дзу, сою, льон, сочевицю, соняшник, гречку, жито. Бобові 
культури в структурі посівів займають 30%, тому що і 
їх економіка є привабливою, і користь для ґрунту вони 
приносять чималу. Також маємо полуницю та малину.
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- Давайте поговоримо про  агротехніку, яку Ви 
використовуєте.

- Якщо говорити про обробіток ґрунту, то після збору 
урожаю ми проводимо лущення стерні і відразу сіємо си-
деральну культуру. Я особливо хочу наголосити – ми кожно-
го року засіваємо сидератом усі поля. В якості сидератів сіє-
мо люцерну, конюшину, вику, гречку, тритикале. Навіть після 
збору бобових культур ми сіємо якийсь сидерат. Наприклад, 
пшеницю чи гречку, жито. Якось було, що гречку ми сіяли у 
вересні і отримали прекрасний сидерат.  Часто сіємо жито, 
після якого значно менше бур’янів, також воно оздоровлює 
поле. Раз в декілька років кожне поле обов’язково по-
трапляє під такий сидерат як люцерна, оскільки її глибока 
коренева система витягує недоступні іншим культурам 
елементи живлення на поверхню.  Сидерат дискуємо і пере-
орюємо. Оранка проводиться під усі культури на глибину 
20 см – глибша оранка недоцільна, бо зменшує урожаї.

- Які добрива Ви вносите? 
- Ми вносимо Біоактив  в кількості від 3 до 10 тонн на 

гектар. За останні два роки ми забезпечуємо Біоактивом 
по 500 – 700 га щороку. Це дуже  дорого – нам виходить 
сумарно біля 400 євро на гектар,  але воно того варте, тому 
що ґрунт збгачується поживними речовинами, і ми кожно-
го року отримуємо хороші врожаї. Також використовуємо 
дефекат – його ми внесли вже на площі 2 тис. га. Неподалік 
нас є завод, де цей дефекат лежить уже понад 10 років, і він 
слугує хорошим органічним добривом.  Вносимо перегній, 
якому більше трьох років. В минулому році, наприклад, ми 
внесли перегною біля 10 тис. тонн. Ми постійно аналізуємо 
ситуацію на полях і використовуємо добрива навіть у тому 
випадку, якщо на якомусь конкретному поля ввійдемо в 
мінус. Це нічого, адже ми не живемо одним днем, але пра-
цюємо на перспективу. 

- Якою є ситуація по шкідниках і хворобах на ку-
льтурах?

- Якщо говорити про шкідників, то їх у нас практично 
нема. Ми тримаємо в порядку прилеглі до полів території 
– канали, лісополоси, межі. Як відомо, саме ці території слу-
гують своєрідним інкубатором для шкідників. У нас все об-
кошується, розчищається. Це додаткові витрати, але  вони 
необхідні, якщо ми не хочемо мати серйозних проблем на 
полях. Та й  саме використання мінеральних добрив при-
зводить до проблем із шкідниками і хворобами. Мінералка 
створює на полях кисле середовище, збиває заданий при-
родою ритм розвитку рослини і починаються проблеми. 
У нас цього нема. Також ми абсолютно не використовуємо 
засобів захисту рослин. В тому числі – жодних біологічних 
ЗЗР. З хворобами за час роботи  не стикались. Урожай ми в 
основному експортуємо. Він проходить жорстку перевірку, 
і ніколи нічого не виявляли. 

- Як боретесь з бур’янами на Ваших полях?
- Усі культури ми сіємо широкорядно та проводимо 

міжрядний обробіток – від двох до п’яти разів за сезон, в 
залежності від потреби, а також, доки дозволяє культура, 
проводимо боронування – теж від двох до чотирьох разів. 
Взагалі стараємось знищувати  бур’яни ще в стадії білої 
ниточки. 

- Ви пропонуєте органічним господарствам співпра-
цю з Вами?

- Так. Перш за все ми закуповуємо партії товару. У нас в 
ЄС є надійні партнери, тож з нами вигідно співпрацювати. 
Також можемо консультувати господарства з питань агро-
техніки. Усім, кому ці речі цікаві, можуть відвідати сторінку 
нашої компанії  в Інтернеті та дізнатись більше.

- Сьогодні в країні є теми, які хвилюють багатьох 
– це запровадження ринку землі, скасування ПДВ для 
аграріїв та ГМО. Висловіть, будь ласка, свої погляди на 
них.

- До запровадження ринку землі ставлюсь негативно. 
Я вже неодноразово говорив, що наша країна не готова 
до ринку землі. В нас відсутній механізм продажу землі, а 
також відсутнє державне регулювання і контроль в сфері її 
використання. Потрібен жорсткий контроль в цих питан-
нях, а  також необхідно було б стежити, щоб цю землю не 
купляли підставні особи, та загалом дуже багато питань, 
які потребують врегулювання, а в нас цього якраз нема. 
От подивіться, сьогодні людина не може контролювати, 
що робиться на її землі, яку вона здала в оренду,  не може 
захистити своїх прав, немає для цього механізмів, держава 
слабка.  А що буде після продажу? Людей  взагалі пере-
стануть вважати людьми, в нас така держава, за людей 
в селі не дбає ніхто. Я думаю, що після зняття мораторію 
відсотків 70 людей землю продадуть. Але самі поміркуйте 
– скільки та людина виручить за свою землю? Кілька тисяч 
доларів, які швидко витратить.  А як далі? Про це часто не 
думає ніхто. 

Щодо скасування повернення ПДВ, то внаслідок 
цього бізнес втрачає фінансовий ресурс, а в нашій країні  
бізнес, як правило, використовує гроші ефективніше аніж 
держава, а також це збільшує імовірність посилення тиску 
фіскальних органів на підприємців.

ГМО продукти для мене недопустимі. Вважаю, що 
втручання в геном рослин  – це погана ідея, яка в майбу-
тньому позначатиметься на здоров’ї тих, хто споживати-
ме такі продукти. Є обґрунтовані підозри, що уже тепер 
широке поширення ракових хвороб  – наслідок широкого 
розповсюдження продукції з використанням ГМО.

Дякую за цікаву розмову!
Спілкувався Володимир Гуменецький
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ФЕРМЕР ВСТАНОВИВ СВІТОВИЙ РЕКОРД ВРОЖАЙНОСТІ 
КУКУРУДЗИ

Національна асоціація виробників кукурудзи 
(National Corn Growers Association, NCGA) оголосила, 
що Девід Хула, фермер з Чарльз-сіті, штат Вірджинія 
(США), встановив новий світовий рекорд врожаю 
кукурудзи в 542 бушеля на акр (34 т/га) з гібридом 
кукурудзи P1197AM™ бренду Pioneer®, побивши 
рекорд 2015 року в 532 бушеля на акр. Раніше Хула 
також досягав рекордного врожаю в 2013 році з 
гібридом Pioneer® P2088YHR.

В цілому NCGA присудила 
9 національних і 191 регіональну 
нагороди щорічного Конкурсу 
врожайності сільгоспвиробникам, які 
використовували продукти бренду 
Pioneer®.

«Рекордні показники врожайності 
Девіда Хули продовжують 
демонструвати феноменальне зроста-
ння продуктивності насіння кукурудзи 

сімейства P1197 з моменту їх появи 
в 2014 році, – повідомив Джадд 
О'Коннор, Керівник DuPont Pioneer в 
Північній Америці. - Якщо об'єднати 
наші лідируючі в галузі продукти 
з неперевершеною підтримкою 
команди DuPont Pioneer, то у виробни-
ків немає меж щодо результативності. 
І новий рекорд NCGA з продуктом 
Pioneer доводить це».

Сімейство гібридів кукурудзи 
P1197 знову очолило загін учасників 
Pioneer, отримавши 2 національні і 
62 регіональні нагороди додатково до 
нового світового рекорду.

Крім того, учасники Конкурсу 
врожайності домоглися великих успі-
хів з гібридами P2089 і P1870, отри-
мавши відповідно 24 і 11 регіональних 
нагород.

Продукти бренду Pioneer довели 
свій потенціал більшою, в порівнянні з 
будь-якими іншими брендами, кількістю 
учасників з результатами понад 300 бу-
шелів на акр. Фермери Pioneer приве-
зли додому більше 46% регіональних 
нагород, підтвердивши, що продукти 
бренду Pioneer можуть показувати 
блискучі результати по всій країні.

«Ми пишаємося тим, як наші 
продукти працюють для виробників, 
- сказав О'Коннор. – Незалежно від ви-
користовуваної агротехніки, продукти 
Pioneer довели, що вони мають міцну 
агрономічну основу, яка може конку-
рувати в дуже різних умовах».

Конкурс врожайності NCGA – це 
щорічне змагання серед виробни-
ків кукурудзи в США, метою якого є 
капіталізація високого генетичного 
потенціалу врожайності сучасних 
гібридів кукурудзи. Він також сприяє 
розвитку дружніх до середовища, 
нових та інноваційних технологій 
вирощування, які призводять до 
підвищення врожайності. Виробники 
змагаються в шести класах виробни-
цтва кукурудзи: два - для незро-
шуваних, два - для no-till / strip till 
незрошуваних, один - для no-till / strip 
till зрошуваних і один - для зрошу-
ваних земель.

www.pioneer.com/ncga
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UKRAVIT ЗБІЛЬШУЄ ВИРОБНИЦТВО, ВІДКРИВАЄ 
НАЙБІЛЬШИЙ В ЄВРОПІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР І 
ЗБИРАЄТЬСЯ ВИПУСКАТИ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

Наприкінці листопада група компанія UKRAVIT – провід-
ний виробник засобів захисту рослин та мікродобрив на 
вітчизняному ринку – вирішила підбити підсумки року, 
що минає. Вже протягом 18 років компанія надає аграрі-
ям комплексні рішення щодо захисту польових культур, 
плодово-ягідних насаджень, овочевої групи відкритого та 
закритого ґрунту, певних нішевих культур. На підсумковій 
прес-конференції про здобутки і плани говорили Віта-
лій Ільченко, власник групи компаній UKRAVIT, Євген 
Семененко, директор компанії «Укравіт Агро», Оле-
ксандр Лапа, комерційний директор компанії «Укравіт 
Агро» та Олександр Мигловець, керівник відділу роз-
витку продуктів та сервісів ЗЗР.

Цей рік для компанії розпочався потужним 
поштовхом – серед лауреатів загальнонаціональної про-
грами “Людина року”-2016 було названо власника групи 
компаній UKRAVIT Віталія Ільченко, який отримав звання 
«Аграрій року». 

А загалом рік став для вітчизняних виробників над-
звичайно успішним, хоч і напруженим. За словами 
Євгена Семененка, директора компанії «Укравіт Агро», 
компанія випустила цього року 7 тис. тонн продукції на 
загальну суму $ 40 млн. Для порівняння: минулого року 
– 5,6 тис. тонн на $ 33 млн. Наступного року планують випу-
стити вже 8 тис. тонн на $ 49 млн. А протягом найближчих 
трьох років у планах збільшити випуск ЗЗР та мікродобрив 
майже втричі – до 20 тис. тонн. 

Компанія встигла провести 64 різних заходи – це 
і Дні поля, і День відкритих дверей, і конференції, на 
яких демонстрували ефективність вітчизняних техно-
логій. Серед озвучених планів – перетворити День 
відкритих дверей на щорічний захід, де б партнери і 
клієнти, регулярно відвідуючи виробництво, на власні 
очі бачили розвиток компанії у динаміці: як з'явля-
ються нові склади, нові виробничі потужності, нова 
наукова база.

Олександр Мигловець, керівник відділу роз-
витку продуктів та сервісів ЗЗР, представив нові 
продукти, які компанія планує випустити 2018 року 
– лінійку мікродобрив «Авангард» з кремнієм для 
бобових, олійних і зернових культур. Таким чи-
ном портфель продукції UKRAVIT, що на сьогодні 
є найбільшим в Європі та Азії, збільшиться до 
142 найменувань! Завдяки мікродобривам із вмістом 
кремнію для передпосівної обробки та позакоренево-
го підживлення, рослини добре почуватимуться у 
нинішніх складних погодних умовах, адже кремній 
знижує температуру рослини, що доречно у період 
літньої спеки. А найбільшим попитом цього року кори-
стувався препарат «Авангард-Бор». 

Віталій Ільченко, власник групи компаній UKRAVIT, 
розповів, що нині частка компанії на ринку пестицидів та 
добрив України складає 9%, у найближчі три-п'ять років 
компанія має намір охопити 25% ринку. Він зазначив, що 
бажає відродити Черкаси як місто хіміків. Для цього, крім 
розвитку власного виробництва, компанія придбала частку 
вітчизняної компанії Chemical Elements, що виробляє 
фармпрепарати та дитяче харчування. У планах також – 
власний синтез діючих речовин, замість того, щоб кувати їх 
у світових виробників.

Ще одним масштабним здобутком стане відкриття у 
квітні 2018 року сучасного Науково-дослідного центру. Тут 
на 2,5 тис. кв.м площі, обладнаної за сучасними технологія-
ми, у тому числі – підземною теплицею, можна проводити 
досліди цілий рік. За словами власника групи компаній, у 
цього проекту немає аналогів. Це буде така собі силіконова 
долина, де окрім досвідчених фахівців, створюватимуть 
свої стартапи і молоді українські вчені, замість того, щоб 
шукати роботу і визнання за кордоном. 

Планують у Черкасах і вихід на нові ринки. Вже два 
роки від 5 до 7% українських мікродобрив та ЗЗР йдуть 
на експорт у Молдову та Грузію. Нашої продукції потре-
бували також країни Європи, Середньої Азії, Африки, 
Закавказзя, Близького Сходу. Із розширенням виробни-
цтва стане можливим значне збільшення експорту 
продукції у ці та інші країни. Віталій Ільченко зізнався, 
що під час зустрічей з іноземними дипломатами та 
бізнесменами отримав немало пропозицій щодо пере-
несення виробництва за кордон. Проте, UKRAVIT зали-
шається в Україні і має плани перетворитися на велику 
міжнародну компанію.

Серед складнощів, з якими зіткнулися в UKRAVIT цього 
року – це підробка продукції, яка, з однієї сторони, є свідче-
нням великої популярності продукту, а з іншої – приносить 
збитки і погіршує репутацію. 

Ми звернулися до Віталія Ільченка, власника групи 
компаній UKRAVIT із проханням розповісти про те, як від-
різнити справжню продукцію UKRAVIT від підробок:

«Ми розробили цілий комплекс заходів захисту від 
підробки. По-перше, ми щороку оновлюємо упаковку, і якщо 
продукція продається у старій упаковці, то є велика віро-
гідність того, що це підробка. 

По-друге, треба уважно дивитися на фасування. В 
Україні заборонено фасувати пестициди у скляні капсули. 
Але багато людей про це не знають, вірять красивим 
блістерам з розкладок з великим яскравим голограмами і 
написом “Оригінал”. Тому, якщо ви бачите нашу продукцію у 
скляних ампулах – це підробка. 

По-третє, треба завжди вимагати чек, щоб у разі 
неефективної дії препарату можна було висунути 
претензії до продавця. А загалом я би не радив купувати 
наші засоби на розкладках на ринках. Для цивілізованої 
торгівлі є спеціалізовані магазини, там і шукайте 
справжню продукцію від UKRAVIT. А великим сільгосппідприє-
мствам і фермерським господарствам краще, звичайно, 
звертатися до наших офіційних представників».

Ольга Соломка

З питань продажу та співпраці звертатися:
ТОВ «Укравіт Агро», м. Київ, вул. Дегтярівська 25/1, 
Гаряча лінія: 0 800 301 401
www.ukravit.ua
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НОВА ЛОКАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
ПІДРОЗДІЛУ КОМПАНІЇ «ЕРІДОН» – 

ЗАКРІПЛЕННЯ СПІВПРАЦІ З АГРАРІЯМИ
Кожне підприємство, створюючи свою історію, шукає оптимальний 

шлях розвитку, проходить численні етапи професійного становлення, 
формує власну філософію та стратегію, прагне зібрати амбіційну дружню 
команду та мати унікальні пропозиції для споживачів. Компанія «Ерідон» 
обрала мету комплексного забезпечення аграрних виробників України 
якісною продукцією, пройшовши 24-річний шлях вдосконалення та ін-
новацій, зайняла місце лідера на ринку постачання ресурсів для сільсько-
господарського виробництва та стала надійним партнером для багатьох 
аграріїв в Україні.

Важливий етап розвитку компанії «Ерідон», якому 
ми хочемо присвятити цю статтю, – це відкриття нового 
офісу та складу тернопільського підрозділу – у с. Довжа-
нка Тернопільського району. На офіційному урочисто-
му відкритті 30 листопада зібрались агровиробники 
регіону, аби привітати свого партнера з важливою для 

нього подією. Тарас Тарасович Живчик, керівник 
тернопільського підрозділу «Ерідон», поділився з 
присутніми історією розвитку підрозділу, якому, до речі, у 
листопаді 2017 р. виповнилося 15 років! Історія розпоча-
лася з маленького складського приміщення і на сьогодні 
досягла етапу будівництва сучасного офісу та складу 
європейського рівня. І здійснити це вдалося завдяки плі-
дній співпраці з аграріями, які успішно втілювали техноло-
гії компанії «Ерідон» на практиці.

На сьогодні компанія «Ерідон» представлена у всіх ре-
гіонах України, завдяки чому організована максимально 
комфортна співпраця з клієнтами. 48 сучасних складських 
приміщень загальною площею 79 300 м² забезпечують 
якісне зберігання мінеральних добрив, засобів захисту 
рослин та насіння, в тому числі 4 з них площею 5000 м²  
– з регульованою температурою і вологістю. Розвинена 
інфраструктура має бути підкріплена логістикою відповід-
ного рівня: компанія «Ерідон» має великий парк ванта-
жівок, а також здійснює перевезення залізною дорогою 
та морським транспортом. Кожного року дистриб’ютор 
вкладає чималі інвестиції в розвиток інфраструктури.
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Колектив компанії «Ерідон» складає 785 праці-
вників, який очолює керівник Сергій Вікторович 
Кролевець. На відкритті нового тернопільського 
офісу він звернувся до гостей зі щирою промовою, 
акцентувавши увагу на пріоритетах кадрової політи-
ки компанії, ключовими з яких є взаємна підтримка, 
командна робота, відповідальність, широкі можли-
вості для професійного зростання. «Найсильніше, 
що ми придбали за 24 роки роботи компанії – це наш 
колектив. Ми постійно вчимося новим професійним 
навичкам, вдосконалюємо взаємодію у нашій великій 
команді», – зізнався пан Сергій. 

Сергій Кролевець підкреслив, що основа діяльності 
«Ерідону» – це мистецтво співпраці з клієнтами, в 
якому головне – допомога, а не продаж. Спеціалі-
сти компанії надають професійний технологічний 
супровід для господарств у вирощуванні сільсько-
господарських культур, а також запрошують приймати 
участь у різноманітних пізнавальних проектах, зокрема 
регулярно організовують поїздки за кордон на заводи 
виробників. «Мені радісно від того, що для вас – це вже 
звична річ, що компанія «Ерідон» є вашим надійним 
партнером, а ми в свою чергу хочемо бути ще кращими 
ніж ви очікуєте, тому вкладаємо чимало зусиль для 
розвитку як професійних, так і особистісних якостей 
наших працівників». Також Сергій Вікторович поділився 
з присутніми роздумами про сучасний економічний 
стан аграрного ринку, зазначивши, що через сильну 
конкуренцію між виробниками та великі об’єми 
продукції працювати стало складніше ніж, приміром, 
10 років тому, але в той самий час є більше поштовхів 
для розвитку та підвищення власної репутації на ринку, 
і ще більше бажання будувати довірчі відносини з 
клієнтами.

Тож після урочистих привітань та презентації 
досягнень компанії «Ерідон» гості заходу відправились 
неспішно оглядати новий склад, який вже скоро буде 
заповнений широким асортиментом продукції, а також 
сучасний та зручний офіс, куди ще не раз повертатиму-
ться аграрії для спілкування з партнерами.

ВІДГУКИ АГРОВИРОБНИКІВ
Олег Петрович Крижовачук, директор ТОВ «Украї-

на» (Підволочиський р-н, Тернопільська обл.):

«Ми працюємо з компанією «Ерідон» від дня її входження 
в Тернопільську область, тобто скоро будемо святкувати 
15 років співпраці. Кожного року розширюємо фінансові 
об'єми та спектр послуг, які надає нам дистриб’ютор. 
Лозунг «Співпраця, яка гарантує успіх» – це суща правда. 
Для мене велика цінність, що працівники «Ерідону» вміють 
тримати слово. Дуже комфортно з ними працювати і 
щодо засобів захисту, і мінеральних добрив – вони пропону-
ють всі їхні види, від мікро- до макроелементів. Агроном 
компанії – частий гість в нашому господарстві, надає 
цінні консультації щодо технологій. До того ж, плідно 
співпрацюємо з «Ерідоном» в напрямку насінництва: 60% 
таких культур як кукурудза та соняшник купуємо в цього 
дистриб'ютора. До речі, цього року ми в ТОВ «Україна» 
відкриваємо насіннєвий завод, і спільно з компанією «Ерідон» 
вирощуватимемо насіння еліти та першої репродукції, вже 
заклали посіви озимої пшениці».

Микола Григорович Пилипів, керівник 
ПАП «Аркадія» (Гусятинський р-н, Тернопільська обл.):

«Вже більше 5 років працюємо з «Ерідоном» – за всіма 
культурами в галузі рослинництва та в садівництві. У 
компанії працюють підготовлені фахівці, які знають, 
що таке вчасне якісне живлення та захист рослин. Ми 
завжди беремо їхні поради до уваги. Проводимо спільні 
експерименти, вивчаємо технології на демо-посівах у нас в 
господарстві».

Антон Іванович Білик, керівник ПОП «Іванівське» 
(Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.):

«Ми дуже цінуємо співпрацю з «Ерідоном», це наш давній 
партнер. Вони пропонують дійсно якісні продукти, які 
можна використовувати в системі технологій високого 
рівня. З великою радістю я сьогодні приїхав подивитись 
на відкриття нового офісу компанії «Ерідон» і отримав 
хороші враження. Приємно бачити розвиток команди, яка 
вміє надавати аграріям професійну допомогу».

Спілкувалась Тетяна Бєлінська 

Антон Білик (зліва) та Микола Пилипів







«АГРОФОРУМ 2017»
14 грудня в Черкасах та 15 грудня в 
Золотоноші відбувся «Агрофорум: 
методи підвищення якісних та 
кількісних показників врожайності». 
Захід пройшов за підтримки 
Управління агропромислового 
розвитку Черкаської ОДА. 
Партнерами виступили Інститут 
охорони ґрунтів (Черкаська філія), 
ННЦ «ІГА ім. Соколовського».

Компанія «Ейпіс Холдинг» виступила 
не просто в ролі спікера заходу, а й в 
ролі партнера, який впроваджує 
технології розумної агрономії, 
бережного ставлення до природних 
ресурсів та допомагає аграріям 
впроваджувати їх.

«Агрофорум 2017» - 
ключові теми:
1. Інноваційні методи аналізу ґрунту
2. Недооцінені елементи живлення

(Ca, Mg, S)
3. Вапнування – шлях відновлення

родючості
4. Українські гумати – продукт, який

допоможе врожаю

Через весь форум проходила 
презентація про перехід до точного 
землеробства, про важливість розуміти 
потреби ґрунту і рослини для 
вирощування високих врожаїв.

Перший блок   був присвячений
інноваційним методам аналізу ґрунту. 
Спікером виступив кандидат 
географічних наук ННЦ «ІГА ім. 
Соколовського». Максим Солоха 
представив інноваційну голландську 
технологію аналізу грунту Soil Cares, яку 
впроваджує компанія «Ейпіс Холдинг».

Також на агрофорум завітав директор 
Інституту охорони ґрунтів  Юрій Кривда з 
темою «Агрохімічний стан ґрунтів 
Черкаської області», розповівши про 
тенденції розвитку та деградації ґрунтів, 
важливість дотримуватися основних 
законів землеробства. 

Другий блок  «Недооцінені
елементи живлення (Ca, Mg, S)» відкрив 
спеціаліст з живлення рослин Микола 
Костенко. Всі учасники заходу могли 
отримати експертну консультацію зі 
внесення добрив та використання ЗЗР.  

«Дива не буде. Або ви 
поновлюєте все те, що 
виносить рослина з 
ґрунту, або виснажуєте 
землю і втрачаєте 
врожайність»

Третій блок «Вапнування» продовжив
Микола, який в рамках програми 
«pH-доктор від компанії «Ейпіс» допомагає 
аграріям у вирішенні проблеми 
закислення ґрунтів. Він розповів, чим 
відрізняються вапнуючі засоби та про 
ефективні технології вапнування. 

«Ґрунти, з кислотністю 
нижче 6,0, втрачають від 
5 до 40% врожаю. Також 
засвоюваність азоту, 
фосфору і калію 
напряму залежить від 
кислотності»
Антон Черніков  виступив з важливою 
темою «Як обрати постачальника добрив. 
7 порад, аби не помилитись» – для того, 
щоб агарії знали, які критерії відрізняють 
надійну компанію від підозрілої. Анна 
Грибенко розповіла про програму 
співпраці з агровиробниками 
«АгроДрузі». Всі отримали картки 
програми та вже можуть користуватися 
подарованими балами. 

«Ми прагнемо бути провідним 
дистриб’ютором мінеральних 
добрив в Україні, який не просто 
продає добрива, а разом з клієнтом 
досягає поставлені ним цілі за 
врожайністю.
Ми пишаємося тим, що серед наших 
клієнтів є відповідальні компанії, які 
змінюють підхід до ведення бізнесу. 
Малим, середнім та великим 
господарствам ми завжди 
допомагаємо  бути на крок попереду 
і знаходимо рішення для кожного».

Ващенко Ірина
генеральний директор

Всі учасники були задоволені діловим наповненням 
заходу, мотивовані змінювати підхід до ведення 
агробізнесу. Додавайтесь до нашої сторінки на Фейсбук 
та будьте в курсі новин та майбутніх подій!

До речі, цього року компанія «Ейпіс Холдинг» 
підтримала не тільки «Агрофорум», а й стала спонсором 
міжнародної агропромислової виставки, що 
відбудеться в м. Черкаси, 16-19 травня «AGROSHOW 
Ukraine 2018».

«Родючість ґрунтів 
української держави 
складає приблизно 
300 років»

способи підвищення якісних
та кількісних показників
врожайності

30





Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №12 (59) / 201732

ЯК НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ ДОПОМАГАЄ 
ВИРОЩУВАТИ ВИСОКІ ВРОЖАЇ

7 грудня у Києві відбулася науково-практична конференція «Досвід 
застосування препаратів Humintech та їхня роль у забезпеченні 
ефективного сільськогосподарського виробництва», яка зібрала 
більше 150 представників компаній-партнерів ТОВ “Агротехносоюз” – 
ексклюзивного імпортера німецької компанії Humintech GmbH.  

Про проблеми, які заважають 
сільгоспвиробникам отримувати 
високі врожаї та про те, як можна їх 
подолати за допомогою препаратів 
німецької компанії Humintech, 
говорили заступник директора з 
розвитку продукту ТОВ «Агро-
техносоюз» Дмитро Козаренко 
та агроном-дослідник Олександр 
Рибак.

Генетичний потенціал озимих, 
ярих зернових та технічних культур 
набагато вищий аніж він реалі-
зується в Україні. Врожайність, 
наприклад, кукурудзи, може сягати 
210 ц/га, тоді як в Україні збирають 
в середньому всього лише 66 ц/га, 
а в Європі – понад 106 ц/га. 

Серед стресових факторів, 
що призводять до зменшення 
врожайності, на конференції було 
названо кліматичні стреси (посуха, 
заморозки, перепади температури 
тощо), порушення живлення 
рослин, хвороби та шкідники, 
негативний вплив засобів захисту 
рослин, якими широко користую-
ться аграрії. Приміром, неправи-
льне використання гербіцидів, 
завищені їхні норми, застосува-
ння у пізні фази може зменшити 
врожайність від 3 до 20%. А за-

стосування препаратів німецької 
компанії Humintech – це своєрідна 
страховка від негативного впливу 
стресів, уникнення збитків, 
компенсація недостатнього внесе-
ння добрив. Це дає збільшення 
врожаю на 8-15%, вмісту білку на 
0,6-1,5%,  рентабельності на 20% і 
більше.

Розглядали на конференції і такі 
важливі для аграріїв питання – як і 
скільки можна додатково заробити.

 Досліди показали: стандартна 
технологія, яку пропонує компанія 

«Агротехносоюз» із використанням 
німецьких препаратів Humintech 
(обробка насіння плюс 2-3 обробки 
під час вегетації, які додатково ко-
штуватимуть 9-14 €/га), дає  прибуток 
70-90 €/га. Якщо ж працювати за 
інтенсивною технологією із включе-
нням препаратів лінійки Фульвігрін 
(а це та сама обробка насіння плюс 
3-4 обробки під час вегетації, які ко-
штуватимуть вже 13-28 €/га), це дасть 
додатковий прибуток 100-140 €/га.

Також дослідження довели, 
що вигідніше вкласти кошти у 
профілактику стресів за допомо-
гою препаратів Humintech, аніж 
потім боротися із наслідками 
стресів. У грошовому еквіваленті 
профілактика коштуватиме 
аграрію від 35 грн/га, тоді як боро-
тьба зі стресами обійдеться від 
93 грн/га, а стимуляція росту та 
імунітету рослин – ще додатково 
від 93 грн/га.

Свої рекомендації щодо за-
стосування препаратів компанії 
Humintеch на озимих, ярих зе-
рнових та технічних культурах 
надала кандидат сільсько-
господарських наук, директор 
ТОВ «Агротехносоюз» Валентина 
Охрімчук. Вона поділилася екс-
периментальними даними щодо 
озимої пшениці. 
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Використання препарату «Гу-
міфілд Форте брікс» для обробки 
насіння стимулювало розвиток мі-
цної кореневої системи, підвищило 
польову схожість насіння. 

Застосування препарату «Гумі-
філд Форте фульвік» у фазі кінець 
кущення – вихід у трубку віднови-
ло посіви після зими, зміцнило 
ослаблені посіви, стимулювало 
продуктивне кущення та зняло 
стрес після внесення ЗЗР. 

А вже на стадії формування зе-
рна додавання «Гуміфілду Форте 
аміно» підвищило стійкість до посу-
хи і високих температур, збільшило 
масу 1000 насінин, підвищило вміст 
білку та клейковини. Цей експери-
мент у Бершадському районі Він-
ницької області, з додатковими ви-
тратами 7,4 €/га, показав прибавку 
врожаю 5 ц/га.  

Аналогічний дослід у 
Краматорському районі Донецької 

області на соняшнику показав, що 
обробка насіння «Гуміфілдом Форте 
брікс» – 0,8 л/т, та обприскування 
«Гуміфілдом Форте аміно» – 0,4 л/га, 
стимулювали активний ріст рослин, 
посилили стійкість до посухи і 
високих температур, збільшило 
масу насіння і підвищило олійність 
на 1,2%. Із додатковими затратами 
3 €/га прибавка врожаю склала 
4 ц/га. 

Посіви цукрового буряку теж 
добре відгукуються на обробку 
препаратами компанії «Агро-
техносоюз». У Ружинському районі 
Житомирської області вносили 
«Гуміфілд Форте аміно» – 0,4 л/га, 
«Фульвітал плюс» – 0,45 л/га, «Гу-
міфілд ВР-18» – 0,4 л/га: прибавка 
врожаю склала 39 ц/га з додаткови-
ми затратами 10 €/га.

Про практичний досвід та 
технології застосування пре-
паратів німецької компанії 

Humintеch також розповіла 
Оксана Мурач, науковий 
співробітник відділу рослин-
ництва Інституту сільського 
господарства Північного 
Сходу НААН України. Зокрема, 
у Сумському районі Сумської 
області на експериментальних 
ділянках зі соєю застосовували 
лінійку препаратів за стандартною 
та інтенсивною схемами та отри-
мали прибавку 3,9 ц/га і 7,4 ц/га 
відповідно.

Поділилися своїм досвідом 
практичного застосування гуматів у 
різних ґрунтово-кліматичних зонах 
України і учасники конференції.

Найактивнішим дистриб’юторам 
наприкінці заходу керівник 
дистриб’юторської мережі ТОВ 
«Агротехносоюз» Лариса Грабко та 
телеведуча Леся Нікітюк вручили 
сертифікати, що підтверджують 
статус надійного партнера.

Коментарі дистриб’юторів
Назар Федорович, регіональний 

директор (Західна Україна) 
Агрохімічної компанії «Вітагро»:

«З компанією «Агротехносоюз» ми 
співпрацюємо з 2012 року і постійно 
збільшуємо об’єм реалізації їхніх 
препаратів. Компанія пропонує все 
нові й нові цікаві продукти: починали 
з «Гуміфілду» у сухій формі, з часом 
появився рідкий «Гуміфілд ВР-18», 
вивели на ринок «Гуміфілд Форте 
брікс», який дуже добре проявляє себе 
для обробки насіння. Наші менеджери 
спільно з агрономами-консульта-
нтами та представниками компанії 
«Агротехносоюз» закладали досліди 
у господарствах, позитивний ефект 
було видно одразу, що й посприяло 
продажу цього препарату для про-
труювання насіння. 

Загалом препарати від «Агро-
техносоюзу» включені у системи 
захисту, які ми рекомендуємо 
господарствам. Розуміємо, що внесе-
ння цих препаратів є потрібним 
і виправданим. Плануємо й надалі 
працювати з цією компанією. Це 
хороша професійна команда, яку у 

Західному регіоні очолює керівник 
Олександр Рожко. Відчувається те, 
що збільшилась кількість персоналу 
«Агротехносоюзу», це дає можли-
вість менеджерам «Вітагро» спільно 
з представниками компанії більше 
уваги приділяти дослідам та роботі 
з господарствами». 

Євген Беліменко, керівник від-
ділу продажу ТОВ «Плодородіє 
НПК», м. Дніпро:

«Ми співпрацюємо з компанією 
«Агротехносоюз» більше семи років. 
І нашим клієнтам вже не потрібно 
зайвий раз рекламувати та роз-
повідати про переваги німецьких 
препаратів компанії Humintеch. Наші 
аграрії їх дуже добре знають, довіря-
ють і вже перевіреним препаратам, 
і новим, які тільки з’являються. Бо 
переконалися – із продукцією від німе-
цького виробника завжди матимуть 
стабільні результати, препарати 
справляються зі своїми функціями 
на відмінно. Та й працювати з «Агро-
техносоюзом» приємно – компанія 
дуже порядна, зажди забезпечують 
якісну технічну підтримку». 

Сергій Патик, директор компанії 
«Агроеліт», м. Одеса:

«Ми працюємо з продукцією компанії 
«Агротехносоюз» вже тривалий час, 
спочатку придивлялися, потім пере-
коналися, що якість продуктів, які 
вони пропонують – на найвищому 
рівні. Один той факт, що препарати 
починають підробляти, вже ознака 
того, що ця продукція добре себе 
зарекомендувала, відома споживачу і 
користується підвищеним попитом.

Цього року в одному з господарств 
завдяки препаратам компанії «Агро-
техносоюз» врятували врожай соня-
шнику. Через неправильне застосува-
ння гербіцидів рослини на одному 
полі зовсім не розвивалися, господар 
збирався все передискувати і части-
ну рослин вже навіть знищив. Коли 
звернулися до мене, то я запропонував 
обробити посіви «Гуміфілдом Форте 
аміно» – і сталося диво: соняшник 
ожив і на цьому полі восени зібрали 
20 центнерів з га. Звичайно, на інших 
ділянках взяли більше ніж 30 ц/га, але і 
20 – теж прекрасний врожай». 

Ольга Соломка 







Єдина
компанія, 26 видівщо веде селекцію

культур



2018
RAGT Semences щиро вітає з
Новим Роком!

Бажаємо вам достатку, стабільності
та високих врожаїв!
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ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
РАЗОМ З «ВОЛИНСЬКОЮ ФОНДОВОЮ 

КОМПАНІЄЮ»
Ініціатива Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА організовувати 

свято в честь Дня працівників сільського господарства урочисто реалізується рік від 
року. Для аграріїв цей захід є чудовою нагодою приємно провести час з колегами та 
відпочити після важкого сезону збирання врожаїв. До речі, принагідно відзначимо, що 
2017 рік закінчується для виробників успішно: природа подарувала сприятливі погодні 
умови, а використання якісних технологій дало свої позитивні плоди. Зокрема Воли-
нська область цьогоріч стала однією з областей-лідерів за показниками врожайності.

Тож 18 листопада в обласному українському музично-
-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка на святковому 
концерті зібралися аграрії Волинського регіону, серед яких 
були присутні і ветерани праці. Представники влади урочисто 
нагороджували найкращих аграріїв області, які заслужи-
ли таку відзнаку великим вкладом в розвиток економіки 
регіону. Друга частина дійства проходила на Театральній 
площі, де добрий настрій створював великий ярмарок рі-
зноманітної смачної продукції від волинських виробників, а 
блискуча техніка від «Волинської фондової компанії» утвори-
ла урочисту композицію по периметру площі, символізуючи 
потужність та силу сільського господарства.

 «Волинська фондова компанія» є одним з найбільших під-
приємств області, про яке знають і з яким працюють хлібороби 
по всій Україні. Традиційно компанія прийняла участь в орга-
нізації святкування Дня працівників сільського господарства 
та представила декілька найкращих та найпопулярніших 
моделей техніки, а саме: трактори Fendt  936  Vario, агрега-
тований з розкидачем органічних добрив від польської 
компанії UNIA TYTAN 30, Massey Ferguson 7722, агрегатований 
з розкидачем мінеральних добрив UNIA RCW 12000, та самохі-
дний обприскувач Kuhn Boxer. Окрім того у фойє театру уча-
сники свята могли одержати більш детальну інформацію 
про повний асортимент продукції, яку «Волинська фондова 
компанія» пропонує аграріям – сільськогосподарську техні-
ку, запасні частини, шпагат та сітку Bezalin, високоякісні оли-
ви і мастила Total і Agrinol. 

Присвятимо окрему увагу тракторам Fendt  та 
Massey  Ferguson, преміум-брендам всесвітньовідомої 
корпорації AGCO, одного з головних агротехнічних гравців 
на полях світу. 

ДЛЯ ТРАКТОРІВ FENDT НЕ ІСНУЄ ПЕРЕШКОД
Fendt  936  Vario потужністю 360 к.с. є одним з лідерів 

серед тракторів в успішних господарствах України. Клю-
човими особливостями тракторів цього бренду є висока 

продуктивність, економічність, надійність, інноваційність 
та комфорт.  Почергово розкриємо, які технології стоять за 
цими особливостями.

1. Продуктивність. Автоматична безступінчаста 
коробка передач Vario дозволяє розвивати безступінча-
стий діапазон швидкостей від 0 до 60 км/год. і забезпечує 
високий ККД передачі крутного моменту на колеса. Анало-
гів у світі на сьогодні їй не має. Трактор Fendt  936  Vario 
автоматично підбирає ту потужність, яка потрібна для 
конкретної роботи: оранки, культивації, посіву тощо. Робо-
та коробки передач синхронізується з роботою мотора 
завдяки комп’ютерній системі TMS. Крім того, ця система 
підтримує оберти двигуна і передатне відношення коробки 
передач в оптимальному робочому діапазоні при виконанні 
будь-якої операції, що, як наслідок, економить паливо і час.

2. Економічність. Дизельний двигун Deutz  об’ємом 
7,8 л, з паливною системою Common Rail має потужність 
360 к.с. і вражаючу енергонасиченість. Відрізняється ни-
зькою гучністю. Він забезпечує високий крутний момент 
навіть при мінімальних обертах (при швидкості 60 км/год 
частота обертів складає 1750 на хвилину), і витрата пально-
го при цьому є значно нижчою, ніж в аналогів. 

3. Надійність. Незалежна підвіска трактора з гідравлі-
чною системою має робочий хід 300 мм, що є рекордним 
показником серед серійних тракторів. За допомогою цього 
та тісного контакту коліс з ґрунтом значно збільшується тя-
глове зусилля трактора. У підсумку трактор Fendt 936 Vario 
виконує ту саму роботу, що й інші трактори, але швидше і з 
меншими витратами палива. Ця підвіска взагалі не потребує 
обслуговування, тобто термін експлуатації розрахований на 
строк служби всього трактора.

Висока вантажопідйомність механізму навіски 
тракторів. Зокрема, окрім задньої навіски, вантажопідйо-
мність якої складає 11 800 кг, на тракторах Fendt встановлю-
ється передня активна навіска. Це відкриває можливість 
кріпити будь-які фронтальні вантажі або агрегати, що під-
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вищує універсальність трактора, адже він був створений 
для того, щоб виконувати всі вимоги аграріїв. До того ж, ця 
навіска також збільшує тяглове зусилля машини. 

4. Інноваційність. Система Variocenter. Трактор Fendt 
936 використовує найсучаснішу у тракторобудуванні 
модель управління, при якій воно здійснюється всіма си-
стемами за допомогою джойстика і багатофункціонального 
підлокітника. На моделі 936 встановлений новий дисплей 
Varioterminal, який пропонується в 7- і 10-дюймової ProfiPlus 
версіях. При його розробці основний акцент був зробле-
ний на чіткості та простоті використання. Результатом стало 
інтуїтивне багатомовне меню зі зрозумілою структурою і не 
перевантаженим інформацією дисплеєм. Оператори шви-
дко звикають до його використання і отримують миттєвий 
доступ до всієї необхідної інформації. Сенсорний дисплей з 
високою роздільною здатністю і автоматичним регулюван-
ням яскравості стійкий до утворення подряпин.

Система навігації Trimble. Вона дає точність (до 
15 см) руху трактора за заданою траєкторією при посівних 
та інших роботах. Також на трактор встановлена так звана 
система VarioGuide, завдяки якій трактор здатний обробити 
більше лише за рахунок використання системи автомати-
чного водіння, яка знижує в середньому на 6% площу пере-
криття, що в підсумку дає економію до 5000 робочих годин 
на полі. Крім того, це означає 6-відсоткову економію палива, 
насіння і добрив. Оператори можуть легко контролювати 
траєкторію руху трактора і робочого знаряддя за допомо-
гою зображення на дисплеї терміналу Vario – навіть вночі 
або в умовах поганої видимості.

5. Комфорт. Велика кабіна з оглядом більше 300° є 
на даний час найбільшою серед серійних тракторів та дає 
можливість чітко оглядати передні арки, причіпні агрега-
ти тощо. Вона має чудову шумоізоляцію (показник рівня 
шуму в кабіні водія нижче 70 дБ). Освітлення може бути 
встановлено індивідуально на 360° навколо трактора, а та-
кож на замовлення можуть бути поставлені ксенонові фари. 
Оператор, перебуваючи в своєму сидінні, за допомогою 
нової системи Variotronic управляє всіма робочими опера-
ціями, контролюючи всі візуально. Функції автоматичного 
управління, автоматичний кондиціонер і багато іншого 
забезпечують високу продуктивність праці і підтримання 
оптимальної концентрації уваги оператора протягом всієї 
робочої зміни, зменшується рівень втоми.

MASSEY FERGUSON – ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ 
ВСТИГНУТИ ВСЕ

Трактори Massey Ferguson славляться своєю уні-
версальністю та маневреністю. Щодо лінійки тракторів MF, 
до якої належить модель  7722 потужністю 200 к.с., вони 
ідеально підходять для багатогалузевих господарств, де по-
трібно виконувати роботи різноманітного плану. Відзначи-
мо головні характеристики цієї машини.

Двигун AGCO POWER  об’ємом 7,4 л є найбільшим в 
даному класі тракторів. Він забезпечує оптимальну потуж-
ність, оснащений турбонаддувом та проміжним охолоджу-
вачем. Технологія паливної системи контролює постійну 
наявність необхідної кількості палива, не зважаючи на чи-
сло обертів або навантаження двигуна. AGCO POWER має 
низький коефіцієнт зносу, низький рівень шуму та характе-
ризується низькою питомою вагою витрати палива в ши-
рокому діапазоні обертів.

На цей трактор може бути встановлено 2 типа транс-
місії: Dyna-6 або Dyna-VT. Зокрема,    безступенева транс-
місія Dyna-VT  забезпечує безперервну, плавну роботу в 
різних умовах, відрізняється простотою використання і 
точністю управління. Система динамічного керування робо-
тою трактора (DTM) працює в поєднанні з трансмісією, 
в діапазоні 1000-2100 об/хв., при цьому оператор може 
встановлювати як нижню, так і верхню межу діапазону. Ро-
зумна система трансмісії забезпечує роботу без збоїв, що 
позитивно впливає на загальну продуктивність.

Окрім двигуна та трансмісії,  високі тягові характери-
стики надає колісна база довжиною 3 метри, завдяки якій 
трактор має поліпшену стійкість, високий рівень зчепле-
ння на полі, а в комбінації із збалансованою конструкцією 
корпусу трактора з’являються й додаткові переваги: зниже-
ний тиск на ґрунт при стабільній та ефективній роботі на 
ньому, високу маневреність та комфорт оператора.

Тож 2017 рік для «Волинської фондової компанії» та 
волинських хліборобів завершується на позитивній ноті: 
отримали хороші результати в роботі з якісною технікою, 
разом яскраво відсвяткували День працівників сільського 
господарства та успішно завершують рік з новими амбіція-
ми та планами, які будуть реалізовані в спільній праці.

Тетяна Бєлінська

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

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

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

безкоштовні

www.vfc.com.ua   office@vfk.lutsk.ua
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РОБОТ ŻUKBOT СТВОРЕНИЙ ДЛЯ 
ТОЧНОГО ВНЕСЕННЯ ЗЗР

Студенти Гданського політехнічного університету 
створили робота Żukbot, признаеного для точного внесе-
ння ЗЗР. Завдяки серії камер і лазерних датчиків, якими 
обладнано робота, він «вміє» розпізнавати бур'яни і хворі 
рослини.

«Робот оперативно обробляє отримані з камер зображе-
ння, а завдяки базі даних ми створили математичну модель 
і закономірність, які проектує спеціальна комп'ютерна про-
грама і дає розпорядження машині направити форсунку 
з препаратом саме на хворі рослини»,  розповідає один з 
авторів розробки Матеуш Дирда.

Розробники концепту впевнені, що майбутнє сільського 
господарства буде будуватися на передових розробках, 

які завдяки функції розпізнавання запропонують аграріям 
швидкий, ефективний і екологічно чистий спосіб виробни-
цтва сільгоспкультур.

Успіх робота під робочою назвою Żukbot надихнув мо-
лодих конструкторів створити незалежну Асоціацію робо-
тів SKALP. Команда має намір працювати над удосконален-
ням своєї розробки.

www.superagronom.com

СТВОРЕНО НАЙПОТУЖНІШИЙ 
БЕЗПІЛОТНИЙ ТРАКТОР JOHN DEERE

Данський дилер John Deere Semler Agro спільно з 
голландським спеціалістом з автоматизації сільсько-
господарської техніки компанією Precision Makers розроби-
ли, ймовірно, найпотужніший безпілотний трактор John 
Deere.

Розробка новинки зайняла менше року, 320-сильний 
трактор 8320R був представлений на прес-конференції в 
Данії 11 грудня, а вже наступного дня фермери та під-
рядники могли спостерігати його в роботі в полі.

За основу була взята вдосконалена версія си-
стеми X-Pert, розроблена голландською компанією та 
впроваджена на тракторі Fendt Vario 516. Більш потужний 
фронтальний лазерний сканер на 8R визначає перешкоди 
на відстані до 100 м перед трактором. В датській компанії 
наголошують, що в полі має бути хтось для спостереження 
за трактором. Це може бути оператор комбайна або іншого 
трактора, який контролюватиме роботу трактора 8R у зчі-
пці з різноманітним обладнанням на одному полі.

На сьогодні ця технологія доступна тільки на тракторах 
серії 8R з трансмісією AutoPowr, та в майбутньому ця техноло-
гія може бути доступна на інших серіях тракторів John Deere.

www.traktorist.ua





НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ ... або 
ЯК ПЕРЕМОГТИ КРАДІЙСТВО

Наші читачі останнім часом стали активніше цікавитися питанням попередже-
ння крадіжки палива, що цілком зрозуміло, якщо подивитися на цінники АЗС. 
Власникам і керівникам підприємств часто не дають спокою три дуже щільно 
взаємопов'язаних питання. Перше: в яких обсягах водії крадуть паливо? Друге: 
що з цим робити? І нарешті третє - чи не призведе спроба взяти витрату палива 
під контроль до непередбачуваних ускладнень у взаєминах з колективом? Ми 
знайшли відповіді на всі три питання!

Здавалося б, очевидно, що 
контроль краще безконтрольності. 
Тим більше, що масштаби крадіжок 
можуть доходити до 25% всіх витрат 
на заправку! Після усвідомлення 
проблеми залишається два шляхи. 
Можна змиритися з цим прикрим 
фактом, і спробувати перекласти 
компенсацію втрат на зарплатний 
фонд за принципом: «Я роблю 
вигляд, що вам плачу, а ви робите 
вигляд, що не крадете».

Однак цей шлях, представля-
ється, м'яко кажучи, сумнівним. 
Де-факто легітимацією «підробі-
тку» на паливі узаконюється 
крадійство і зловживання у всіх їх 
проявах. Скажемо більше - за-
охочується! І ситуація може зайти 
так далеко, що розбещений до 
крайності колектив доведеться 
міняти повністю. Це важко 
виконати, а будучи здійсненим 
за своїми наслідками може бути 
катастрофічним для бізнесу. Як не 
крути, а виходить, що контроль 
необхідний. Краще платити 
виправдану зарплату, але при 
цьому контролювати витрати, ніж 
пустити ситуацію на самоплив. 
Однак, на цьому шляху керівника 
чекають нові ризики.

Приймаючи рішення взяти під 
жорсткий контроль витрату палива, 
дуже важливо не помилитися при 
виборі способів його реалізації. Щоб 
не вийшло так, що система контро-
лю показує відсутність злодійства, 
даючи водіям привід вимагати 
«надбавки за чесність», а механікам 
і менеджерам - тему для розмов про 
даремно витрачені гроші, на які мо-
жна було купити інструмент або нові 
комп'ютери. При цьому крадійство 
буде процвітати, як і раніше. З цією 
проблемою зіткнулися багато з тих, 
хто пішов традиційним шляхом, 
заснованим на вимірюванні рівня в 
баку датчиком рівня палива (ДРП).

Метод контролю рівня призначе-
ний для технологічного контролю, 
обліку та прогнозування витрат і 
обсягів заправки, але не для боро-
тьби з розкраданнями. І оскільки 
рівень палива постійно змінюється 
під час руху або зупинки на ухи-
лі, то для відсікання помилкових 
спрацьовувань програма відсікає 
коливання до 5 літрів (а іноді і до 
10). Знаючи про це, водії зливають 
паливо на стоянці по 5 літрів за раз. 
Або не глушать мотор і збовтуючи 
паливо палицею для імітації руху. 
Або на ходу прямо з бака чи з 

обратки - трубкою від крапельниці 
в каністру. Крім того, сам датчик дає 
похибку не менше 4%. Таким чином, 
ДРП не дає гарантії об'єктивного 
контролю витрат палива. При цьому 
він працює тільки в поєднанні з 
GPS-трекером.

Очевидно, що треба контро-
лювати не рівень, а саме ви-
трату. Однак класичний спосіб 
установки двох витратомірів - на 
подачу і обратку, дає таку похи-
бку вимірювань, яка практично 
зводить нанівець їх доцільність. 
Так, підкачувальний насос подає 
приблизно 300-500 л в годину, 
з яких близько 90% зливається 
назад в бак. Значить, при похибці 
в 1% її абсолютне значення - до 
5 л/г, а на звороті - до 4,6 л/г. Не 
кажучи вже про те, що паливо йде 
назад спінене з повітрям. Загалом, 
сумарна похибка витратомірів по 
відношенню до реальної витрати - 
до 12%. Якщо люди звикли красти, 
то таким контролем їх не налякати 
- він швидше узаконить їх махіна-
ції.

На іномарках також застосовує-
ться метод контролю зняттям з 
CAN-шини сигналу про рівень в 
баку і витрату пального двигу-
ном за кількістю вприсків. Однак 
ці дані не перешкоджають опи-
саним способам зливу, а крім того 
легко «коригуються» умільцями за 
допомогою електронного приладу. 
Таку послугу сьогодні легко отри-
мати на стоянках для вантажівок. 
Та й в будь-якому випадку, дані 
з бортового контролера про ви-
трату – розрахункові, а не факти-
чні, тому що функція в принципі не 
розроблялася для запобігання зло-
дійству. Похибка таких вимірювань 
не менше 5%, і завжди в більшу 
сторону – щоб функції «палива 
вистачило на N кілометрів шляху» і 
вона не стала причиною зупинки в 
чистому полі.
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Що ж робити - чи можна точно 
контролювати витрату палива? 
Так - спосіб з максимальною похи-
бкою не більше 1% для всієї си-
стеми запропонувала українська 
компанія «Південьспецприлад». 
Суть рішення - зворотний потік 
палива пустити на подачу в підка-
чувальний насос через окремий 
бачок, і тільки відсутній обсяг 
палива (що реально витрачається) 
пропустити через один лічильник. 
Така схема з двома баками на 
практиці забезпечує похибку 
вимірювань до 0,5%. При цьому 
можна використовувати будь-які 
типи проточних витратомірів, і 
механічних, і імпульсних (тільки з 
GPS-трекером), і суміщених (меха-
нічний реєстратор + віддалений 
імпульсний сигнал).

Реалізація запропоновано-
го способу вимагає розробки 
певних спеціальних рішень (нині 
запатентованих): для автомати-
чного виходу повітря з паливної 
системи, скидання тиску в зворот-
ному потоці і т.п. Був застосований 
паливно-повітряний ресивер (ППР). 
ППР має дуже важливу властивість 
- при зміні рівня палива в ньому 
змінюється і пропускний переріз 
виходу палива. Таким чином, з 
ППР може вийти стільки палива, 
скільки і заходить. ППР оснащений 
сапуном. На схемі показано, як в 
цьому випадку працює паливна 
система - ППР відокремлює повітря 
з обратки, і разом із зайвим тиском 
скидає його в бак.

Природно, найбільші можли-
вості контролю, а відповідно і 
економічний ефект дає установка 
проточного витратоміра з імпу-
льсним сигналом (або поєднаного 

з механічним реєстратором) для 
GPS модуля. Це дозволяє на 100% 
виключити зловживання далеко від 
бази. Аналіз графіка витрати палива 
за часом, місцем розташування, 
швидкості та інших параметрів 
дозволяє об'єктивно визначити 
адекватність витрати за будь-який 
обраний період. Система GPS-
-моніторингу, на відміну від витрато-
мірів самих по собі, також дозволяє 
виключити нецільове використання 
ТЗ - «халтури» і «ліваки».

Повертаючись до початкових 
передумов, необхідно відзначи-
ти, що контроль, і наступні за 
ним стягнення - це «батіг», і в 
комплекті до нього повинен йти 
«пряник». Не можна тільки карати 
- треба мотивувати. Проведення 
роз'яснювальної роботи дуже 
важливо, оскільки саме при спробі 
впровадити систему від «Пів-
деньспецприлад» керівники АТП 
або сільгосппідприємств стикаються 
з найбільш відчайдушним опором, 
критикою і навіть саботажем такої 
ініціативи з боку «зацікавлених» 
осіб. Обізнані в способах зливу водії 
та їхні посібники чудово розуміють, 
що в цьому випадку «чарівний 
краник», з якого ллються на них гро-
ші - закриється раз і назавжди!

Колектив повинен розуміти, 
що стабільність підприємства в 
кінцевому рахунку вигідна і їм. 
Природно при нормальній системі 
мотивації. А контроль може дати на 
неї кошти - економічний ефект від 
установки системи значний. Щоб 
об'єктивно переконатися в цьому, 
«Південьспецприлад» пропонує 
тестову установку на термін до 30 
днів. Після установки пломбуються 
всі з'єднання паливної системи, що 
дозволяють маніпулювати ви-
тратою, чим виключається несанк-
ціонований доступ.

Радимо призначити на підприє-
мстві довіреного співробітника, 
відповідальнного за збереження 
і цілісність пломб. А також перед-
бачити можливість свідомого 
«завищення» витрати в тестовий 
період з метою приховати роз-
міри попереднього злодійства. 
Наприклад, тиждень-другий дати 
поїздити на тій же машині з анало-
гічним завантаженням чесному і 
довіреному водієві, щоб виявити 
різницю. І тут не варто економити, 
оскільки термін окупності самої 
системи - від одного, максимум - 
до трьох місяців, в залежності від 
типу транспорту або сільгоспма-
шин.

Більш детальну інформацію дивіться на сайті  www.uspi.com.ua

ТОВ “ПІВДЕНЬСПЕЦПРИЛАД”
(055) 235 55 54 - тел./факс, 

(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, (097) 366 69 90, (067) 552 42 52
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Підтримуючи молоде покоління у професійній реалізації, компанія "Агросем" 
на базі дилерського центру у місті Тернопіль відкрила освітню програму "Школа 
сервісного інженера", яка дозволяє молоді отримати знання та практичні навич-
ки у роботі з технікою провідного бренду John Deere, а в подальшому надавати 
аграріям висококваліфікований сервіс. 

Тож 1 грудня в дилерському центрі 
«Агросем» в м. Тернопіль відчинились 
двері «Школи сервісного інженера», 
куди завітали і ми, аби поспілкуватись 
з натхненниками та організаторами 
освітньої програми, які вклали чимало 
зусиль у втілення проекту в життя. 

Досвід компанії «Агросем» у 
створенні школи з сервісного обслу-
говування є першим з-поміж компаній 
дилерів John Deere на території 
України. Її учасниками є студенти (як 
правило, 3,4 та 5 курсів) профільних 
аграрних вищих навчальних закладів 
за напрямом підготовки з механіза-
ції та обслуговування сільсько-
господарської техніки. Долучилися 
до цього проекту декілька ВУЗів та 
ряд професійно-технічних закладів 
освіти Західної України. Для молоді 
це чудовий шанс отримати знання і 
професійні навички з обслуговування, 
сервісу, ремонту сучасної техніки та 
розпочати шлях професійного роз-
витку. А для компанії «Агросем», як 
для офіційного дилера техніки John 
Deere, важливо мати розгалужену 
мережу професійних спеціалістів, які 
б надавали якісні послуги з сервісного 
обслуговування.

Перед початком роботи школи 
було проведено відбір студентів 
за відповідними напрямами і 
сформовано групи, в яких навчаю-
ться студенти з різних областей: 
Львівської, Тернопільської, Черні-

вецької, Хмельницької. Протягом 
року планується здійснити чотири 
випуски слухачів «Школи сервісного 
інженера «Агросем». Наступна група 
розпочне навчання 3 березня. Те-
рмін одного циклу навчання складає 
3 місяці. Перед тим, як потрапити в 
школу, студенти проходять тестува-
ння, яке передбачає перевірку 
базових знань зі спеціальності. Про-
граму школи складали тренери, які 
мають значний досвід у цій сфері, 
в тому числі обслуговуванні та 
комплектації техніки John Deere.

Проведення таких масштабних 
навчань є важливим заходом для 
«Агросем», адже у компанії дбають 
про якість надання сервісних послуг 
у всій мережі. Учні школи свідомо 
йдуть навчатися до неї, хочуть пра-
цювати у цій сфері та професійно 
рости, тому дуже важливо надати їм 
можливість розкрити свій потенці-
ал. Нові спеціалісти приєднаються 
до команди «Агросем» та зможуть 
самореалізуватися, здійснюючи ви-
сококваліфіковану сервісну підтримку 
для аграріїв. 

Після закінчення навчання в 
«Школі сервісного інженера» сту-
денти зможуть розпочати кар’єру 
в «Агросем»

По закінченню навчання в Школі 
студенти пройдуть тестування і, якщо 
його результати позитивні, вони змо-

жуть працевлаштуватися в компанії 
«Агросем» на посаду сервісного інже-
нера.

Окрім безпосередньо техноло-
гічних знань та вмінь, важливим 
напрямом навчань буде надання 
сервісних послуг аграріям, тобто у 
компанії будуть навчати як прави-
льно спілкуватися із представниками 
сільськогосподарських підприємств, 
формувати систему потреб партнерів. 
Адже на сьогодні ринок потребує саме 
такої компетенції.

Євген Павдун, начальник від-
ділу сервісу ТОВ «Агросем», від-
значив, що зміна підходів у діяльності 
компанії, яка сьогодні відбувається, 
походить зі зміни підходів роботи 
фермерів із технікою (обслуговува-
ння, заміна мастила, деталей тощо). 
Тому для сервісних інженерів важ-
ливим є розуміння сучасних потреб 
фермерів, а саме вчасність сервісу, 
здатність попередити поломки, 
адекватна комунікація з інженерами 
господарств. 

«Ми орієнтуємося на живе 
спілкування з учнями»

Досвідчений інструктор з на-
вчання Володимир Фрідріх, один з 
авторів навчальної програми «Школи 
сервісного інженера», який розпочав 
зі студентами перший день їх профе-
сійного зростання, поділився з нами 
особливостями програми.

- З технікою John Deere працюю 

«ШКОЛА СЕРВІСНОГО 
ІНЖЕНЕРА» ВІД «АГРОСЕМ»: 
ІНВЕСТИЦІЯ В ПРОФЕСІОНАЛІВ
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понад 14 років. Пройшов шлях від 
сервісного інженера до технічного 
радника. А зараз займаюся виклада-
цькою діяльністю, щоб якісно і кваліфі-
ковано донести знання молоді. Адже 
власники господарств хочуть бачити у 
себе кваліфікованих працівників. Тому 
сьогодні ми відкриваємо цю школу, 
щоб навчити молодь надавати повно-
цінний якісний сервіс: від налаштуван-
ня техніки до ремонту.

- За якими зразками ви створю-
вали програму для навчання?

- Наша система навчання 
повністю узгоджена із системою 
навчання компанії John Deere , 
в якій існує програма «Джон Дір 
Університет». Але їхня система на-
цілена більш на заочну освіту. Ми ж 
орієнтуємося на живе спілкування 
із учнями. Ми намагаємося дуже 
глибоко і детально розібратися із 
агрегатами (двигунами, коробками 
передач), щоб студент міг само-
стійно все це відчути. Коли людина 
бачить все наявно перед очима, 
то так легше запам’ятати, ніж на 
слайдах.

- Окресліть структуру про-
грами.

- Основний напрям підготовки на 
сьогодні це трактори John Deere  6, 7, 
8 та 9 серій, які володіють потужністю 
від 110 до понад 300 к. с. Акцентує-
мо увагу на базових моделях, які 
найбільш популярні в Україні. Це ж 
стосується і комбайнів: в основному 
будемо вивчати зернозбиральні, 
зокрема роторні, клавішні і новинку 
– двохбарабанні. Також будемо 
проводити навчання по кормозби-
ральній техніці, самохідних обпри-
скувачах, причіпній тощо. Все будемо 
вивчати поступово.

- Найбільш складною технікою для 
вивчення є самохідна, оскільки вона – 
це не лише гайки і болти, а й складна 
електрична система, комп’ютерне 
забезпечення. Тож спеціалісту тре-
ба бути так званим «універсальним 
солдатом», тобто знати механічну 
частину, електричну, комп’ютерну, 
супутникову. В компанії John Deere  
є своя власна супутникова система. 
Інженери і сервісні працівники мають 
це все знати в комплексі.

- Дуже великий об’єм знань… Чи 
можливо це все вивчити за три 
місяці?

- Звісно, за три місяці дуже важко 
подати такий насичений курс навчан-
ня, тому ми робимо акцент на практи-
ку. Учні самі будуть робити налаштува-
ння, розбирати і збирати агрегати, 
системи навігації тощо. Адже теорію 
можна вивчити самостійно, а навички 
з книжки не отримаєш. Наша мета – 
надати міцну базу, щоб далі людина 
могла розвиватись самостійно. Вчити-
ся треба постійно, бо кожні 3-5 років 

змінюється модельний ряд техніки, 
удосконалюється комп’ютерне забез-
печення. У нашій справі треба завжди 
рухатися за новими знаннями.

- Тож в основному учні будуть 
практикуватися на новій техніці 
компанії. Також плануємо виїжджати в 
господарства, щоб майбутні інженери 
побачили, як виглядає робота з техні-
кою в живому виробництві. 

Враження учасника «Школи 
сервісного інженера»

«Мене звати Богдан Леви-
цький, мені 20 років, навчаюся у 
Тернопільському національному 
технічному університеті на 3 курсі за 
спеціальністю «Машини та обладна-
ння сільського господарства». Обрав 
цей напрям навчання, тому що з 
дитинства цікавився технікою. У селі 
постійно крутився біля тракторів, 
навчився їздити на ЮМЗ. Тож після 
навчання в школі вирішив йти шляхом 
інженера сільського господарства. 
Вирішив спробувати себе у цій школі, 
бо «Джон Дір» – це передові технології, 
а школа – хороша можливість прояви-
ти себе і у майбутньому стати праці-
вником компанії «Агросем».

З технікою John Deere знайомий до 
навчання. У нас в селі орендар паїв має 
декілька одиниць цієї техніки, бачив її 
в роботі, навіть пробував керувати. 
В «Школі сервісного інженера» є мож-
ливість більш глибоко вивчити цю 
техніку.

Хороші враження від першого дня 
навчання – красивий офіс, профе-
сійні працівники, сучасна технічна 
база».

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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ОПРИЛЮДНЕНО ПОВНИЙ СПИСОК 
КОМПАНІЙ-УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ 
КОМПЕНСАЦІЇ 20% ВАРТОСТІ 
ТЕХНІКИ

Перелік компаній, які беруть участь у державній 
програмі компенсації 20% вартості при придбанні 
вітчизняної техніки, розширився до 60 учасників. 
Остаточний список ухвалили на засіданні комісії Мін-
економрозвитку.

На засіданні розглянули заявки 20 нових підприємств, 
які виявили бажання потрапити до переліку. Також 
14 заявок було на розширення номенклатури техніки, 
4 — щодо зміни ціни на техніку, 3 — розширення списку 
дилерів та 1 щодо коригування назви техніки.

Під час засідання встановили, що лише 22 підприє-
мства відповідають всім критеріям, які потрібні для 
того, щоб потрапити до переліку вітчизняної техніки 
та обладнання, вартість яких компенсується. Решті 
включених до переліку дали час на усунення недо-
ліків. Список техніки, яка бере участь у програмі 
відшкодування 20% від вартості: ПАТ «Харківський 
тракторний завод ім. С. Орджонікідзе»; ПП «Украї-
нська аграрна техніка»; Державне підприємство 
«Виробниче об’єднання «Південний машинобуді-
вний завод ім. О.М. Макарова»; ТОВ «Оріхівсільмаш»; 
ПАТ «Дніпрополімермаш»; ТОВ «Союз-спецтехніка»; 
ТОВ «НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»; ПАТ «Ельворті»; ТОВ «Завод 
«Полігон»; ТОВ «Краснянське спеціалізоване підприє-
мство «Агромаш»; ТзДВ «Львівський завод фрезе-
рних верстатів»; ТДВ «БРАЦЛАВ»; ПрАТ «Ніжинський 

завод сільськогосподарського машинобудування»; 
ПрАТ «Хорольський механічний завод»; ПрАТ «Завод 
«Фрегат»; ПрАТ «Бердянські жниварки»; Приватне 
підприємство «ПАЛАНДИН-АГРО»; ТОВ «Агромаш-Кали-
на»; ТОВ «Завод сільгоспмашин»; ПАТ «Уманьферм-
маш»; ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод»; 
ПП «Лубнимаш»; ПП «Виробничо-конструкторське 
об’єднання «МААНС»; ТОВ «Завод «Автоштамп»; 
ТОВ «ОЗСМ «Агротех»; ТОВ «Виробниче об’єднання 
«ТЕХНА»; ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»; 
ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»; ТОВ «ПРОМИСЛО-
ВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА»; ТОВ «АЗТЕХ-УКРАЇНА»; 
ТДВ «Завод дозуючих автоматів»; ТДВ «Львівагромаш-
проект»; ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний 
завод»; ПуАТ «Харківський верстатобудівний завод» 
«ХАРВЕРСТ»; ТОВ «МАШЗАВОД «ТЕХНІКА»; ПрАТ «НИВА»; 
ПП «АГРОСЕРВІСТРАКТОР»; ТОВ «ВО «Ковельсільмаш»; 
ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»; 
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»; 
ТОВ «Завод КОБЗАРЕНКА»; ПрАТ «Корсунь-Шевченкі-
вський верстатобудівний завод ім. Б. Хмельницького»; 
ПрАТ «ПРОМІНЬ»;Дочірнє підприємство «Ливарний завод» 
ТДВ «Первомайськдизельмаш»; ТОВ «КРАСИЛІВАГРОМАШ»; 
ТОВ «Профі Стан»; ТОВ «АГРОЛІГА ТРЕЙД»; ПрАТ «ВО 
ВОСХОД»; ПрАТ «Каховський експериментальний меха-
нічний завод»; ТОВ ВКФ «Акро-Україна»; ТОВ «Ніжин ме-
ханізація»; СТ ВФ «АГРОРЕММАШ»; ТОВ «Промагролізинг 
плюс»; ТОВ «Негабарит-Сервіс»; ТОВ «ВТП «БРАВАЛЮР»; 
ТОВ «ВЕЛМАШ-УКРАЇНА»; ТОВ «Іррігатор Україна»; ПП «Бри-
кетуючі технології»; ПП «ВК ТЕХНОПОЛЬ»; ТОВ «Еверласт».

З детальним переліком техніки, її вартістю та дилерами 
можна ознайомитися на сайті Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі.

www.me.gov.ua





Всеукраїнський аграрний журнал №12 (59) / 201748

MICHELIN СТВОРИЛА ШИНУ 
З ЦЕНТРАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 
НАКАЧУВАННЯ

Компанія Michelin перестала бути просто виробником 
шин і тепер збирається стати світовим лідером у сфері 
технології центрального накачування шин. Ця амбітна 
мета – наступний крок після придбання німецької системи 
накачування шин фірми PTG і системи управління тиском 
в шинах французького виробника Téléflow.

Michelin заявляє, що ці придбання означають початок 
нового підходу до їх лінії сільськогосподарської продук-
ції, а також те, що дозволить компанії запустити безліч 
інноваційних глобальних рішень. Першим конкретним 
прикладом є шина Zen@Terra, в якій поєднуються недавно 
випущені шини Michelin EvoBib ADT (Adaptive Design 
Technology) з центральною системою накачування. 
Компанія повідомляє, що система дозволяє викори-
стовувати шини наднизького тиску в польових умовах, 
але потім швидко збільшувати тиск при русі на дорозі 
за допомогою простого у використанні вбудованого 
сенсорного дисплея, що знаходиться в кабіні.

Після трирічних дослідно-конструкторських робіт 
п'ять європейських фермерів були обрані для тестування 
системи, після чого в наступному році заплановано коме-
рційний випуск шин для високопотужних тракторів.

Компанія Michelin вважає, що вже зробила три 

«революції» на ринку сільськогосподарських шин – 
радіальну технологію в 1970 році, технологію Ultraflex в 
2004 році і тепер технологію адаптивної конструкції.

«Наша мета полягає в продовженні інноваційних 
розробок, щоб надати більш комплексні рішення, які б 
допомагали фермерам оптимізувати продуктивність своїх 
машин, і при цьому захищали грунт, – сказав президент сі-
льськогосподарського відділу Michelin Еммануель Ladent. 
– Zen@Terra є комплексним вирішенням, що управляє 
всіма видами шин і їх взаємодією з ґрунтом, як в полі, так 
і на дорозі».

www.agroinfo.com

Ф
от

о 
ag

ro
pr

av
da

.c
om



Об’єм бака 3000 л Автоматична система точного 
паралельного ведення в стандарті

 Автоматичне відключення
секцій штанги в стандарті

Ширина захвату штанги 
30 м

від

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

www.vfс.com.ua
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ГНУЧКА КОМБІНОВАНА СІВАЛКА/
КУЛЬТИВАТОР ВІД PÖTTINGER

У той час як на сьогоднішній день зберігається 
тенденція до збільшення розмірів потужних тракторів, 
деякі фермери продовжують шукати найлегший трактор 
для культиватора або сівалки, щоб зменшити ущільнення 
і використовувати менше дизельного палива. Нове рішен-
ня для цієї мети представлено у формі концепції рами для 
кріплення інструменту від компанії Pöttinger, яка до-
зволяє більш легкому трактору працювати з компактною 
дисковою бороною або культиватором стерні, а також 
навісний сівалкою.

Базовий пристрій для кріплення до передньої частини 
рами компактної дискової борони Terradisc або стерньово-
го культиватора Synkro називається Multiline. Доступне 
в двох варіантах робочої ширини – 3,0 м (для з'єднання з 
SYNKRO) і 4.0м (для з'єднання з TerraDisc). Ззаду прикріплю-
ються сівалки Vitasem ADD або Aerosem ADD за допомогою 
дворядного пакерного ролика. На поворотній смузі кон-
струкція піднімається на 27 см, коли вага сівалки і культи-
ватора переноситься заднім пакерного роликом, що, як 
каже Pöttinger, означає, що він може бути з'єднаний з більш 
легким трактором без будь-яких передніх ваг (єдиною 
вимогою є дистанційний пульт подвійної дії), що включає 
чотири шини на метр, пакер також використовується для 
контролю глибини і для руху по дорозі.

Сівалка легко прикріплюється або від'єднується, 
повідомляє австрійська компанія, що дозволяє викори-
стовувати Multiline не тільки з дисковою бороною або 
культиватором.

www.agroinfo.com

KUHN НА ВИСТАВЦІ LAMMA 2018 
ПРЕДСТАВИТЬ НОВИЙ РОЗКИДАЧ 
ДОБРИВ

Причіпний розкидач добрив з функцією управлін-
ня секціями Kuhn Axent 100.1 презентують на виставці 
Lamma 2018.

Нова модель претендує на звання першого причіпного 
розкидача з функціями автоматичного контролю внесен-
ня добрив і управління секціями.

Розкидач добрив призначений для операцій на 
великих угіддях. Оснащений модулями Axis PowerPack і 
Lime PowerPack. Вони дозволяють працювати з великою 
кількістю матеріалів в тому числі гранульованими та 
подрібненими добривами.

Axis PowerPack оснащений гідроприводом і викори-
стовує ту ж технологію внесення гранул на ширину від 
18 до 50 м, що і дисковий розкидач Kuhn Axis. Модуль 
Axis оснащений інноваційною системою електронного 
управління потоком EMC (Electronic Mass Control), що 
дозволяє розкидачі на ходу регулювати норму висіву по 
всій робочій ширині.

Axent 100.1 оснащений 800 мм транспортером 
для подачі добрив і бункером місткістю 9 400 л. Набір 
додаткового обладнання включає вісь управління 
поворотом, яка дозволяє уникнути пошкодження культур 
і підвищити стійкість машини на схилах.

Мінімальна потужність провідного трактора - 
180 к.с. Вартість агрегату складає близько £ 93,657. Цей 
розкидач, також, буде продаватись під брендом Rauch, з 
яким Kuhn знаходиться в партнерських стосунках.

www.agroinfo.com
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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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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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"ХТЗ" ПРОВІВ ВДАЛІ ВИПРОБУВАННЯ ТРАКТОРІВ
Використання баластного вантажу 

та здвоєних коліс підвищують ефекти-
вність роботи трактора "ХТЗ" до 20%. 
Про це пише прес-служба компанії.

Дослідження тягових характеристик 
трактора протягом місяця проводили 
фахівці Харківського тракторного 

заводу спільно із вченими з Харкі-
вського національного технічного 
університету імені Петра Василенка. У 
вимірюваннях брали участь трактори 
ХТЗ-242К (з двигуном потужністю 
240 к.с.), ХТЗ-243К (з двигуном потуж-
ністю 250 к.с.) із застосуванням бала-

стного вантажу і системи здвоювання 
коліс, а також чьотирьохланцюгового 
гусеничного трактора ХТЗ-280Т (з 
двигуном потужністю 220 к.с.).

Факторами для визначення тягової 
сили тракторів були навантаження, 
наявність баластного вантажу та 
наявність здвоєних колес.

У результаті аналізу отриманих 
даних встановили:

• використання здвоєних коліс 
дозволяє збільшити тягове зусилля 
без перевищення допустимої величи-
ни буксування майже на 70% (42 кН 
замість 25 кН);

• використання баластного вантажу 
дозволяє збільшити тягове зусилля 
без перевищення допустимої величи-
ни буксування більш ніж на 80% (46 кН 
замість 25 кН);

• використання баластного вантажу 
при наявності здвоєних коліс до-
зволяє збільшити тягове зусилля без 
перевищення допустимої величини 
буксування більш ніж в 2.5 рази (66 кН 
замість 25 кН);

• трактор ХТЗ-280Т продемонстрував 
тягове зусилля без перевищення 
допустимої величини буксування більш 
ніж в 3 рази (80 кН замість 25 кН) на 
ґрунті з підвищеною вологістю (20%).

www.traktorist.ua
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SMART AGRO FORUM-2017 – КОМПЛЕКС 
ІННОВАЦІЙ ДЛЯ АГРОСФЕРИ 

13 грудня в м. Київ, в інноваційному просторі UnitCore, відбувся Smart Agro 
Forum-2017, який організувала компанія «Революшн Експо». Вже втретє проводиться 
цей спеціалізований міжнародний форум, який присвячений втіленню високих техно-
логій в аграрну галузь – для оптимізації її роботи, підвищенню точності операцій, 
інформаційної безпеки, якості агрономічного моніторингу та аналізу і багато іншого. 
Захід зібрав керівників та агрономів фермерських господарств і агрохолдингів зі всієї 
України, представників IT та консалтингових компаній, виробників і дистриб’юторів сі-
льськогосподарської техніки, обладнання, хімічних засобів та добрив тощо. 

Ключова місія Smart Agro 
Forum-2017 – долучити аграріїв до 
нового типу стратегічного мислення в 
бізнесі, зламати стереотипи, показати, 
як багато прибутку втрачається в 
прив’язці до старих технологій, що 
в сучасних умовах ринку не дають 
високої ефективності, зарядити заці-
кавленістю, натхненням та сміливістю 
у втіленні новітніх технологій. Жива 
дискусія та багато слушних питань з 
боку слухачів доповідей – підтвердже-
ння  тому, що зміни вже почали 
втілюватись в життя. Спікери форуму 
охопили майже всі ключові напря-
мки сільського господарства, деякі 
найактуальніші з них ми висвітлимо в 
даній статті. 

Дмитро Земляний, спів-
засновник компанії Deltahost, 
запропонував технології захисту 
бізнесу від рейдерів та інших атак 
підприємств. Вже ні для кого не є 
новиною, що в наш час головний 
ресурс – це інформація, саме тому 
існують розвинені технології для її 
захисту. Дмитро Земляний заявив, 
що аграріям необхідно задумуватись 
та поступово втілювати ці техно-
логії. Мова іде про спеціалізоване 
збереження даних в дата-центрах 
(найбільш оптимальним варіантом 
при виборі місцезнаходження та-

кого центру на думку експерта є 
Нідерланди, де стабільна політична 
та правова системи, і де знаходи-
ться одна з найбільш крупних точок 
обміну трафіком в Європі). При 
збереженні даних обов’язковими 
факторами є криптографія та створе-
ння регулярних резервних копій, які 
мають зберігатись на видаленому 
сервері (це дуже важливо при ві-
русних атаках). До того ж, збереження 
певних даних важливо не тільки для 
захисту, а й для мобільності аграрія, 
оскільки при наявності мережі 
Інтернет буде забезпечено доступ до 
будь-якої корпоративної інформації 
навіть в полі.

Февзі Аметов, співзасновник 
компанії «Drone.UA», поділився з 
присутніми інформацією про тенденції 
та перспективи розвитку дронів, яка 
на сьогодні є однією з найбільш затре-
буваних розумних технологій у сфері 
агро. Головний напрямок, за яким 
рухається цей розвиток – створення 
методик виявлення та аналізу джерел 
проблем в полі, а також розробка 
правильних рекомендацій щодо їх 
вирішення. Найбільш розповсюджена 
функція, яку на сьогодні виконують 
дрони – це відеомоніторинг полів 
та, відповідно, їх картографування 
різного типу, в тому числі за індексом 
NDVI та 3d-моделювання. Визначення 
стану рослин після внесення тих чи 
інших добрив, визначення висоти 
рослин та рівню їх цвітіння, підраху-
вання кількості рослин та їх розміру, 
визначення площі, на якій сходи не 
зійшли – це теж важливі функції, які 
сьогодні можуть виконуватись за 
допомогою дронів. Один з нових 
методів діагностики, який наразі стає 
все актуальнішим, особливо у півден-
них регіонах – це термограми, що до-
зволяють чітко виявляти стійкість того 
чи іншого сорту чи гібриду до недо-
статності вологи. Це важливо як на 
етапі випробування нових продуктів, 
так і для виявлення зон нестачі вологи 
на виробничих посівах.

Артем Бєлєнков, засновник 
«SmartFarming», поділився аналізом 
сучасного процесу розвитку розумних 
технологій в агросфері України.
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«На мій погляд, є дві дуже важливі 
речі: перша – це культура ведення 
бізнесу, а друга – можливість все 
порахувати. В контексті першої 
треба працювати з кадрами, 
впроваджувати мотиваційну політи-
ку, а контексті другої – втілювати 
системи збору даних у всіх напрямках 
роботи та їх аналізу. Це тривалий 
процес, який ми рекомендуємо роз-
починати з систем точного земле-
робства. Технологічні колії, точний 
посів та обприскування – це базові 
речі, які дозволять зекономити 
величезні кошти. Паралельно треба 
запускати системи моніторингу, що 
потрібно для швидкого та чіткого 
прийняття рішень і прогнозування 
врожаїв.  Найбільш розповсюдженою 
технологією у системах моніторингу 
є впровадження дронів, але придбан-
ня дрону, на мій погляд, є доцільним 
тільки при готовності агронома ним 
користуватись».

Під час перерви на каву, ми 
додатково поспілкувались з Артемом 
Бєлєнковим, поцікавившись щодо 
підсумків 2017 року.

- Артеме, на скільки, на Ваш по-
гляд, за цей рік відбувся прогрес у 
втіленні IT в агросферу?

- По-перше, зростає сам ринок 
агроінновацій. По-друге, аграрії 
при втіленні технологій вже більше 
в них розуміються, орієнтуються 
на конкретний результат. Значно 
кращою за цей рік стала інфра-
структура для розвитку стартапів 
– більше івентів, поява нових пла-
тформ. Більше IT-компаній зайшли 
на агроринок, відповідно посили-
лась конкуренція, а значить і темпи 
розвитку, підвищилась комунікація 
з клієнтами. Дистриб’юторські 
компанії теж почали включати в свій 
асортимент інноваційні технології, 
тобто попит на них зріс однозначно. 
Розвиток стає більш системним, тому 
позитивні очікування від наступно-
го року у мене ще більші. Трендові 
напрямки – управління земельним 
банком, робота з дронами, при-
борами для точного землеробства 
та програмні продукти. Втім, суттєві 
зміни в аграрній галузі відбудуться 

при масовому втіленні інноваційних 
технологій в неї, а для цього по-
трібно, щоб люди були готові при-
стосовуватись до глобальних змін. 
В решті решт, прихильники старих 
моделей ведення бізнесу залишаться 
поза межами конкуренції. 

Також на форумі була озвучена 
ще низка цікавих тем. Олександр 
Степанов, Founder and CEO «Unique 
Technologies LLC», зазначив декілька 
актуальних проблем у сфері збуту 
сільськогосподарської продукції в 
Україні. Зокрема це відсутність знань 
ринкових цін, невміння орієнтуватись 
в їх прогнозах, а для тих компаній, 
які купляють продукцію, існує про-
блема відсутності інформації щодо 
реальних її об’ємів на продаж в 
регіоні, і загалом на українському 
агроринку немає чіткої впоряд-
кованості виробленої продукції та її 
збуту за конкретними цінами. Задля 
часткового вирішення цих проблем 
Олександр запропонував декілька 
електронних сервісів, зокрема у 
сфері зернових це ресурс під на-
звою agroyard.ua зі всіма необхі-
дними інструментами для торгівлі. 
Цільова аудиторія: постачальники 
с.-г. товарів, послуг, агровиробники, 
переробники і трейдери. 

Сергій Скок, керівник ТОВ «Скок 
Агро», поділився з гостями форуму 
досвідом впровадження монітори-

нгу ущільнення ґрунту, що є дуже 
актуальним на сьогоднішній день, 
адже аграрії вже серйозно замислю-
ються над тим, як оптимізувати при-
буток. Ущільнення негативно впливає 
на врожайність, і його усунення, як 
показує практика, може на відповід-
них ділянках підвищити врожай на 
8-15%. 

Коментарі гостей форуму:
Олександр Іванович Цаль, ди-

ректор ТОВ «ІКАРАІ УКРАЇНА»:
«Ми є представниками заводу IKAR, 

який розташований в Литві – він 
наразі знаходиться на останньому 
етапі будівництва. Завод виробля-
тиме спеціальні рідкі мікродобрива 
для роботі по вегетації. Дуже радий, 
що мене запросили на такий чудовий 
форум, думаю в майбутньому у мене 
буде можливість презентувати на 
такому заході і наш інноваційний 
продукт. Крім того, одним з напрямків 
діяльності нашої компанії є точні 
системи аналізу на сільгосппідприє-
мствах, в тому числі з використа-
нням дронів. На сьогодні до наших 
послуг входить повний аналіз ґрунту, 
функціональна діагностика. Вводимо 
нову послугу – аналіз за індексом NDVI 
за допомогою БПЛА. Тому сьогодні 
інформація щодо цих напрямків дуже 
цікавить». 

Сергій Касьян, ФГ «Відродження» 
(Дніпропетровська область):

«Наше господарство працює вже 
більше 25 років, основний напрямок 
діяльності – інтенсивне яблучне саді-
вництво. Також маємо ягідники, ви-
рощуємо овочі та польові культури. 
Вже не перший раз відвідую Smart Agro 
Forum – дуже цікавий захід. Для нас 
найактуальнішим зараз є втілення 
дронів в садівництво для аналізу 
стану дерев і плодів, адже успішний 
врожай залежить від вчасних дій 
агронома. Ну і взагалі дуже цікавлять 
сучасні технології, поступово їх 
впроваджуємо».

Тетяна Бєлінська
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НА «АГРАРНОМУ ОЛІМПІ-2017» ВІДЗНАЧАЛИ НАЙУСПІШНІШИХ 
АГРАРІЇВ І ПРЕЗЕНТУВАЛИ ТРАКТОР MASSEY FERGUSON 6713
30 листопада у Києві, в концерт-холі «Freedom», на найпрестижнішу церемонію 

нагородження найбільш ефективних та успішних аграріїв – «Аграрний Олімп-2017» – 
зібралося понад 300 провідних агровиробників, чия щоденна праця сприяє розквіту 
вітчизняного аграрного сектору та робить українську економіку сильнішою. 

Організаторами заходу виступила Всеукраїнська 
Аграрна Рада спільно з агроконсалтинговою компанією 
Dykun та за підтримки галузевих асоціацій: Асоціація ви-
робників молока, Асоціація свинарів України і Національна 
асоціація цукровиків України «Укрцукор».

Платиновим партнером церемонії стала «Волинська 
фондова компанія» спільно із надійними партнерами – 
брендами KUHN та Massey Ferguson. 

НАЙКРАЩИМ АГРАРІЯМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМИ І 
ПОДАРУНКИ

На церемонії нагородження відзнаки, подяки та цінні 
подарунки отримали найуспішніші аграрії України. Загалом, 
220 присутніх керівників та власників провідних аграрних 
підприємств України отримали почесну нагороду «Лідер 
галузі». 

Розважали гостей популярний ведучий Григорій Ришет-
ник, співачка Оля Цибульська, фіналіст шоу «Х-фактор» Ки-
рило Каплуновський. Від «КУН Україна» присутні отримали 
35-ти кілограмовий торт та шоу барабанщиць. 

Усіх присутніх з професійним святом – Днем працівника 
сільського господарства – привітав голова Всеукраїнської 
Аграрної Ради Андрій Дикун, відзначивши, що аграрії – це 
люди, які єднають країну, щодня вкладаючи цеглинку в 
фундамент української державності. 

Ольга Трофімцева, заступник міністра аграрної політики 
та продовольства України з питань євроінтеграції наголо-
сила, що аграрії – це, передовсім, творці, адже агропроми-
словий комплекс є найбільш креативною індустрією. «Але 
ви не тільки творите щодня, ви ще й годуєте півсвіту, 
і створюєте атмосферу впевненості держави в собі», – 
зазначила заступник міністра.

Привітала успішних представників агарного сектору 
і «Волинська фондова компанія» у особі генерального 
директора Олександра Спященка. У своїй вітальній промові 
він подякував сільгоспвиробникам і партнерам за їх зусилля. 
«Ваша праця заслуговує на повагу. Не всі розуміють, що 
таке сільське господарство, яка це непроста галузь, у якій 
впевнено і комфортно себе можна почувати можна тільки з 
надійними машинами і надійними людьми. І ми раді сприяти 
вашим успіхам», – підкреслив Олександр Спященко. І вручив 
подарунковий сертифікат на поїздку на завод Kuhn ди-
ректору ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" Юрію Морозу, 
а сертифікат на поїздку на завод Massey Ferguson отримав 
генеральний директор компанії «Agricom» Петро Мельник.

Завершив привітальну частину Антон Костирко, 
директор з маркетингу компанії AGCO у Східній Європі, 
відзначивши організаторів заходу, які зуміли зібрати 
і об’єднати таку кількість представників ефективного 
аграрного бізнесу. Він також презентував новітню модель 
трактора Massey Ferguson 6713, що стало родзинкою 
заходу. 

MASSEY FERGUSON 6713 – ПРОСТИЙ, НАДІЙНИЙ І 
ДОСТУПНИЙ ТРАКТОР

Більш докладно про представлену на події новинку ми 
розпитали у експертів.

Микола Гармаш, спеціаліст по тракторам корпорації 
AGCO:

- Зазвичай ми пропонуємо своїм клієнтам дуже високо-
технологічну техніку, а Massey Ferguson 6713 – це звичайний 
простий трактор з механічною трансмісією, на 132 к.с., 
який вироблений згідно усіх європейських стандартів 
якості, але він, на відміну від своїх більш складних і дорогих 
колег, менш вибагливий до умов експлуатації. Словом, 
простий і надійний трактор. І порівняно недорогий, що 
дуже важливо для наших клієнтів. 

Юрій Петренко, керівник відділу AGCO «Волинської 
фондової компанії»:

- Цього року були створені найкращі умови для входже-
ння в наш ринок трактора Massey Ferguson 6713. Ця модель 
– одна з найпопулярніших у Європі,  випускається у кількості 
більше 10 тис. тракторів на рік. Якщо коротко, то його техні-
чні особливості і переваги – це якість від Massey Ferguson, 
це перевірені надійні вузли, це двигун AGCO Power на 
4,4 літра, це і чудове баластування, і маневреність, це досить 
проста і надійна коробка передач, яка має два діапазони по 
6 передач, тобто 12 передач вперед, і 12 – назад. І загалом, 
це все, що дає йому максимальну універсальність для різних 
робіт – і на фермі, і в полі, і загалом,є маса робіт, які він може 
виконувати. Всі вузли, які  на ньому стоять – надзвичайно 
якісні, перевірені не одним поколінням. 

Якщо ж говорити більш докладно, то колісний трактор 
Massey Ferguson 6713  завдяки своїй простоті і міцності 
відкриває для аграрія нові можливості. На трактор 
MF 6713 встановлюється цілком синхронізована трансмісія 
з 12 передачами переднього і 12 передачами заднього 
ходу, поділеними на 2 діапазони. На типовий для польових 
робіт діапазон швидкостей від 4 до 12 км/год припадає 
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шість передач, а максимальна швидкість трактора з 
цією трансмісією складає 40 км/год. Відомий надійністю, 
міцністю і паливною економністю 4-циліндровий двигун 
AGCO Power з робочим об’ємом 4,4 л з турбокомпресором 
розвиває потужність 132 к. с. 

Оптимальна для конкретної робочої операції швидкість 
руху вибирається за допомогою важелів, розташованих в 
межах зручної досяжності, завдяки чому оператору легко 
ними керувати. Однодискове сухе зчеплення відрізняється 
простотою експлуатації і технічного обслуговування. Трансмісія 
пропонується з електронним управлінням човниковим меха-
нізмом і оснащується багатодисковою муфтою в масляній ванні.

Серед переваг трактора MF 6713 експерти називають 
коробку передач з човниковим режимом вибору напряму 
руху і механічним чи гідравлічним управлінням, просту 
конструкцію – для зведення до мінімуму втрат потужності, 
а також підвищення характеристик і паливної економі-
чності, гідромуфту ВОМ – для простоти експлуатації і 
тривалого терміну служби, електрогідравлічне блокування 
диференціалу: просте ввімкнення за будь-яких умов, поси-
лений механізм задньої навіски з електронною системою 
управління (ELC) для безпечного і впевненого використа-
ння найтяжчого навісного обладнання, посилений задній 
міст – для можливості роботи з будь-яким обладнанням, 
виключно міцний задній міст з посиленою епіциклічною 
передачею – для безвідмовної роботи при найбільших 
навантаженнях, сучасну і економічну трансмісію – для 
забезпечення високої продуктивності при невеликій 
витраті палива, примусову систему змащення деталей 
коробки передач – для забезпечення тяги і тертя.

Двигун моделі MF 6713 є довгохідним, що гарантує 
високий обертовий момент в широкому діапазоні частот 
обертання колінчастого вала. Максимальний обертовий 
момент розвивається вже при низькій частоті оберта-
ння колінчастого вала, а максимальна робоча частота 
обертання визначена на рівні 2000 об/хв. За рахунок цього 
знижено не тільки витрати дизельного палива, але і рівень 
шуму, зносу і руйнування, що позитивно відображається на 
експлуатаційних витратах і забезпечує оператору підвище-
ний комфорт при роботі.

В стандартній комплектації трактор оснащується си-
стемою електронного управління механізмом навіски, яка 
вважається найкращою в галузі, для належного регулювання 
заглиблення ґрунтообробного обладнання і висоти інших 
знарядь. Точність забезпечена швидкою дією електронного 
обладнання, отже, в будь-який момент часу забезпечується 
максимальна тяга, знижується пробуксовування коліс і 
зводяться до мінімуму витрати палива.

Легкість експлуатації досягнута простою і практичною 
конструкцією. Від ергономічно скомпонованої правої бокової 

консолі до продумано розташованих важелів переключення 
передач і діапазонів і функціональної приладної панелі – в 
кабіні є все необхідне для довгого і тяжкого робочого дня, 
підвищення продуктивності і зниження втоми оператора: 
це і електронне управління механізмом навіски, і рукоятка 
управління повітряною заслінкою, і вимикачі блокування дифе-
ренціала і повного приводу, і джойстик управління наванта-
жувальним обладнанням, і важелі перемикання передач і 
діапазонів, і плавне перемикання передач, як в легковому авто-
мобілі, і ще чимало інших корисних і зручних пристосувань.

Словом, гості заходу залишились задоволеними. Вра-
женнями про цьогорічний «Агроолімп» поділився Олег 
Білявець, керівник ТОВ «Агрокрай» з Хмельниччини: 

- Наша компанія обробляє 2 300 га землі, займається пере-
важно вирощуванням і переробкою олійного маку, випускає-
мо макову начинку «Начиночка». Ми не вперше на «Аграрному 
Олімпі», тому можу сказати, що цього року захід проведений 
на більш високому рівні, ніж торік. Особливо це видно по 
організації, по спонсорам, які були долучені до заходу, по 
прийому гостей. Добре, що на початку дали трохи більше 
часу для неформального спілкування з колегами. Ми побачи-
ли гарну концертну програму, маємо приємні нагороди для 
кожного учасника. Хочу відзначити і наших давніх партнерів 
і платинового спонсора цього заходу – «Волинську фондову 
компанію». Компанія добре попрацювала цього року, вона 
розвивається. Сподіваюся, що вони і залишатимуться 
конкурентоздатними на нашому українському ринку, який 
нині потужно розвивається і стає одним із найбільших у 
світі. У нас стосунки з «Волинською фондовою компанією» 
склалися досить давно. А щодо подальшої співпраці ми 
будемо її продовжувати та розглядати всі їх пропозиції.

Ольга Соломка
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Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного щастя, фінансового 
добробуту та благополуччя!
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Дякуємо за надійні партнерські відносини та ефективну співпрацю.
Щасливих Новорічних та Різдвяних свят! ( 0 800 50-17-17
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lemken.com

QQ Qпереставне дишло – універсальне та незалежне
QQ Qкерування – просте й зрозуміле
QQ Qрезервуар для змішування – справжнє полегшення
QQ Qштанга – точна обробка
QQ Qвнутрішня очистка – відмінне розчинення
QQ Qелектроніка – інтуїтивна та наглядна

Найвища якість у всіх компонентах, яка більш ніж задовольняє основні 
функції необхідні для обприскування. Причіпний обприскувач Primus 
від LEMKEN пропонує ширину штанги від 15 до 30 метрів, а об’єм баку 
від 2400 до 4400 літрів, тобто все, що необхідно для подібних робіт. 
Саме цим він поєднує професіоналів у захисті рослин з максимальною 
ефективністю.

КОМПАКТНИЙ, МАНЕВРЕНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ!

 LEMKEN CROP CARE 
PRIMUS 

ДРОНИ НА ЗАХИСТІ ПОЛІВ
Будь-який метод обмеження кількості шкідників на полях 

хороший, але аграріям є сенс вивчити перспективи викори-
стання такого сучасного обладнання, як безпілотні літальні 
апарати.

Метод з використанням безпілотних літальних апаратів для 
регулювання чисельності шкідників на полях дуже молодий – 
всього кілька років, тому він постійно вдосконалюється. Уже 
зараз це обладнання застосовують на великих площах, оскільки 
бункери для ЗЗР, встановлені на дрони, стали вельми об'ємними.

Політ дрона може бути запрограмований на внесення ЗЗР 
через певні проміжки часу, а GPS-передавач допоможе прокла-
сти маршрут в поле. Ідея полягає в тому, щоб об'єднати кілька 
дронів один з одним в так званий «рій», який буде переміщатися 
по полю і на відповідних відстанях розкидати біопрепарати, що 
значно скоротить і поліпшить ефект від його внесення. Такий 
метод внесення, наприклад трихограми, буде ідеальним для 
великих плантацій в кілька сотень або декількох тисяч гектарів, 
тому розробники вдосконалюють методи контролю роботи 
таких пристроїв, щоб він був максимально точним.

Незважаючи на те, що дрони поки не так ефективні, як 
мініавіація, вони дозволяють заповнити прогалину в біоло-
гічній війні на тих плантаціях, які занадто великі для ви-
користання ручної праці, але малі для обробок мініавіаціей. 
Йдеться, зокрема, про забезпечення біозахисту для органічних 
господарств, адже використання іншого сільгоспобладнання, 
яке застосовується одночасно і на ділянках з традиційною 
системою захисту, ускладнене через необхідність його регуля-
рної дезінфекції та очищення.

Розробникам сучасних дронів для внесення біозахисту 
поки не вдалося повністю вирішити питання з мобільністю 
(наприклад, близькість до аеропортів, плантаціям з встановле-
ними на них лініями електропередач, з численними деревами 
посередині поля).

www.agroinfo.co
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У США ХАРЧОВІ ВІДХОДИ СТАЛИ 
ДОБРИВАМИ

В окрузі Нью-Гановер (штат Північна Кароліна, США) 
науковці запустили програму з компостування біологічних 
відходів. У якості сировини для створюваного компосту 
використовуються змішані з мульчею харчові відходи із 
їдалень Університету Північної Кароліни, а також біологічні 
відходи, що поставляються з місцевого зоопарку Трегембо 
(Tregembo Animal Park).

Як повідомляє портал FertilizerDaily, метою проекту, за 
словами директора управління охорони навколишньо-
го середовища округу Нью-Гановер Джо Сулеймана, є 
мінімізація відходів, що відправляються на звалища округу. 
Так, на сьогодні відходи харчової промисловості і тварин-
ництва становлять приблизно половину від усього обсягу 
відходів, щорічно викидаються на звалища Нью-Гановера.

Отримана біологічна сировина надходить до нової 
установки для компостування, яка складається із труби 
довжиною 40 футів (12 м) і діаметром 8 футів (близько 
2,4 м). У процесі обертання, частота якого не перевищує 
одного обороту в хвилину, всередину подається стиснене 
повітря, що прискорює процес розкладання відходів.

В якості першого і основного постачальника сировини 
для нової установки науковці обрали Університет Північної 
Кароліни, оскільки останній може постачати харчові від-
ходи без сторонніх предметів неорганічного походження 
– скла, металу і пластика.

У разі успіху даного проекту адміністрація округу почне 
приймати відходи з місцевих шкіл, лікарень і продуктових 
магазинів. Крім того, успішна переробка харчових відходів 
дозволить вдвічі підвищити термін служби місцевих 
звалищ – з 90 до 180 років.

www.media.uagroup.ua

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ЗВИНУВАЧУЄ У 
ДЕФІЦИТІ ЗЕРНОВОЗІВ ТРЕЙДЕРІВ 
ТА ЕЛЕВАТОРИ

ПАТ «Укрзалізниця» для перевезення зернових вантажів 
використовує увесь свій робочий парк зерновозів. Для 
збільшення обсягів перевезень зерна клієнти мають 
прискорити обіг зерновозів і не затримувати їх в очікуванні 
вивантаження в портах. Також елеватори повинні відповід-
ати заявленим планам, а відправки здійснюватися весь рік, 
а не сезонно.

 «Доказом неефективного використання зерновозів 
клієнтами є той факт, що на припортових станціях Вели-
кої Одеси щодоби в очікуванні вивантаження простоює 
4500-5000 вагонів із зерновими культурами, а середній 
простій зерновоза може сягати 12-14 діб», – заявляють в 
«Укрзалізниці».

Як зазначають у компанії, заявники (компанії-
-посередники) намагаються швидко заповнити планами 
та електронними узгодженими заявками з портами всю 
пропускну здатність станцій згідно з єдиним  технологічним 
процесом, не враховуючи при цьому реальну кількість 
вантажу на елеваторі. Це стається і через те, що елеватори 
не надають підтвердження щодо наявних обсягів і не 
несуть за це відповідальності. Елеватори важко долучити 
до обов’язку декларування реальних наявних обсягів.

«З жовтня 2017 року залізничники впровадили систему 
планування відправницьких маршрутів та ступеневих збі-
рних маршрутів. Так, у жовтні було відвантажено 42 марш-
рути, в листопаді – 217 маршрутів. Про результативність 
цього кроку свідчить те, що транзитний обіг порожнього 
вагона-зерновоза зменшився до 16 діб з 38 діб. Тому 
«Укрзалізниця» і надалі буде застосовувати маршрутиза-
цію зернових відправок та пропонувати відправникам 
планувати відправки рівномірно упродовж всього року, а 
не сезонно», – додали в «Укрзалізниці».

На планування та використання робочого парку 
негативно впливає коротка сезонність відправок, а також 
незаповненість елеваторів, які  мають відповідати за обсяги 
вантажу і бути його відправниками.

Як зазначають у компанії, наразі у робочому парку 
«Укрзалізниці» близько 10 тис. зерновозів, а загальний 
вагонообіг – 10 діб. Таким чином, «Укрзалізниця» має 
можливість надавати для перевезень 30 000 вагонів на 
місяць. 

«Щоб задовольнити заплановані відправником 
58 тис. зерновозів щомісячно, необхідно покращувати обіг 
зерновозів, а для задоволення заявлених обсягів потрі-
бне відповідальне ставлення всіх учасників логістичного 
ланцюга. Тому всі критичні заяви зерновиків – це спроба 
перекласти відповідальність за свою неефективну роботу 
на перевізника», – підкреслюють у компанії.

www.agroportal.ua
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Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:oce@vfk.lutsk.ua

0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
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Вітає з Новим роком та 
Різдвом Христовим!

«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»



У США ВІДБУЛАСЯ ВИСТАВКА 
SPACECOM 2017: ПРЕЗЕНТОВАНІ 
КОСМІЧНІ АГРОТРЕНДИ

З 5 по 7 грудня в Хьюстоні (США) відбулася найбільша у 
світі науково-практична конференція, присвячена коме-
рційному застосуванню даних, отриманих із космосу – The 
Space Commerce Conference and Expo (SpaceCom) 2017. На 
заході були присутні понад 110 спікерів із різних країн та 
кілька сотень компаній із різних секторів економіки пред-
ставляли десятки інноваційних продуктів.

Для агробізнесу – одного з найбільших споживачів даних 
із космосу – ця виставка була надзвичайно насиченою. Аналіз 
супутникових даних, нові методи використання супутникових 
знімків і навігації, даних дистанційного зондування землі 
для підвищення ефективності землеробства і своєчасного 
прийняття важливих управлінських рішень – ось неповний 
перелік тем, яких торкнулися на SpaceCom 2017.

Лідери космічного та аграрного бізнесу досліджують нові 
способи контролю використання води, зменшення витрат 
на добрива, прогнозування врожайності та отримання більш 
точного прогнозу погоди. Представники компаній із дослі-
джень, розробки та впровадження інновацій в агросектор 
GEOSYS (Land-o-Lakes), Cropio і The Climate Corporation 
(Monsanto), обговорили розробку й тестування алгоритмів, 
варіанти застосування супутникових даних. Це забезпечить 
аграріям краще розуміння своїх ресурсів, прогнозування 
врожаю, контролю погодних умов, ефективної іригації та 
інших важливих показників.

У рамках дискусії були озвучені кілька глобальних 
трендів, які в найближчі роки будуть домінувати в техноло-
гіях для агробізнесу.

Необхідно уникати «noise data». У процесі розробки 
рішень потрібно відбирати, аналізувати, систематизувати і, 

як наслідок, доносити кінцевим користувачам весь масив 
складних даних із космосу в максимально доступному й кори-
сному вигляді для щоденного практичного застосування.

Космічні технології повністю змінюють правила гри в 
агробізнесі. Це добре видно на прикладі співпраці аграріїв 
із виробниками насіння, добрив та хімікатів. Платформи, 
які інтерпретують дані з космосу й інтегрують їх із даними з 
інших джерел, уже зараз допомагають компаніям Monsanto, 
Syngenta, Bayer. Вони показують фермерам правильне й 
ефективне застосовування продукції, грунтуючись на точних 
рекомендаціях та детальних картах внесення. Відповідно, 
співпраця не закінчується просто фактом купівлі-продажу.

Агрегація даних. На сьогодні чим більше інформації з 
різних ресурсів, тим більше підходів для інтерпретації та за-
стосування космічних даних. І, як наслідок, — точні і своєчасні 
оцінки, прогнози та рішення. Не можна обмежуватися 
даними лише з одного джерела. Необхідно дотримуватися 
багатовекторності у всьому — у каналах отримання даних, 
методах їх інтерпретації та аналізу, областях застосування.

У відповідь на ці тренди, компаніями, які працюють з 
супутниковими технологіями, були представлені свої роз-
робки.

Компанія Cropio презентувала мульти-супутникову 
платформу, здатну об’єднувати й інтегрувати різні дані 
різних типів супутникових систем — радіолокаційних, 
погодних, оптичних, а також дані аерофотозйомки. Такий 
підхід до отримання та обробки інформації дає надійні 
оцінки і прогнози, найактуальніші дані з декількох джерел, 
відкалібровані під один стандарт і, як наслідок, допомагає 
приймати точні й ефективні рішення.

У GEOSYS за допомогою агрегації історичних знімків 
навчилися аналізувати історичні особливості вегетації на 
полях. Це допоможе в рази скоротити витрати на відбори 
проб грунту, а також дає безцінну інформацію для придбан-
ня нової землі в обробку.

 www.kurkul.com
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СОЛОМОН ФРАНКФУРТ – УЧЕНИЙ-АГРОБІОЛОГ, ЯКИЙ 
СТОЯВ У ВИТОКАХ АГРАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Сучасний формат вітчизняної аграрної науки закладений 
ще у далекому ХІХ столітті, коли активно розвивалися дослі-
дження у царині технологій з обробітку ґрунтів, вирощування 
культурних рослин та свійських тварин, започатковувалася 
селекційна справа, проводилося вивчення ґрунтів. Принале-
жність територій України до різних імперій того часу відкла-
ла певний відпечаток у напрямах і якості розвитку науки та 
освіти. У центральній і правобережній частині нашої держави 
одним із дієвих організаторів академічної науки, державним 
діячом і навіть дипломатом у часи українських революцій 
був видатний учений-агробіолог, професор Соломон Львович 
Франкфурт.

СТАНОВЛЕННЯ ЯК НАУКОВЦЯ
Народився Шоломон (Шлім) Меїрович Франкфурт 1866 

р. у м. Вільно (нині – Вільнюс, Литва). Батько – Лайба Меїр 
Франкфурт, про матір знайти інформацію не вдалося. Немає 
даних і про те, де й коли він здобув середню освіту, але 
достеменно встановлено, що вищу спеціальну природознавчу 
здобув у Цюріхському університеті. Зауважимо, що С.Франк-
фурт закінчив цей престижний європейський навчальний 
заклад зі ступенем доктора за підготовлену дисертацію на 
тему: «Хімічно-технічні методи дослідження будівельних 
матеріалів». 1897 р. вона побачила світ російською мовою 
окремою 74-сторінковою брошурою з 23 ілюстраціями.

Після закінчення університету працює помічником 
знаменитого вченого-агробіолога професора Швейцарської 
політехніки Ернста Шульца і стає розробником відповідних 
піонерських методик, насамперед для проведення вегета-
ційних дослідів.

На той час учений стає визнаним авторитетом у своїй га-
лузі, який володіє щонайменше п'ятьма мовами і підтримує 
творчі зв'язки з провідними науково-освітніми центрами світу.

У 1895 році повертається до Росії, де для подальшої праці 
зобов’язаний був захистити наукову ступінь. Отримавши 1896 
р. дозвіл, С.Франкфурт під керівництвом професора К.Тіміря-
зєва захищає в Імператорському Московському університеті 
дисертацію на здобуття наукового ступеня магістра агрономії 
на тему: «Про фізіологічну роль деяких складових частин 
насіння». Її публікація, а також окремої брошури «Методи 
хімічного дослідження речовин рослинного походження» від-
разу поставила С.Франкфурта поряд із провідними фахівцями 
з проведення вегетаційних дослідів.

ДОСЯГНЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ
1898 р. – стає співробітником створеної сільсько-

господарської хімічної лабораторії Департаменту земле-
робства Міністерства землеробства і державних маєтностей 
при Імператорському Лісовому інституті, що фактично стала 
методичним центром вивчення хімії ґрунтів у країні. Тут 
С.Франкфурт розробляє спеціальну програму першої в країні 
мережі географічних дослідів з удобрення, яку реалізує саме 
на українських землях упродовж 1901–1917 рр. 

1901 р. – С.Франкфурт відгукується на пропозицію пере-
їхати до Києва й очолити агрохімічну (насіннєву) лабораторію 
Південноросійського товариства заохочення землеробства 
і сільської промисловості (Київського землеробського си-
ндикату). З її створенням пов'язують зародження контро-
льно-насіннєвої справи в Україні. Однак завдяки саме роз-
робленим С.Франкфуртом повноцінним, на широкій новітній 
науковій основі, методикам усього процесу оцінювання насін-
нєвого матеріалу вдалося досягти достойного її розгортання 
на українських землях аж до 1920 р. включно.

1901-1905 рр. – С.Франкфурт стає розробником програми 
і схеми всіх польових дослідів із цукровим буряком, а також 
картоплею, зерновими колосовими, що їх проводила Мережа 
дослідних полів ВТЦ. Разом із Б.Рожественським складає 
першу в країні повноцінну методику проведення польово-
го досліду у сучасному розумінні, а саме – переходу від 
дворазової до чотириразової повторності.

1903 р. – створив у Києві одну з найкращих в імперії 
агрохімічних і контрольно-насіннєвих лабораторій, де уче-
ний запропонував розділити експериментаторство на дві 
групи: технологічну й агрохімічну. Саме в ній академік 
В.Вернадський провів 1919 р. дослідження з подільським као-
ліном, результати яких доповів у 1922-му на засіданні Пари-
зької академії наук, що стало першою презентацією сучасної 
НАН України на міжнародній арені. Згодом на основі цієї ла-
бораторії шляхом реорганізацій було створено нинішній ННЦ 
«Інститут землеробства НААН».

1909 р. – за доповіддю С.Франкфурта Всеросійське 
товариство цукрозаводчиків організували поблизу Миронівки 
Центральну дослідну станцію з культури цукрового буряку, 
або Агронауковий інститут, як спеціальну наукову узагальню-
ючу інституцію для Південно-Західного краю. А 1912 року 
ця установа працювала у вигляді Миронівської дослідної і 
селекційної станції (нині — Миронівський інститут пшениці 
ім. В.Ремесла НААН). Пізніше результатами роботи установи 
було виведення сортів, а першому знаменитому у світі сорту 
пшениці озимої м'якої – «Українка 0246» – дав саме С.Франк-
фурт.

У подальші роки С. Франкфурт бере активну участь 
у створенні та роботі багатьох професійних, галузевих 
наукових організацій, які активно діяли навіть у період 
революцій. Також стояв у витоків створення наукового 
товариства, яке пізніше перетворилося в Національну 
академію наук України.

З 1920 року він переїхав до Німеччини, де стає керівником 
Закупівельного товариства Всесвітнього союзу ТРП. У часи 
правління нацистів переїжджає спочатку до Парижу, а потім 
до Женеви. Після Другої світової війни їде жити до США.

С.Франкфурт пішов з життя 18 листопада 1954 р. у віці 
88 років під час відпочинку в санаторії Saw Mill River у місті 
Йонкерс, штат Нью-Йорк, США, де й похований.

Творча спадщина С.Франкфурта налічує близько 200 
наукових і науково-популярних праць російською, украї-
нською, німецькою та англійською мовами з питань 
агрономії, аграрної економіки, агрохімії, переробки сільсько-
господарської продукції, методології, організації галузевого 
дослідництва та ін.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://uk.wikipedia.org, http://dt.ua,

http://dnsgb.com.ua, http://history.org.ua






