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Для участі в Акції потрібно придбати в 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ 
З ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»

Системи живлення, які існують на сьогодні в Україні, 
є напевне найбільш дискусійним питанням в агрови-
робництві. На це є багато причин. По-перше, технології 
вирощування – це найбільш затратний захід. По-друге, 
вони є найбільш впливовим технологічним елементом на 
врожайність тої чи іншої с/г культури. По-третє, на біль-
шості полів України багато років не використовувались 
органічні добрива. Враховуючи вищеперелічені фактори 
(насправді для того, щоб правильно підібрати систему 
живлення існує ще десятки інших факторів), ми рекомен-
дуємо добрива, які слід використовувати під ту чи іншу 
культуру. 

Перше, що потрібно зробити перед тим, як складати 
технологічну карту з живлення рослини – це агрохіміч-
ний аналіз ґрунту. В подальшому важливо не вважати, 
що дані агрохімічного аналізу є основою підбору жив-
лення - це лише частина даних. Важливо врахувати клі-
матичні умови, кількість опадів, тип та структуру ґрунту, 
попередники (краще за п’ять останніх років), звичайно, 
мати бачення планової урожайності і т.д. Одним словом, 
чим більше даних, тим правильнішою і економічно до-
цільнішою буде система живлення.

Аналізуючи живлення рослин, які використовують в 
Україні, і порівнюючи з кращими фермерськими госпо-
дарствами Голландії, Німеччини, США, ми бачимо, що 
тут є найбільший резерв в піднятті врожаю в цілому по 
Україні. 

Маючи багаторічний досвід в підборі живлення для 
кожної культури під запланований врожай, ми можемо 
стверджувати, що скоригувавши, а саме вибравши пра-
вильне добриво, оптимальну кількість макро-, мікро-, 
та мезоелементів, при тому, не залучаючи додаткових 
коштів в цілому по Україні, можна збільшити валовий збір 
с.-г. культур на 20-25%.

ТОВ «Сервіс-Агрозахід» пропонує комплексне зба-
лансоване живлення. Обов’язково перед складанням 
технологічних карт компанія проводить ґрунтові аналізи 
в своїй сертифікованій лабораторії. На основі них та 
вищеперелічених заходів ми розробляємо систему жив-
лення. 

Оптимально як з точки зору економіки, так і з точки 
зору засвоєння, використовувати мінеральне добри-
во, в гранулі якого будуть всі необхідні елементи для 
стартового живлення рослини. Також дуже важливо, 
щоб добриво було легкорозчинне та не мало шкідливих 
компонентів, які пригнічують або навіть знищують мі-
крофлору ґрунту. Крім азоту, фосфору і калію в гранулах, 
за необхідності додається магній, сірка, обов’язково 
кальцій та мікроелементи, такі як: залізо, мідь, молібден, 
марганець, бор, цинк. За рахунок того, що ми на старті 
забезпечуємо рослину всім необхідним (закон Лібіха 
ще ніхто не відміняв), одержуємо сильні рослини з по-
тужною кореневою системою. Така рослина легше пе-
реносить високі температури, нестачу вологи, але саме 
головне – в рази більше використає поживних речовин 
з ґрунту. На протязі вегетаційного періоду кожні 15-20 
днів необхідно проводити листкову діагностику, щоб 
можна було вчасно скоригувати нашу систему живлен-
ня, виходячи з тих чи інших ґрунтово-кліматичних умов, 
сортових чи гібридних особливостей культур та фаз 
їх розвитку. Позакореневе живлення, на нашу думку, 
взагалі не використовує свого потенціалу в більшості 
фермерських господарств України. 

При чотирьох-шести позакореневих обробках, вико-
ристаних на будь-якій культурі, відповідним добривом 
можна збільшити врожай від 20 до 50%. Правильно 
підібраним набором мікроелементів, амінокислот, сти-
муляторів росту можна зменшити в рази або взагалі зні-
велювати до нуля вплив багатьох ґрунтово-кліматичних 
проблем.

На сьогодні через засуху ми не добираємо 10-15 
мільйонів тонн зерна кожний рік. Хоча в таких країнах 
як Туреччина, Іспанія, Ізраїль, де випадає стабільно 
менше дощів, збирають навіть таку культуру як цу-
кровий буряк – навіть без поливу. Таких результатів 
фермери в цих країнах досягають в першу чергу за 
рахунок використання таких продуктів, які зменшують 
в 1,5-2 рази коефіцієнт транспірації, збільшують масу 
кореня та кількість кореневих волосків від двох до 
трьох раз.

Компанія ТОВ «Сервіс-Агрозахід» має в своєму порт-
фоліо продукти від провідних виробників добрив з 
таких країн як Іспанія, Англія, Польща (так звані «розумні 
продукти»), які максимально забезпечують вищеописані 
опції. Це в першу чергу продукти, які, крім основних 
мікро-, макроелементів, містять кремній, титан, багаті 
аміно- та органічними кислотами.

Взагалі, будь-який з продуктів (а їх в Україні вже є 
більше 1 тис.), які, до речі, не дешево коштують, при не-
правильному використанні може не тільки не покращити 
розвиток рослини, а пригнітити її, погіршити метаболізм 
чи тургор клітини, що в кінцевому результаті зменшить 
врожайність культури на 5-10%, а враховуючи витрати, 
понесені на використання цих добрив, рентабельність 
відповідно буде ще нижчою.

Тому ми категорично не рекомендуємо використову-
вати позакореневе живлення без розуміння коли, як і що 
робити, який продукт вносити в тій чи іншій фазі куль-
тури, сорту, погодних умов і т.д. – це приблизно 30 фак-
торів, які потрібно врахувати. І тільки тоді аграрії дійсно 
зможуть, як пишуть деякі компанії, окупити потрачену 
гривню в 50-60 разів.

 

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



Більшість українських аграрних компаній-виробників та дистриб’юторів відкрили 2017 рік, представив-
ши свої перевірені досвідом продукти та новинки на виставках «Зернові технології», «Agro Animal Show» та 
«Фрукти. Овочі. Логістика», які проходили 15-17 лютого в Києві. Аграрії, які ще не занурені повністю в роботу 
на полях, з’їхались на цей величезний ярмарок світових сільськогосподарських технологій, одночасно з цікаві-
стю та скепсисом оцінюючи багатство та різноманіття новітніх інструментів і ресурсів.

З чим увійшла у 2017 рік аграрна галузь в Україні? По-перше, це критична необхідність розвитку фінан-
сової грамотності. Зміна спец. режиму оподаткування с.-г. сектору, необхідність підвищення рентабель-
ності господарства, вигідного збуту продукції та нестабільність економічного ринку вимагають від аграрія 
бути активнішим бізнесменом, залучаючи у свою діяльність більше ефективних інструментів.

По-друге – велика необхідність розвитку експорту с.-г. продукції, враховуючи, що аграрна галузь є про-
відною. Для цього потрібно працювати з багатьма факторами – не тільки з підвищенням якості продукції, а 
й з розвитком логістики (дуже нагально), переробної галузі, документації/сертифікації, диверсифікації вироб-
ництва тощо.

Наступною позицією є те, що галузь рослинництва і тваринництва рухаються фактично в проти-
лежних напрямках: рослинництво активно розвивається, укріплюючи свої позиції та авторитет, а стан 
тваринництва стрімко погіршується. Поголів’я всіх видів тварин скорочується, об’єми виробництва тва-
ринної продукції знижуються, спалахи АЧС непокоять свинарів майже у всіх областях України. Зрозуміло, що 
такий стан тваринницької галузі негативно вплине на сільське господарство в цілому: сівозміна поступово 
виключає кормові культури, система живлення – органічні добрива, не кажучи вже про трансформацію ринку 
вітчизняної переробної продукції.

Ринок земель сільськогосподарського призначення – це окрема велика тема. Дію мораторію Верховною 
Радою продовжено до 1 січня 2018 року, а з липня 2017 почнеться впровадження ринку цих земель, яке три-
ватиме до 2020 року. Ситуація неоднозначна, питання знаходиться в стані хаосу, і крім того, існує багато 
ризиків, зокрема можливість виникнення монопольного ринку землі. 

Виходячи зі всього вищезазначеного, хочеться побажати аграріям не боятись залишати зону комфорту 
та постійно враховувати у своїй роботі свіжі тенденції аграрної галузі та факторів, що на неї впливають. 
Глобальність економічних ринків вимагає і глобального мислення, тому бажаємо аграріям розширювати свій 
погляд та контекст аналізу, адже тільки гнучкість та обізнаність дозволять не зламатись під тиском не-
стабільності і конкуренції.

ВІД РЕДАКЦІЇ



Äîáðèâà äëÿ ïîçàêîðåíåâîãî ï³äæèâëåííÿ:
• ARCOP, сульфат магнію кристалічний

(MgO-23%,SO3–46%,Mn -0,035%, Zn–0,013%);
• Сульфат магнію кристалічний семиводний

 (MgO-16%,SO3–32%);
• Повний перелік мікродобрив 

польсьпольської компанії ІНТЕРМАГ;
• Кристалічні добрива Ельвіта 

(фосфо 8-45-8, калі 3-10-45, нітро 19-20-20).

Ïåðåâàãè íàøèõ äîáðèâ:
• вміст діючої речовини в добриві на 100% відповідає задекларованому;

• в одній гранулі або кристалі містяться всі елементи;
• складники добрив повністю доступні рослинам, та, в залежності

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

• виробник – Поль• виробник – Польща, виготовлено за стандартами Євросоюзу;
• дані добрива вже не один рік є популярними, користуються великим попитом

у фермерів країн Євросоюзу;
• легко вносяться в ґрунт;

• мають високу окупність з 1 га, ціна відповідає якості;
• доступні ціни, зручні умови співпраці.

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

ÄÎÁÐÈÂÀ
Â²Ä ÒÎÂ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÌÀÊÎØ»

ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÂÀØÈÕ
ÂÈÑÎÊÈÕ ÂÐÎÆÀ¯Â

Пропонуємо сільгоспвиробникам надсучасні, високоефективні,
комплексні добрива європейської якості польського виробництва. Це добрива

нового третього покоління, які не містять важких радіаційних металів,
екологічно чисті, їх гранула легко набрякає в ґрунті, розносячи елементи живлення.

Вони задовольняють рослини збалансованим комплексом
елементів живлення, забезпечують якісне їх засвоєння.

Ãðàíóëüîâàí³ ì³íåðàëüí³ äîáðèâà:
• TARNOGRAN 21 (N3P10K21Ca6Mg3S18);
• TARNOGRAN R (N3P9K19Ca5Mg3S21)+B0,2;
• TARNOGRAN PK (P12K23Ca6Mg4S10);
• Сульфат магнію гранульований
 (Mg21S30)+B28мг/кг + Са1,4;
•• Суперфосфат гранульований (P19Ca25S32,5);
• WAP MAG (Ca28Mg16S10);
• WIGOR S (S90).
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ВИПАДКИ АЧС ЗАРЕЄСТРОВАНІ У 
П’ЯТИ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Про це повідомляє прес-служба Державної служби Украї-
ни з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. 
Випадки спалаху АЧС були зафіксовані В Одеській, Полтавській, 
Івано-Франківській, Харківській і Рівненській областях. Зокрема, 
випадки загибелі свиней через АЧС було зафіксовано в особистих 
підсобних господарствах громадян в смт Захарівка (Одеська обл.), 
Смт Велика Багачка, с. Якимове, с. Тишки (Великобагачанський і 
Лубенський р-ни, Полтавська обл.), С. Бакшеївка (Вовчанський р-н, 
Харківська обл.) І с. Дядьковичі (Рівненський р-н, Рівненська обл.).

Крім того, 19 лютого ДНК вірусу АЧС був виявлений при 
дослідженні біоматеріалу, відібраного від загиблого дикого 
кабана, що належав ТОВ «Спеціалізоване лісомисливське 
науково-дослідне Природозаповідний господарство« Чорний 
ліс »(с. Рибне, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.). 
Відзначається, що на території Івано-Франківської області АЧС 
виявлено вперше.

В осередках захворювання проводяться заходи щодо лока-
лізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

ВІДНОВЛЕНО СЕРТИФІКАЦІЮ 
НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Це зазначає прес-служба Мінагрополітики. 21 лютого на за-
сіданні Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок 
проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу. 

«Визначено механізм проведення сертифікації органами 
з оцінки відповідності та агрономами-інспекторами. Також 
були затверджені форми заяв для проведення сертифікації та 
форми сертифікатів», - повідомив Міністр аграрної політики та 
продовольства Тарас Кутовий.

За словами Міністра, сертифікація забезпечить проведення 
комплексу заходів, спрямованих на визначення якостей насін-
ня і садивного матеріалу з видачею відповідних сертифікатів.

«Чіткий механізм сертифікації сприятиме виробництву 
насіння високої якості, розширення його експорту та 
надходження інвестицій в галузь насінництва», - зауважив 
Міністр.

ЦІНИ НА КОРМИ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ЗРОСТАТИ

У 2016-17 маркетинговому році фуражна пшениця подо-
рожчала порівняно з минулим роком на 12,2%, фуражний 
ячмінь – на 4,5%, а фуражна кукурудза на 6,7 %. 

Про це повідомили в аграрній компанії  «Фенікс Агро». Як 
зазначає аналітик «Фенікс Агро» Валерія Пекін, зростання цін 
на корма почалося з 2014 року: оскільки ціни на корма прив’я-
зані до курсу долара, девальваційні процеси відобразилися на 
ціні. У 2014 року ціни були стабільними, лише з кінця 2015 року 
почалося незначне зростання ціни.

«Це заважало розвитку тваринницького комплексу 
України, який почав інтегрувати девальваційні процеси 
національної валюти лише в кінці 2015 року», — уточнює 
Валерія Пекін.

На думку аналітика, лише після повної інтеграції закупівель-
ними цінами на незбиране молоко, девальвації гривні можли-
ве відновлення рентабельності в секторі молоковиробництва, 
який функціонував в умовах особливо високих  цін на корми 
протягом майже всього минулого десятиліття.

Як ми повідомляли раніше, раціон високопродуктивної 
корови обходиться фермеру в середньому у 83 грн на добу. У 
минулому році на годівлю однієї тварини господарі витрача-
ли в середньому 60 грн, у 2014 – 40 грн. Тварині масою у 500 
кг і середнім добовим надоєм у 20 кг потрібно заготовити 
до 60 кг корму щодоби. За даними комерційного директора 
Консультаційного центру АВМ Дениса Сергієнка, в добовий 
раціон корови входить: 10-12 кг грубих кормів (сіно), 30-35 
кг соковитих кормів (силос, сінаж), 3-4 кг концентрованих 
кормів (зерно, шроти).
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ПРОЙШЛИ МІЖНАРОДНІ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
ВИСТАВКИ УКРАЇНИ «ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», «AGRO 
ANIMAL SHOW» ТА «ФРУКТИ. ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА»

Протягом 15-17 лютого 2017 
року в Києві пройшли міжнародні 
спеціалізовані сільськогосподарські 
виставки «Зернові технології», «Agro 
Animal Show» та «Фрукти. Овочі. 
Логістика». Заходи традиційно 
відбулися у виставковому центрі 
«КиївЕкспоПлаза».

Виставки проводилися за 
підтримки Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, 
Федерального міністерства продо-
вольства та сільського господарства 
Німеччини, Німецької асоціації 
виробників сільськогосподарської 
техніки VDMA, Національного 
агентства з підтримки французької 
економіки Business France, вистав-
кової компанії IFWexpo (Німеччина), 
ВГО «Українська аграрна конфеде-
рація», асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу».

Урочисте відкриття виставок 
відбулося за присутності міністра 
аграрної політики та продовольства 
України Тараса Вікторовича Кутово-
го. Привітавши учасників та гостей 
з початком виставок, він висловив 
сподівання про успішне проведення 
експозиції, налагодження корисних 
контактів між аграріями і компа-
ніями, що забезпечить зростання 
українського агропромислового 
комплексу.

Серед почесних гостей, що 
відкривали захід на КиївЕкспоП-
лаза, були наступні особи: міністр 
сільського господарства чеської 
республіки Пан Маріан Юречка, 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Федеративної Республіки 

Німеччина в Україні Пан Ернст Рай-
хель, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Королівства Нідерланди В 
Україні Пан Кейс Ян Рене Кломпен-
хаувер, Надзвичайний та Повноваж-
ний Посол Великої Британії в Україні 
Пані Джудіт Гоф, Заступник Голови 
Місії при Посольстві Королівства 
Данія в Україні Єва Марія Фріда 
Барльозе, торговельний радник, Ди-
ректор Business France в Україні Пан 
Алексі Струве, торговельний радник 
при Посольстві Австрії в Україні Пан 
Германн Ортнер.

За підрахунками організаторів, 
учасниками виставок цього року 
стали 500 провідних компаній з 23 
країн на площі 28 000 кв.м. А такі 
країни як: Франція, Німеччина, 
Австрія, Чехія, Велика Британія, Ні-
дерланди, Данія представлені Наці-
ональними експозиціями. Відвідало 
виставки майже 19 тис. осіб.

Компанії-учасники для гостей 
заходу представили найновіші 
досягнення науково-технічного 
прогресу, передову сільсько-
господарську техніку і технології 
для успішного аграрного бізнесу. 
Значна відвідуваність виставки 
ще раз підтверджує її значимість 
для сільськогосподарської галузі 
України, адже аграріям завжди 
важливо прийняти оптимально 
вдалі рішення для роботи на цілий 
рік. Тому вдале поєднання різних за 
тематикою і одночасно на початку 
року виставок «Зернові технології», 
Agro Animal Show та «Фрукти. Ово-
чі. Логістика» надають таку можли-
вість фахівцям.

Програма проведення виставок 
була насичена різноманітними 
заходами, зокрема конференціями, 
круглими столами, семінарами, 
презентаціями, майстер-класами. 
Всього відбулося 30 бізнес-івентів, в 
яких взяли участь провідні експерти 
сільськогосподарської галузі, нау-
ковці та представники влади.

Учасниками «Зернових 
технологій» були 266 компа-
ній, а саме: Bondioli & Pavesi, 
Buhler, Josera, KMZ Industries, 
SESVANDERHAVE, Riela, Richland, 
Veles Agro, Агро-Темп, Арсенал, 
БТУ-Центр, Вітера, Владам-Юг, 
Волинська фондова компанія, 
Деметра, Завод елеваторного 
обладнання, Завод Кобзаренка, 
Реаком, Торнум, Варіант Агробуд, 
MaterMacc, Лендтехнік, Техноторг, 
Maschio-Gaspardo та інші.

Компанії на своїх представля-
ли обладнання для зберігання та 
переробки зернових та олійних 
культур, виробництва комбікор-
мів, обладнання для елеваторів та 
хлібоприймальних пунктів, муко-
мельної, круп’яної промисловості, 
насіннєвий матеріал, засоби захисту 
рослин, лабораторне та ваговимі-
рювальне обладнання, техніку та 
технології для виробництва зерно-
вої продукції.

Серед учасників Agro Animal 
Show були 157 компаній, а саме: 
GEA, KUHN, I-TEK, AAT, AG-BAG Укра-
їна, Polnaet, Buhler, Biochem, Biorent 
agri, Hog Slat, Siloking, Grimaud 
Freres Selection, Vilomix, DeLaval, 
Агровет Атлантик, Агротехніка, Porc 
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Ex Breeding, Krone, Big Dutchman, 
Schauer, Skov, Josera, Breeders, 
Andritz, Skiolo та інші.

Вищезгадані компанії презенту-
вали техніку та обладнання, корми, 
ветеринарні препарати, засоби 
діагностики, генетичний матеріал, 
технології утилізація відходів, техні-
ка та обладнання для утримання та 
годування тварин, новітні науко-
во–технічні розробки, представлені 
профільними інститутами.

Серед учасників виставки 
«Фрукти. Овочі. Логістика» 
було понад 60 фірм: Агріматко, 
Українська Овочева Компанія, 
Араміс, Брусвяна, БТУ-Центр, Вітера, 
Владам-Юг, Ерідон-Тех, Реаком, 
Адена, EFT Group та інші.

У павільйоні презентовано різ-
номаніття насіннєвого матеріалу з 

новими колекціями сортів і гібридів 
овочевих культур, сільськогоспо-
дарську техніку, обладнання для 
крапельного зрошення, фертигації, 
транспортування, зберігання та 
пакування продукції.

Однією із експозицій, на яку було 
варто звернути увагу, на виставці 
був стенд компанії «Агрімат-
ко Україна», яка презентувала 
різноманітну сільськогосподарську 
техніку, зокрема самохідний обпри-
скувач Uniport 3030 бразильського 
виробника Jacto. Також свої конку-
рентоспроможні новинки на ринку 
вітчизняної сільськогосподарської 
техніки представила компанія Veles 
Agro. А підприємство "Агро Темп" 

презентувало потужні чеські трак-
тори ZETOR, висвітливши їх технічні 
характеристики.

Підсумовуючи проведення між-
народних виставок, слід наголосити 
про присутність на заході провідних 
міжнародних та вітчизняних компа-
ній; насиченість ділової програми. 
Таке партнерство перетворило 
виставки «Зернові технології», Agro 
Animal Show, «Фрукти. Овочі. Логіс-
тика» у головний інтелектуальний 
майданчик та ефективну маркетин-
гову платформу для визначення 
перспектив розвитку і просування 
компаній на вітчизняному та міжна-
родному ринках.

Андрій Сава
Компанія 
"Сесвандерхаве-
Україна"
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Юрій Кернасюк, канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту 
інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЧИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ?
Останніми роками для абсолютної більшості керівників і власників компаній, які пра-

цюють у  вітчизняному сільському господарстві, нагальною проблемою є пошук шляхів 
адаптації агробізнесу до нестабільного економічного середовища з метою збереження 
позицій на ринку, скорочення та оптимізації витрат, забезпечення конкурентоспромож-
ного розвитку виробництва. Серед перспективних напрямків досить значне поширення 
набуває диверсифікація і спеціалізація.

Будь-яка кризова ситуація завжди поряд з еконо-
мічною нестабільністю відкриває певні можливості 
і перспективи розвитку агробізнесу. Їх реалізація в 
значній мірі потребує широкого застосування іннова-
ційних підходів та  обґрунтованого прийняття управ-
лінських рішень, вибору ефективних стратегій адаптації 
сільськогосподарського виробництва до мінливих умов 
ринкового середовища а також пошуку нових вигідних 
напрямків діяльності та загалом підвищення рівня кон-
курентоспроможності продукції.

Незважаючи на усі складнощі і економічні негаразди, 
пов’язані із коливанням курсу національної валюти та цін 
на світових продовольчих ринках, диспаритет цін і високі 
банківські відсоткові ставки для сільського господарства 
на внутрішньому ринку, вітчизняний аграрний сектор за-
лишається одним з найбільш привабливих видів бізнесу 
для вкладання коштів та залучення інвестицій.

Успішна підприємницька діяльності аграрних форму-
вань в складних економічних умовах господарювання 
забезпечується, передусім, за рахунок безперервної 
трансформації організаційної, управлінської й вироб-
ничої структури відповідно до поставлених цілей і 
завдань. Це дозволяє швидко адаптувати агробізнес 
до умов оточуючого економічного середовища, знайти 
власну дохідну нішу на конкурентному аграрному ринку 
та забезпечити кращі стратегічні позиції для подальшо-
го економічного зростання. 

Означені трансформаційні зрушення, зазвичай, 
можуть здійснюватися в двох основних напрямках 
– диверсифікації сільськогосподарської виробничої 
діяльності або ж поглибленні розвитку спеціалізації.

Диверсифікація в агробізнесі є одним з різнови-
дів якісно іншого підходу до вибору і обґрунтування 
розвитку сільськогосподарського виробництва, що 

Табл. 1 Рентабельність діяльності підприємств України за видом економічної діяльності «Сільське, лісове 
та рибне господарство» (Джерело: Державна служба статистики України)

Види економічної діяльності
Код за 
КВЕД–
2010

Рівень рентабельності (збитковості) усієї діяльності 
підприємств

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сільське, лісове та рибне господарство A 16,3 18 15,6 8 8,9 29,5

сільське господарство, мисливство та надання 
пов’язаних із ними послуг 01 17,4 19,3 16,3 8,3 9,2 30,4

вирощування однорічних і дворічних культур 01.1 20,1 21,5 14,9 5,6 9,1 33,4

вирощування багаторічних культур 01.2 8,6 12,1 34 64,9 62,5 39,5

відтворення рослин 01.3 8,6 5,9 35,2 21,3 21,1 24

тваринництво 01.4 15,1 14,9 22,7 19,9 17,5 25,4

змішане сільське господарство 01.5 –5,7 2,2 3,9 –10,1 –43,8 –31,8

допоміжна діяльність у сільському господарстві 
та післяурожайна діяльність 01.6 –10,8 –0,8 0,2 –6,7 –30,9 –6,6

мисливство, відловлювання тварин і надання 
пов’язаних із ними послуг 01.7 –24,7 –20,7 –14,9 –16,2 –25,0 –13,9

лісове господарство та лісозаготівлі 02 0,3 1,3 1,4 1,5 2,8 7,5

лісівництво та інша діяльність у лісовому 
господарстві 02.1 1 1,9 1,1 2 2,3 7,2

лісозаготівлі 02.2 0,7 1,7 1,4 1,3 2,9 7,3

збирання дикорослих недеревних продуктів 02.3 5,2 0 3 –0,7 0,9 –9,9

надання допоміжних послуг у лісовому 
господарстві 02.4 –0,8 0,6 2,3 2,2 3,8 9,6

рибне господарство 03 –11,0 –2,2 –2,4 –5,5 –25,3 8,7

рибальство 03.1 –15,6 –5,5 –6,0 –3,9 –31,9 –5,5

рибництво (аквакультура) 03.2 0,8 –0,9 –0,4 –6,7 –19,9 18,6
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передбачає проникнення його у нові сфери діяльності 
та ринки збуту продукції, або ж розширення напрямків 
вирощування сільськогосподарських культур чи підга-
лузей тваринництва.

На відміну від диверсифікації спеціалізація – яви-
ще цілком протилежне, що передбачає концентрацію 
зусиль, ресурсів і уваги на одному чи декількох напрям-
ках діяльності з метою зниження витрат та збільшення 
прибутку.

Останніми роками майже перед кожним аграрієм 
постає непроста дилема прийняття рішень стосовно 
вибору напрямку або ж, як більш правильно буде 
стверджувати, стратегії адаптації сільськогоспо-
дарського виробництва до викликів і ризиків, що 
є закономірним наслідком нинішньої складної 
соціально-економічної і політичної нестабільності в 
державі. Результатом цього вибору є показник рен-
табельності усієї діяльності аграрних підприємств 
(табл. 1).

У сільському господарстві безпосередньо сам 
процес диверсифікації не слід окремо розглядати в 
якості певної противаги спеціалізації та змішувати її 
з комбінуванням виробництва. 

Як правило, диверсифікація і спеціалізація до-
повнюють одна одну. Але також загальновідомо, що 
багатоманітність галузей веде до втрати контролю 
над агробізнесом, оскільки здебільшого оптимальна 
кількість товарних напрямів для сільського господар-
ства складає від трьох-чотирьох (нині це здебільшого 
зернові, олійній культури, а також окремі скоростиглі 
галузі тваринництва – птахівництво і свинарство) і до, 
максимум п’яти. А за умови високого професіоналізму 
керуючого персоналу розширення сфери діяльності 
може досягти восьми-дев’яти напрямків. При цьому 
варто зазначити, що ефективність управління бага-
топрофільною діяльністю у великотоварних аграрних 
формуваннях залежить як від рівня самостійності і 
відповідальності кожного з підрозділів, так і ступеня 
його спеціалізації.

Кожен з цих напрямків має власні конкурентні 
переваги, які забезпечують підвищення ефектив-
ності ведення агробізнесу (рис.1).

Рис 1. Аналіз особливостей і порівняльних пере-
ваг спеціалізованого та диверсифікованого вироб-
ництва в сільському господарстві

У сільському господарстві, на відміну від інших галу-
зей економіки, є свої особливості і відмінності, зумов-
лені специфікою аграрного виробництва, які неодмінно 
треба враховувати при бізнес-плануванні переходу до 
тієї чи іншої стратегії розвитку.

Майже кожен, хто займається агробізнесом, напри-
клад в землеробстві, передусім, звертає увагу на власні 
ресурсні можливості, зумовлені розмірами і рівнем ро-
дючості ґрунту конкретного поля, враховує розбіжність 
в цінах на сировину і готову продукцію та їх коливання, 
сезонність виробництва і використання робочої сили, 
а також транспортні витрати, нестабільність господа-
рювання, безпосередньо пов’язану з різними природ-
но-кліматичними факторами. 

Що ж спонукає аграрія до обґрунтованого вибору 
диверсифікації в якості стратегічного напрямку роз-
витку власного агробізнесу або ж надання переваги 
саме спеціалізації?

 Насамперед, це наявність достатнього для цього 
розміру головного ресурсу в сільському господарстві – 
землі. Як правило, диверсифікацію можуть дозволити 
здебільшого середні і великі аграрні підприємства, що 
використовують у своїй діяльності не менше 2000-4000 
га сільськогосподарських угідь, а також агрохолдинги.

Окрім зазначеного, потреба у диверсифікації вини-
кає як виклик на певні економічні проблеми аграрного 
підприємства на ринку або ж внутрішні негаразди, 
зумовлені ускладненням управління виробництвом при 
зростанні розмірів його господарської діяльності.

Усі вище перелічені аспекти виступають об’єктив-
ними передумовами до застосування диверсифікації в 
агробізнесі, оскільки пов’язані з економічною неста-
більністю, яка виникає наслідок їх взаємодії.

На відміну від диверсифікації спеціалізація є 
досить успішною стратегією аграрного виробництва в 
стабільних економічних умовах господарювання для 
господарств, що не мають великих земельних масивів. 
Так, традиційно більшість фермерських господарств 
спеціалізуються на виробництві продукції рослинни-
цтва. Навіть за нинішні складних економічних умов 
господарювання ця стратегія цілком себе виправдовує, 
оскільки дозволяє сконцентрувати обмежену кількість 
фінансових і виробничих ресурсів на стратегічних 
напрямках діяльності.

У підсумку хотілося б зазначити, що економічна 
нестабільність і погіршення фінансового стану змушує 
агробізнес вдаватися до диверсифікації як до одного 
із дієвих заходів виходу з кризи та мінімізації ризиків. 
Однак рішення з цього приводу має бути економічно 
обґрунтоване і врахувати усі можливі варіанти та на-
слідки для господарської діяльності підприємства.
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ВОЛОДИМИР СТИБЕЛЬ: НАШІ СТУДЕНТИ 
МОЖУТЬ ЗАРОБЛЯТИ БІЛЬШЕ ВІД РЕКТОРА

Вітчизняна освіта і наука завжди були визнаними у світі. І велика заслуга у цьому університетів та 
академій Галичини, які ведуть свої наукові школи з XVIII-XIX століть. Високе реноме одного із найста-
ріших вищих навчальних закладів в галузі зоотехнії і ветеринарії сьогодні підтверджує і Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.

Нещодавно його очолила молода, амбіційна людина, що 
реалізує європейський та світовий досвід у підготовці май-
бутніх фахівців для аграрної галузі. Отож, бесіду вели із рек-
тором університету, доктором ветеринарних наук, профе-
сором, вченим у галузі паразитології сільськогосподарських 
тварин Стибелем Володимиром Володимировичем.

– Пане Ректоре, познайомте читачів із універси-
тетом: коли розпочалася його історія? 

– Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького – це 
один із найстаріших вищих навчальних закладів не тільки 
України, а й Європи. Як університет ми беремо початок з 
1784 року, коли запрацювала класична університетська 
кафедра ветеринарної медицини при Львівському універ-
ситеті (1661 р.). Хоча фундамент у становленні ветеринар-
ної освіти був закладений ще далекого 1512 року завдяки 
створенню школи коновальства, де і навчали як правиль-
но лікувати коней. Три роки тому ми святкували 230-ти-
річний ювілей з дати заснування вивчення ветеринарної 
науки у Львові на академічному рівні. Кафедра існувала 
при медичному факультеті Львівського університету. На 
початку 1881/1882 навчального року нарешті у Львові 
була відкрита й сама Ветеринарна школа. Її офіційна пов-
на назва звучала так: Цісарсько-королівська Ветеринарна 
школа зі школою кування коней з клінікою-стаціонаром 
для тварин у Львові.

– Починаючи з моменту першого випуску (1885 
року) і до тепер університет випустив понад 35000 
спеціалістів. А кого готує сьогодні ВНЗ?

– Сьогодні в університеті навчається майже п’ять тисяч 
студентів денної і заочної форм навчання. Звичайно, про-
відним і найбільшим підрозділом є факультет ветеринарної 
медицини. Плідно працюють викладачі та студенти на біо-
лого-технологічному факультеті, факультеті харчових тех-
нологій та біотехнології, факультеті економіки та менедж-
менту. Успішно розвивається наш наймолодший структур-
ний підрозділ – факультет ветеринарної гігієни, екології 
та права. Ми традиційно навчаємо ветеринарних лікарів, 
технологів з виробництва і переробки продукції тваринни-
цтва, біоінженерів, екологів, менеджерів. Новими й доволі 
успішними напрямами підготовки майбутніх фахівців у нас 
є ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, право, якість 

стандартизація та сертифікація. Відкриваємо і нові, затре-
бувані на ринку спеціальності: готельно-ресторанну спра-
ву, туризм, адміністративний менеджмент, ветеринарну 
фармацію. Щодо набору спеціальностей (а їх майже 20), за 
якими готує фахівців заклад, то ми намагаємося йти в ногу з 
часом та європейським досвідом. 

– Чи мають можливість ваші студенти набира-
тись практичних навичок?

– Звичайно. На це і скерована наша робота. Поблизу 
Львова у складі університету функціонує Науково-на-
вчальний центр (Городоцький район), де студенти прохо-
дять різноманітні практики. Кілька років ми також вигра-
ли гранд Європейського Союзу, завдяки чому отримали 
новітнє обладнання для лабораторних досліджень, діа-
гностики хвороб тварин. Можу стверджувати, що кращого 
обладнання жоден ВНЗ ветеринарного профілю в Україні 
на сьогодні немає. В університеті вже працює пересувна 
ветеринарна лабораторія, що створена на базі автомобіля 
«Рено». Змонтовано 11 сучасних потужних мікроскопів 
німецької фірми «Leica». Серед них й унікальний прилад з 
системою цифрової реєстрації запису. 

Також працює цифровий рентгенівський кабінет най-
вищого світового рівня. Він дає змогу отримати цифрове 
зображення уражених частин тіла тварини буквально за 
кілька хвилин.

Крім цього, на постійній основі залучаємо викладачів з 
Польщі, здійснюємо обмін студентами. Таким чином, наш 
студент має всі можливості якісно вивчати як теорію, так і 
здобувати практичні навики з майбутньої професії.

– «Ветеринарний університет» відомий широкому 
загалу, має визначну історію, багатьма вченими під-
нята висока планка освіти. Як ці фактори впливають 
на вашу роботу?

– Так, планка у ветеринарній освіті та науці піднята у Льво-
ві висока. Складність її підтримання у мене, як і в будь-якого 
ректора, існує значна. Це пов’язано із тим, що вітчизняна 
вища освіта проходить період глибокого реформування. Змі-
нюються підходи до зарахування абітурієнтів, нарахування 
студентам стипендії, змінюються критерії до роботи профе-
сорсько-викладацького складу, ускладнюються умови підго-
товки майбутніх наукових кадрів. Відбувається усе це на фоні 
складних політичних і соціально-економічних умов розвитку 

Пам'ятник ветеринару
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держави. Але попри все ми намагаємося рухатися вперед, 
відкриваємо нові спеціальності, розвиваємо тісну співпрацю 
з європейськими освітніми і науковими установами.

– Тобто ваш заклад розвивається і стає бага-
топрофільним. Чи існують проблеми якісної підго-
товки спеціалістів?

– Українські реалії засвідчили, що на 46 млн. жителів у 
нас є дуже багато ВНЗ. У Європі ж навпаки – на 1 млн. осіб 
припадає всього 1 університет. Якщо розглядати ветери-
нарні факультети, то їх сьогодні в країні 10. На мою думку, 
це забагато, оскільки виникають проблеми як із фаховою 
підготовкою, так і працевлаштуванням. Тому у вищій освіті 
мають навчати тих спеціалістів, де є відповідна профільна 
наукова школа. У нас такі є, адже відкриваючи нові спеці-
альності, ми спочатку готуємо відповідну наукову базу. Ін-
шою проблемою наступних двох років буде «демографічна 
яма» сімнадцятирічної давності – різко знизиться кількість 
випускників, частина з яких не піде навчатися у вищу 
школу або ж поїде навчатися закордон. Трансформуються 
також напрями реформ з приходом нового освітнього мі-
ністра, які часто змінюються. Усе накладає певний відбиток 
на розвиток освіти загалом, і у нашому закладі також.

– Володимире Володимировичу, а як бути із підго-
товкою фахівців для галузі тваринництва, враховую-
чи її занепад з 90-х років?

– У цій ситуації звичайно зроблено багато помилок із ре-
формуванням аграрного сектору, що призвело до занепаду 
тваринницьких господарств. Разом з тим існує проблема 
дешевого і неякісного імпорту тваринницької продукції та її 
переробки. Тому, в першу чергу, держава має «повернутися 
лицем» до вітчизняних товаровиробників – створити умови 
для ефективного ведення бізнесу у тваринництві. А ми, впев-
нений, спроможні якісно підготувати молодого фахівця.

– Ви очолили університет у 2014 році – у непростий 
час для України та суспільства. Чи легко далося таке 
рішення?

– Нелегко, але 95 відсотків голосів на виборах віддали за 
мене. Мабуть колектив робив ставку на молоду людину, яка 
бажає змін. Моя передвиборча програма базувалася на досві-
ді європейських закладів освіти. На той час я встиг уже побу-
вати у провідних університетах світу ветеринарного профілю, 
набратися відповідного досвіду і знань в організації освітян-
ської справи. Прийшовши на посаду ректора, я ініціював ряд 
організаційних, кадрових, методичних змін. Це не завжди по-
зитивно сприймалося окремими людьми, але переконаний, 
що ці зміни вкрай необхідні, щоб стати справді європейським 
університетом. Важко морально і зараз, але вірні друзі і коле-
ги підтримують. Це додає сили для подальшої роботи.

– Ви пройшли нелегкий шлях від аспіранта до рек-
тора. Що вам особисто більше імпонує: навчати, 
здійснювати наукові дослідження чи виконувати ад-
міністративну роботу?

– Так, шлях довгий. За 25 років після випуску з інсти-
туту я навчався в аспірантурі, захистив кандидатську 
дисертацію (1997 р.) у Білій Церкві, а через 10 років у Хар-
кові – докторську дисертацію. Усе наукове життя займався 
вивченням паразитів у свиней. Уже є свої учні – захищено 
8 кандидатів наук. Також виконував адміністративну ро-
боту на кафедрі, був деканом. Зараз очолюю університет. 
Ця робота цікава, але забирає дуже багато сил, потребує 
часу і в поза робочі години для вирішення питань життя 
ВНЗ. Цих проблем не боюсь, але як науковець, вважаю за 
необхідне постійно самовдосконалюватися, щось нове 
вивчати, досліджувати технології, препарати. А тому душа 
більш лежить до наукової і викладацької роботи.

– Пане Володимире, а що вас надихнуло обрати фах 
ветеринара?

– Я виріс в селі (Миколаївський район Львівської об-
ласті). Були в господарстві батьків і кури, качки, корови, 
поросята. І коли тварини хворіли, мені завжди було ціка-
во, чому з ними це сталося, що за хвороба спричинила 
захворювання чи падіж. Моя тітка працювала в той час 
головним зоотехніком у колгоспі, то ж я завжди бігав на 
ферму чи тракторну бригаду дивитися як все відбуваєть-
ся. Так робили усі мої друзі. З іншого боку, ветеринарний 
лікар у селі завжди був в пошані, а його знання користува-
лися попитом. Тому і пішов вчитися на ветлікаря.

– А з яким життєвим кредо працюєте?
– Якщо коротко, то це чесність, порядність і принци-

повість. Надзвичайно поважаю і ціную у людях професіо-
налізм. Не терплю брехні і пліток, особливо серед колег. 
Краще гірка правда, чим солодка брехня.

– Володимире Володимировичу, ви і ваші колеги го-
туєте молодих фахівців. Чи буде майбутнє в України з 
такою молоддю?

– По-перше, моє бачення України – це Європа. Вра-
ховуючи їхні досягнення в науці загалом, техніці, техно-
логіях, нам однозначно треба рухатися туди. По-друге, 
теперішні студенти мають набагато більше можливостей 
для розвитку і накопичення знань, ніж це було 20 років 
тому. Сьогодні вони їздять на практику в різні країни, віль-
но вивчають іноземні мови, для них доступні безмежні 
інформаційні ресурси світу тощо. Тому з такою молоддю 
Україна стане потужною, розвиненою державою та пов-
ноцінним членом європейської спільноти.

– А що побажаєте нашим читачам?
– Аграріям побажаю міцного здоров’я, терпіння, ви-

соких врожаїв, хорошого технічного забезпечення. Що 
стосується тваринників – відновлення поголів’я худоби і 
птиці, відродження галузі. Хочеться, щоб аграрний бізнес 
беріг землю, на якій працює. Від цього виграють не лише 
самі аграрії, а й держава. Відтак ми збережемо природу, 
село для майбутніх поколінь.

Спілкувався Андрій Сава
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«МАЙСТЕРНЯ АГРАРІЯ» ОБ’ЄДНУЄ 
ПАРТНЕРІВ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»
Компанія «Сингента» відкрила низку заходів 2017 року вже відомим в Україні про-

ектом «Майстерня Аграрія». Наша редакція відвідала захід в м. Тернопіль, який 7 лю-
того зібрав агровиробників зі всього Західного регіону. 2017 рік буде особливим для 
партнерів компанії. Всі робочі відділи «Сингенти» підвели підсумки та проаналізували 
співвідношення можливостей аграріїв та зовнішніх умов, які супроводжують вирощу-
вання культур та збут врожаю. Тепер можливостей у сільгоспвиробників буде набагато 
більше, а залежності від зовнішніх умов – менше, адже компанія «Сингента» пропонує 
оновлений комплекс технологій, призваний вирішити всі потреби виробника.

Проекти та плани компанії «Сингента»
Гебхард Рогенхоферд, генеральний директор 

«Сингента» в Україні поділився тим, як виникла ідея 
проекту «Майстерня Аграрія»: 

«В определенный момент мы поняли, что компании 
необходим новый нестандартный формат меропри-
ятия. Так, при совместной работе отдела маркетинга и 
отдела продаж родилась идея о проекте «Майстерня 
Аграрія». Он ценен в первую очередь комплексным 
подходом к деятельности агрария, то есть мы, кроме 
информации о качественной продукции компании 
Syngenta, даем знания фактически обо всех агро-
номических факторах успешного выращивания с.-г. 
культур, а именно: аспектах правильного севооборота, 
обработки почвы, сроках посева и сбора урожая, тех-
нологиях качественного нанесения ЗЗР и т.д. Проект 
показал себя очень успешно, за два года его суще-
ствования количество наших партнеров существенно 
возросло. Аграрии используют технологии компании 
«Сингента» и видят положительный результат. И это, 
разумеется, способствует развитию нашего бизнеса: 
если сравнивать обороты нашей компании в 2001 году 
и в 2016, то они возросли в 36 раз! Также существенно 
возросла наша команда, как в количестве, так и в каче-
стве. На сегодняшний день наш коллектив в Украине 
состоит из 350 человек, а начинали деятельность  24. 
Значит, мы все делаем правильно. 

Руководство Syngenta полагает, что в Украине очень 
большой потенциал развития сельского хозяйства, это 
страна, которая может кормить мир. Глобальный рост 
населения планеты требует, соответственно, и роста 
производства продуктов питания, а для этого необхо-
димо интенсифицировать отрасль, повышать урожай-
ность. 

Для того, чтобы наши партнеры могли эффективно 
изучать технологии компании по обработке семян,  
«Сингента» мы открыли в Днепропетровске институт 
Seedcare, работа которого уже презентовалась в част-
ности на проекте «Майстерня Аграрія». Кроме того, в 
2016 году мы в Днепропетровске начали строительство 
института селекции, который будет открыт в марте 2017 
года. На протяжении всей истории своего существова-
ния компания  «Сингента» вкладывает большие инвес-
тиции в различные обучающие проекты для аграриев. 

Кроме названных проектов, основной деятельно-
стью Syngenta продолжает оставаться работа в области 
в инновационной селекции и разработка эффективных 
препаратов по защите растений. В частности отмечу, 
что кроме гибридного ячменя технологии Hyvido, 
мы планируем через несколько лет также продавать 
гибриды пшеницы, которые сейчас на стадии разра-
ботки – это перспективное направление, поскольку 
технология позволяет существенно повысить урожай 
культуры». 
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«Задача компанії «Сингента» – вирішити 
якомога більше потреб агровиробника»

Сергій Бут, керівник відділу маркетингу польових 
культур нагадав, що «Майстерня Аграрія» - це широ-
комасштабний проект, який включає в себе декілька 
секторів роботи. 

«Наразі ми проводимо серію зимових конференцій, 
на яких ділимося з аграріями результатами роботи з на-
укових та виробничих досліджень, а також новинками 
продукції Syngenta. Але презентації на екрані аграрію 
не достатньо для справжнього втілення знань у практи-
ку, це тільки підготовка. Саме тому у нас існує декілька 
агроцентрів в різних регіонах України, де наші партнери 
в польових умовах дізнаються про рішення актуальних 
проблем с.-г. виробництва. До того, ж на супроводженні 
вирощування культур наша діяльність не  закінчується, 
і на проекті «Майстерня Аграрія» ми також презентуємо 
роботу відділу «Фінансові рішення». Задача компанії 
«Сингента» - вирішити якомога більше потреб агрови-
робники».

Очевидно, що в кожному регіоні України своя специ-
фіка ґрунтово-кліматичних умов, з якої виходить і спе-
цифіка агрономічних підходів. Тому заходи «Майстерня 
Аграрія» не є однаковими для всіх. Західний регіон є в 
цьому контексті дуже цікавим: тут від області до області 
місцевість та клімат кардинально змінюються; близь-
кість до гір, наявність лісів або межування з південним 
регіоном вносять свої корективи. 

Сергій Бут поділився планами роботи компанії «Син-
гента» на Західній Україні у 2017 році. Вони стосуються 
зокрема такої культури як кукурудза, потенціал якої 
в цьому регіоні розкривається дедалі більше. Але й 
посуха тут стає з кожним роком все більш жорсткішою. 
Тому «Сингента» буде активно пропонувати аграріям 
посухостійкі гібриди нової технології Артезіан, а також 
ефективні препарати захисту кукурудзи, зокрема Елю-
міс. 

Валерій Голиняк, директор Західного бізнес-ре-
гіону компанії «Сингента» продовжує тему: «Ми проа-
налізували складні умови 2016 року і не розраховуємо, 
що у 2017 буде легше. Тепер «Сингента» впроваджує 
нову стратегію, яка допоможе товаровиробникам 
справлятись з існуючими зовнішніми проблемами, 
зокрема викликами природи. На сьогоднішній день на 
Західній Україні важливим є використання ґрунтових 
гербіцидів, адже наразі рівень вологи цілком достат-
ній, і ця категорія препаратів буде ефективною. Крім 
того, суттєво актуалізувалась в цьому році увага на таку 
культуру як соняшник. На багатьох господарствах є не-
добрий стан посівів озимого ріпаку, будуть відбуватись 
пересіви – саме на соняшник. Ми пропонуємо широке 
портфоліо високоврожайних стресостійких гібридів цієї 

культури, серед яких відзначу наступні: Естрада, НК Нео-
ма, НК Конді, НК Долбі – це перевірені гібриди, які дають 
прекрасні результати на Західній Україні. І якщо раніше 
в нашому регіоні був обмежений перелік оптимальних 
за строками висіву гібридів, то сьогодні він значно 
розширився. Можна сіяти ранні, середньоранні, які без 
проблем збираються у вересні-жовтні з вологістю 9%. 

Крім того, озимина буде пересіватись і на кукурудзу – 
ця культура також буде у центрі уваги у 2017 році. Відзначу 
такі наші високопродуктивні гібриди як НК Кобальт, СИ Фе-
номен, СИ Новатоп та інші, які показали хороші результати 
врожайності в нашому регіоні у 2015-2016 роках. І звісно, 
буде висвітлюватись комплекс захисту: гербіциди Елюміс, 
Примекстра TZ Голд, фунгіциди Амістар Екстра, Тілт Турбо 
– це ті препарати, які довели свою ефективність і користу-
ються великим попитом на Західній Україні».

Конференція «Майстерня Аграрія» була розділена на 
два блоки: «Олійні та зернові культури» і «Кукурудза». В 
рамках кожного з них наукові спеціалісти компанії «Син-
гента» висвітлювали найактуальніші аспекти успішного 
вирощування культур. Вони складаються з планування 
правильної сівозміни, обробітку ґрунту, ретельного під-
бору та підготовки насіннєвого матеріалу, дотримання 
ефективної системи догляду та захисту посівів.

Соняшник – одна з найважливіших і 
прибуткових культур

Як ми вже зазначили, збільшення посівів соняшнику, 
зокрема на Західній Україні,  набирає все більші оберти. 
Однак щорічне їх нарощування, недотримання принци-
пів сівозміни (розміщення соняшнику після соняшнику), 
наявність і накопичення на полях рослинних решток, 
засміченість посівів бур’янами, які резервують збудни-
ків хвороб, призвели до критичної ситуації з хворобами 
соняшнику. І це попри інші фактори, які можуть суттє-
во знижувати врожайність соняшнику: несприятлива 
температура, опади, посуха, неправильний обробіток 
ґрунту тощо. Геннадій Малина, кандидат с.г. наук, ме-
неджер з розвитку олійних культур ТОВ «Сингента 
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Україна», зауважив, що саме тому захист посівів соняш-
нику – важливий елемент у технології його вирощуван-
ня. Основними хворобами соняшнику в західному регі-
онами є несправжня борошниста роса (периноспороз), 
біла гниль (склеротиніоз), сіра гниль, фомоз, фомопсис, 
іржа, і боротись з ними далеко не завжди просто, осо-
бливо вже при їх активному розвитку. Втім, компанія 
«Сингента» підготувала потужні системи захисту соняш-
нику. Відзначимо зокрема такий потужний фунгіцид як 
Амістар® Екстра.

Амістар® Екстра містить дві діючі речовини: 80 г/л 
ципроконазолу та 200 г/л азоксистробіну, які забезпечу-
ють надійний захист від збудників хвороб із різних кла-
сів і родів. Перевага фунгіциду Амістар™ Екстра – те, 
що азоксистробін має профілактичну (превентивну) дію 
й не дає інфекції поширюватися від уражених рослин 
на здорові протягом тривалого часу. Тобто він стримує 
розвиток хвороб на господарсько-невідчутному рівні 
навіть за сприятливих умов для розвитку хвороби. Після 

обприскування посівів соняшнику препаратом Амі-
стар™ Екстра рослини краще переносять стресові 
умови й посуху, що зумовлено специфічною дією на 
ферментний комплекс рослинної клітини. Також він 
проявляє позитивний фізіологічний ефект на соняшни-
ку, що додатково збільшує урожайність на 9–12%. Усе це 
разом веде до головної мети сільгоспвиробника – отри-
мати високий урожай відмінної якості. До речі, Амістар™ 
Екстра чудово діє не тільки на соняшнику, але й на всіх 
олійних та зернових культурах. 

Протруювання насіння забезпечує 
стабільний врожай за будь-яких умов

Світлана Чоні, канд. с/г наук, технічний партнер 
з підтримки і розвитку фунгіцидів, протруйників 
насіння зернових культур ТОВ «Сингента», розповіла 
учасникам конференції про симптоми збудників різних 
хвороб на зернових та олійних культурах. Невтішними 
є прогнози щодо снігової плісняви: вона буде активно 
розповсюджуватись в Україні, а діагностувати її можна 
тільки рано навесні, коли заходи усунення вже не є 
простими. Світлана Чоні підкреслила: з хворобами слід 
працювати на упередження. І не тільки якісні фунгіциди 
є інструментом боротьби з цією проблемою. Протрую-
вання насіння – це дуже важливий агрономічний захід, 
який попереджує  весняні хвороби молодих рослин та 
забезпечує їх надійний старт. Компанія «Сингента» має 
широке портфоліо протруйників для різних культур. На-
разі актуальною є розмова про стан посівів озимих зер-
нових, який є досить слабим в західному регіоні. Тому 
для планування майбутнього якісного врожаю озимих 
презентуємо аграріям новинку від компанії «Сингента» 
– протруйник, який буде в продажу з осені 2017 року – 
Вайбранс™ Інтеграл. 

Вайбранс™ Інтеграл містить 25 г/л седоксану, 25 
г/л флудиоксонілу, 10 г/л тебуконазолу та 175 г/л тіаме-
токсаму. Працює на озимих пшениці та ячмені. Ефектив-
но діє проти сажкових хвороб, ризоктоніозу, гельмінто-
споріозів, септоріозу та різних кореневих гнилей. Має 
низку переваг:
• Стимулює розвиток кореневої системи
• Тривалий посилений захист проти фузаріозної, офіо-

больозної, 
ризоктоніозної кореневих і прикореневих гнилей

• Готова до використання інсекто-фунгіцидна суміш
• Можливість застосовувати після будь-якого попере-

дника
• Формула М у складі протруйника забезпечує краще 

утримання препарату на насінні та ідеальну якість 
протруювання.

Також в контексті теми захисту кукурудзи, зокрема 
від шкідників, слід відзначити й аспект її протруюван-
ня. Компанія «Сингента» пропонує аграріям інсекти-
цидний протруйник Форс® Зеа для кукурудзи, який 
довів свою високоефективність на численних дослід-
них та товарних посівах. Препарат відмінно діє проти 
комплексу ґрунтових шкідників – ще до безпосеред-
нього їх контакту з обробленими рослинами. Завдяки 
утворенню газової фази запобігає навіть дрібним 
пошкодженням ґрунтовими шкідниками (на відміну 
від суто системних фунгіцидів), що надалі унеможли-
влює розвиток вторинних інфекцій. Форс® Зеа чудово 
контролює шкідників сходів на ранніх етапах розвитку 
кукурудзи: попелиць, блішок, чорнишів, шведських 
мух та західного кукурудзяного жука. Істотно зменшує 
пошкодженість птахами. 

Кукурудза Артезіан™ – фактор стабільного 
успіху

На сьогоднішній день вже існує повноцінна система 
технологій вирощування кукурудзи, яку багато хто з 
аграріїв вважає найбільш рентабельною культурою. 
Питання складається в тому, як правильно їх втілити на 
практиці. Для цього потрібно дотримуватись правил і 
рекомендацій авторитетних спеціалістів, поєднувати 
їх з власним досвідом та не відставати від інновацій-
них розробок в області агрономії. На конференції 
«Майстерня Аграрія» компанія «Сингента» детально 
висвітлила слабкі та сильні місця цієї культури, а також 
представила широке портфоліо насіння кукурудзи та 
захисту для неї. Звернемо увагу на елітну генетику 
Артезіан™.

Технологія кукурудзи Артезіан™ має довгу історію 
численних лабораторних досліджень та польових 
випробовувань. Селекціонери компанії Syngenta 
зійшлися на думці, що для досягнення успішного ре-
зультату необхідне глибоке розуміння того, як стре-
сові умови через недостатнє зволоження впливають 
на кукурудзу на рівні генів. Результатом дослідження 
цього складного питання стало у підсумку створен-
ня гібридів, які відрізняються елітною генетикою із 
підвищеним рівнем ефективності використання во-
логи і, таким чином, демонструють стабільно високу 
врожайність. Тому непередбачувані погодні умови 
більше не є приводом для відмови від вирощування 
кукурудзи. Гібриди Артезіан™ запрограмовані на 
максимальне розкриття генетичного потенціалу вро-
жайності в будь-яких умовах. На сьогоднішній день 
гібрид кукурудзи цієї технології, який зареєстрований 
в Україні – це новітній СИ Феномен ФАО 220, з по-
тенціалом врожайності 13 т/га. 
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Цей гібрид, окрім безумовно високого рівня посу-
хостійкості, також характеризується швидкою відда-
чею вологи зерном під час дозрівання. Середня його 
вологість по всіх демо – нижче 12%. Має об’ємний 
багаторядний качан та тонкий стрижень, зерно зубо-
подібного типу. Але попри те, що СИ Феномен гібрид 
зубовидний, віддає вологу за принципом кременисто-
го, тобто вже в першій декаді вересня він стоїть сухий, 
що дає можливість після нього встигнути посіяти ози-
му пшеницю. Оптимальна густота його посіву для да-
ного регіону – 75-77 тис. насінин/га. Рослини типу Stay 
Green забезпечують високу якість корму для тварин. 
Вміст у зерні крохмалю – 72-74%. СИ Феномен є толе-
рантним до стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої 
сажки. 

Бренд Hyvido™ – інноваційна технологія 
вирощування озимого ячменю

«Сингента» першою серед насіннєвих компаній у світі 
запустила комерційне виробництво гібридів озимого 
ячменю, рекомендувавши спеціально розроблену тех-

нологію під брендом Hyvido™. Гібридне насіння в цьому 
ячмені за рахунок унікального поєднання батьківських 
ліній дозволяє досягти гетерозисного ефекту і, як на-
слідок, вищих, ніж у звичайних сортів, урожаїв. Гібриди 
озимого ячменю мають високу кліматичну адаптивність 
та відмінні кормові якості товарного зерна. Ще одна ро-
дзинка технології полягає у особливостях вирощування 
цих гібридів: вдвічі нижча норма висіву, ранні терміни 
посіву і збирання, оптимізація доз мінерального жив-
лення та захист посівів від хвороб і шкідників за раху-
нок спеціально підібраної системи використання ЗЗР. 

Компанія «Сингента» за зазначеною технологією має 
наразі в портфоліо два гібриди озимого ячменю високо 
інтенсивного типу. Перший, Галатіон, має потенційну 
врожайність 10-11 т/га. Підвищена зимостійкість і пластич-
ність до умов вирощування, стійкість до вилягання, толе-
рантність до збудників хвороб – це ключові властивості 
цього гібриду. Потенціал кущення 6-8 стебел. Аналогічні 
характеристики має і другий гібрид ячменю Хоббіт, але 
він ще й володіє покращеними кормовими властивостями.

Тетяна Бєлінська

Відгуки учасників конференції «Майстерня Аграрія»
Богдан Тимофійчук, керівник ПП «Богда і К» (Снятинський район, Івано-Франківщина): «Співпрацємо з 

компанією «Сингента» з 2008 року, і за цей час розвинули плідне партнерство. Активно використовуємо посівний 
матеріал різних культур. Зокрема 70% насіння соняшнику, який ми сіємо – це саме Syngenta. НК Долбі, НК Бріо, НК 
Рокі – вони показують хорошу стійкість до хвороб та шкідників і високу врожайність.  Будемо пробувати в цьому 
році високоолеїнові гібриди. Дуже задоволені й кукурудзою «Сингенти». Наприклад, в цьому році сіяли НК Термо, зі-
брали врожай 112 т/га. Також успішно використовуємо технології захисту цієї компанії. Відзначу зокрема ґрунто-
вий гербіцид Примекстра® Голд. З нетерпінням чекаємо випробовування їх новинок. Фахівці «Сингенти» працюють 
дуже швидко та гнучко, відгукуються на будь-які запити та проблеми, дають обґрунтовані з наукової точки зору 
поради».

Микола Коваленко, агроном ПОСП імені Шевченка (Горохівський район, Волинська обл.): «Вже три роки 
ми активно використовуємо засоби захисту рослин компанії «Сингента», найбільше – фунгіцидною групою на 
колосових культурах. Також інсектициди – в цьому році вперше Енжіо® використали на горосі, дуже добре себе по-
казав. Будемо пробувати його на пшениці та ячмені. Також задоволені і насінням «Сингенти», будемо збільшувати 
його частку в наших посівах».

Анатолій Козак, заступник директора по рослинництву ТОВ «Агро-Юг» (Волочиський район, Хмельнич-
чина): «В цьому господарстві я працюю нещодавно, але з продукцією компанії «Сингента» знайомий вже давно. За-
соби захисту рослин – якісні, серйозного рівня. Дуже хороші результати показує ґрунтовий гербіцид Примекстра 
TZ Голд. Тепер у мене в планах активне використання насіння Syngenta: соняшнику, кукурудзи. Дуже подобаються 
заходи «Майстерня Аграрія», адже я завжди цікавлюсь новинками компанії. Сьогодні особливо зацікавила техно-
логії кукурудзи Артезіан, будемо впроваджувати, адже зараз робимо акцент на цій культурі і хочемо вийти на 
максимальний врожай».
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ВИРОЩУВАННЯ СОЇ: ДЕМОНСТРАЦІЯ КРАЩОГО ДОСВІДУ 
В ПОДОЛАННІ БАР’ЄРУ ВРОЖАЙНОСТІ У ТРИ ТОННИ

Соя в останні роки все більше цікавить аграріїв України, адже площі її посіву станов-
лять біля 2 млн. га. Її називають диво-рослиною через широкий спектр використання. І 
недаремно. Так, із насіння сої виробляють борошно, олію, крупи, соєве молоко, сурогат 
кави, консерви, біопаливо, а також корми для тварин. Підігріває цікавість до неї і підви-
щений попит з боку інших держав – вітчизняні аграрії експортують понад 50% сої, а це 
понад 2 млн. тонн.

Сьогодення вимагає від агровиробників підвищувати ефективність вирощування сої 
в частині отримання високих врожаїв (не менше 3 т/га) та якості насіння як сировини 
для переробки (особливо позбавленої ГМО). Як свідчать офіційні дані державної ста-
тистики, середня урожайність сої не перевищує 2,5 тонни. Тому на практиці потрібно 
вирішити багато технологічних питань для отримання стабільних врожаїв цієї культу-
ри. Про це і йшлося на міжнародній науково-практичній конференції «Кращі практики 
виробництва з вирішення проблем у вирощуванні сої» (м. Київ), організованої компані-
ями «Адама Україна» та «Заатбау Україна».

Про мету та завдання конференції розповів дирек-
тор з маркетингу та розвитку компанії «Заатбау 
Україна» Віталій Грищенко:

«Сьогодні наші компанії прийшли до розуміння, що 
спільне проведення подібних заходів є більш корисним 
для наших клієнтів. Це пов’язано з тим, що вирішувати 
питання у сільському господарстві необхідно комплек-
сно. Цього року ми зупинилися на такій культурі як соя. 
Метою проведення конференції є намір поділитися з 
аграріями найкращим досвідом вирощування насіння 
сої. Адже культура в Україні доволі молода, і ще не всі 
навчилися правильно її вирощувати для одержання 
стабільних і високих урожаїв на рівні не менше 3 т/га. Є 
також багато особливостей підбору сортів, проведення 
агротехнічних заходів, зокрема підживлення та захисту 
рослин.

Тому сьогодні ми спільно з нашими партнерами з 
компанії «Адама Україна» та кращими господарника-
ми-практиками маємо на меті показати вплив основних 
чинників на врожайність насіння сої. У зв’язку з цим, 
серед запрошених доповідачів є агрономи успішних 
аграрних підприємств та провідні науковці у сфері захи-
сту і живлення рослин сої.

Надихнув нас на організацію заходу і європейський 
досвід вирощування сої. Західноєвропейські фермери 
дотримуються двох головних критеріїв ефективного 
вирощування. Перший – це якісний обробіток ґрун-
ту. Мова йде не про вибір способу обробітку ґрунту, 
наприклад, оранки чи no-till-технологій, а про ідеальне 
вирівнювання ґрунту для того, щоб в подальшому мак-

симально уникнути втрат при збиранні. Другий – іно-
куляція насіння сої. Щодо мінерального удобрення, то 
австрійські та німецькі фермери діють за правилом: ми 
не настільки багаті, щоб вносити мінеральні добрива 
під сою. Тобто, вони застосовують фосфорні та калійні 
добрива з розрахунку один раз на три роки під попе-
редники сої, а азотні не вносять взагалі, так як соя – це 
бобова культура, яка за рахунок азотфіксації здатна 
забезпечити себе цим елементом. Тому існує переко-
нання, підкріплене багаторічними дослідженнями, що 
вносити азот під сою економічно не доцільно. Жодні 
азотні добрива не замінять якісну інокуляцію. 

Науково-практичну конференцію відкрили керівники 
організаторів заходу. З вітальними словами виступили: 
генеральний директор «Заатбау Україна» Євгеній 
Авраменко та керівних технічного і маркетингового 
департаменту компанії «Адама Україна» Олександр 
Карпенко.

Вони звернули увагу присутніх на те, що поряд із 
насінням з високим генетичним потенціалом чи якіс-
ними препаратами захисту рослини, для досягнення 
вищих показників виробництва сої необхідно вирішити 
цілий комплекс агротехнічних питань. Власне, основне 
завдання організаторів –  надати учасникам практичні 
знання щодо особливостей вирощуванні сої та збіль-
шення її врожайності.

Про налагодження ланцюга «від вирощування – до 
кінцевого споживача», а також формування довіри між 
виробниками та споживачами розповіла регіональний 
директор Асоціації «Дунайська соя» Інна Ільєнко.



www.agroprod.biz 27

Доповідач наголосила, що надзвичайно важливи-
ми питаннями у цій галузі є: скільки виробляти сої, 
якої якості і що робити із нею далі? Представляючи 
інтереси європейських виробників, посередників та 
споживачів, головною проблемою залишається по-
стачання на ринки ЄС якісної сої, вільної від ГМО. На 
сьогодні частка «внутрішньої» не ГМО сої у Європі є 
невеликою: не більше третини. За 7-8 років її хочуть 
збільшити до рівня 50%. Тож, перспективи України у 
цьому сегменті є надзвичайно великими. Українським 
аграріям Асоціація рекомендує дотримуватись прин-
ципу відкритості у процесі вирощування сої з метою 
забезпечення якості, безпечності, сталості походжен-
ня та використання дозволених у Європі хімічних 
препаратів.

Своїм досвідом вирощування сої поділився кандидат 
сільськогосподарських наук, директор ТОВ «Агрофір-
ма «Колос» Леонід Центило. Тема його доповіді – здо-
рова рослина як запорука досягнення максимального 
потенціалу врожайності сої, який, за словами науковця,  
складає біля 14 т/га! 

Про захист рослин сої розповіли фахівці компанії 
«Адама Україна». Вони представили сучасні схеми бо-
ротьби з хворобами і шкідниками сої із застосуванням 
інноваційних препаратів з найменшою шкодою для са-
мої рослини та ґрунту.

Про особливості агротехнологічних рішень, які 
дозволяють стабільно отримувати понад 3 тонни з 1 га 
розповів головний агроном ТОВ «Агро-Рось» Віктор 
Слободяник. Зокрема, він наголосив, що у наявній 
5-ти або 7-пільній сівозміні на підприємстві проводять 
глибоке рихлення ґрунту на глибину біля 45 см (в се-
редньому раз на 4 роки). Це дає можливість ефективно 
боротися з утворенням ґрунтових підошв та використо-
вувати наявну вологу. У господарстві також відмовилися 
від гранульованих мінеральних добрив. Виконання усіх 
агротехнічних заходів, а також якісне насіння і препа-

рати захисту дозволяють безперешкодно досягати вро-
жайності сої на рівні 3,5-4 т/га.

Особливості мінерального живлення сої у своїй допо-
віді вказав науковий консультант компанії «Заатбау 
Україна» Франц Блюменшайн. Зокрема він проде-

монстрував цілий ряд європейських досліджень, які 
переконливо доводять, що вносити під сою мінеральні 
добрива економічно нерентабельно. Також велику увагу 
в своїй доповіді австрійський вчений звернув на такий 
важливий захід як інокуляція насіння сої перед посівом. 

«Якщо говорити про нашу компанію, – розповідає 
Віталій Грищенко, директор з маркетингу та роз-
витку «Заатбау Україна», – то слід зауважити, що 
ми є європейським лідером у сегменті ранньостиглих 
сортів сої. Усі зареєстровані сорти сої мають високий 
потенціал врожайності – на рівні 5-6 т/га. Зокрема, з 
такими популярними сортами як Кордоба та Лісса-
бон агровиробники на великих площах не раз досягали 
врожайності до 5 т/га. Ці сорти також мають високий 
вміст білку. Більшість сортів стійкі до вилягання та 
розтріскування бобів; є нейтральними до тривалості 
світлового дня; належать до індетермінантного типу 
росту, тобто мають гарну стійкість до різноманітних 
стресових факторів».

Компанія «ЗААТБАУ» в поточному сезоні пропонує 
високоврожайні сорти сої різні за стиглістю: 000+ 
(100-105 днів) – Мерлін (Merlin), Абеліна (Abelina); 000 
(105-110 днів) – Ліссабон (Lissabon); 000- (110-115 днів) – 
Кордоба (Cordoba); 00 (115 - 120 днів) – Кардіфф (Cardiff); 
00- (120-125 днів) – Кент (Kent); 0- (125-127 днів) – СГ СР 
Пікор (SG SR Picor); I (127-130 днів) – СГ Айдер (SG Eider).

Загалом, усі доповідачі науково-практичної конференції 
впевнені, що досягнення середньої врожайності сої по 
Україні у 3 т/га є цілком реальним за умов належного вико-
нання усіх необхідних агротехнічних заходів, починаючи від 
підбору якісного насіння, і завершуючи збором врожаю.

Андрій Сава



Хімічний склад:

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

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

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

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

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

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

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

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



Хімічний склад:

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

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

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

Магній відповідає за утворення у листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на 
формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого у 
рослин формується більш потужна коренева система.
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П’ЯТЬ ЗА ХИСНИХ МЕ ХАНІЗМІВ КРЕМНІЮ
ПОЗИ ТИВНА РОЛЬ КРЕМНІЮ У СТИМУ ЛЮ ВАННІ РОСТУ Й РОЗВИТКУ РОСЛИН, ЗБІЛЬШЕННІ 
ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Є ЗА ГАЛЬ НО ВИЗНА НОЮ. ПРИ ЦЬОМУ ПО ЗИ ТИВНИЙ 
ЕФЕКТ КРЕМНІЮ ОСОБ ЛИ ВО ПОМІТНИЙ У РОСЛИН ЗА СТРЕ СО ВИХ УМОВ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

А - лист без штучного 
зараження мучн. росою.

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

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

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

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

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

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

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

Механічний за хист — по товщення епі  дермаль них 
тканин.

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

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

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

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

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

Будемо раді відповісти на Ваші запитання та 
зауваження.

(050) 320-24-66, (067) 000-24-66, (057) 736-03-43                                                                                                  
s-p-p@i.ua
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ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТОВ НВКФ «СЕЛЕКТА» 
В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Ні для кого не секрет, що урожайність продукції рослинництва при традиційному господарюванні є вищою 
ніж при органічному землеробстві. Втім, виникає доречне питання: завдяки чому товаровиробники при 
екологічному землеробстві отримують гарні врожаї? Відповідь є – завдяки якісному насінню і правильному 
вибору гібридів, що забезпечить і гарні врожаї, і високі прибутки.

Так, на Житомирщині ТОВ «Агровест груп» на практиці доводить, що отримання гарних врожаїв кукурудзи 
в умовах органічного землеробства – це реальність сьогодення. 

Мову ведемо з керівником виробництва ТОВ «Агровест груп» Майдановичем Сергієм Миколайовичем.

– Шановний Сергію Миколайовичу, розкажіть про 
господарство, в якому працюєте, та його спеціалізацію.

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Агровест 
груп» (Житомирська область, Баранівський район, с. Смолдирів) 
засноване у 2011 році та є досить «молодим» господарством. 

Проект зі створення нашого господарства розроблявся 
виключно для ведення органічного землеробства, відтак 
орієнтація ТОВ «Агровест груп» – це екологічне виробництво. 
Підприємство спеціалізується на розведенні м’ясо-молочної 
худоби – симентальської породи корів, завезеної з Чехії, та є 
племінним репродуктором цієї породи.

– Які основні напрямки діяльності Вашого господарства? 
– Як я вже казав, в основному господарство спеціалізується на 

розведенні симентальської породи корів, тому від рослинництва 
насамперед беремо корм для ВРХ. На сьогодні ми вирощуємо 
пшеницю, ячмінь, овес, а також кукурудзу. При цьому, кукурудзу 
вирощуємо виключно для власних потреб – на силос та корнаж.

– Скажіть, яку площу в структурі посівів Вашого 
господарства займає кукурудза?

– В обробітку ТОВ «Агровест груп» знаходиться близько 
3000 га, з яких 400-500 га займає кукурудза. Така площа 
посівів кукурудзи для нашого господарства є оптимальною та 
збільшувати її ми не маємо змоги, зважаючи на вимоги сівозміни. 
До того ж, кукурудза – це єдина культура у нашому господарстві, 
яка удобрюється органічними добривами.

– Сергію Миколайовичу, чи актуальна кукурудза як 
культура для Вашого господарства та які особливості 
кукурудзи найбільш цінні для Вас? 

– Авжеж актуальна, оскільки кукурудза складає понад 
третину раціону худоби, а зважаючи на те, що відгодівля худоби 
здійснюється сінажно-силосним раціоном, без кукурудзи як 
культури наше господарство не може обійтися.

Найбільш цінними у кукурудзі для господарства є два 
фактори – це силос, який формує високоросла кукурудза 
з довгим вегетаційним періодом, та зерно, яке забезпечує 
повноцінний раціон худобі. 

– Якої технології вирощування кукурудзи дотримується 
Ваше господарство? 

– Технологія, якої дотримується наше господарство, 
складається з оранки та внесення органічних добрив. Через те, 
що ми не використовуємо жодних хімічних засобів боротьби зі 
шкідниками, доводиться боротись механічними прийомами – це 
передпосівна культивація, потім два досходових боронування 
та два післясходових. Тому саме для цього нам дуже потрібні 
сильні гібриди кукурудзи, які швидко ростуть і одразу займають 
домінантну позицію у фітоценозі поля.

– Сергію Миколайовичу, Вам, мабуть, довелось 
спробувати гібриди різних насіннєвих компаній аби обрати 
ті, що абсолютно підходять до Ваших умов ведення 
сільського господарства? 

– Дійсно, за час господарювання ми сіяли гібриди кукурудзи 
як іноземних насіннєвих компаній, так і вітчизняних. Скажу так, 
перш ніж обрати той чи інший гібрид кукурудзи для вирощування, 
господарство закладає власні демонстраційні посіви. За їх 
результатами ті гібриди кукурудзи, що найкраще показали себе 
в реальних погодних умовах нашого регіону та дали найбільший 
врожай, обираються для закупівлі на наступний рік.

Саме за таким принципом нами було обрано гібриди 
кукурудзи фірми «Селекта», оскільки вони за результатами цих 
посівів у 2015 році були найкращими у порівнянні з гібридами 
кукурудзи інших насіннєвих компаній.

– За якими ознаками Ви обрали саме гібриди кукурудзи 
ТОВ НВКФ «Селекта» та чому?

– За останні роки клімат України суттєво змінився, посухи 
стають вже нормальним явищем, внаслідок чого виникає 
необхідність у гібридах кукурудзи, що добре витримують посуху 
та здатні давати врожаї в умовах нестачі вологи. З огляду на 
бездощове літо гібриди кукурудзи «Селекта» показують себе 
дуже добре, оскільки є жаро- та посухостійкими.

До того ж, 2016 рік характеризувався не тільки спекотним 
літом, а й холодною весною, яка також не кращим чином 
вплинула на кукурудзу. Незважаючи на той факт, що гібриди 
кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта» були посіяні десь 4-5 травня, 
вони чудово витримали температурний шок від весняних 
холодів, що безперечно вказує на їх холодостійкість.

У  2016 році наше підприємство придбало два гібриди кукурудзи 
ТОВ НВКФ «Селекта» – Полтава та Лювена. Обидва гібриди 
сформували гарну зелену масу та повноцінні качани й, не 
зважаючи на зерновий напрямок їх використання, вказані 
гібриди гарно показали себе як силосні, завдяки чому наше 
господарство вирішило питання силосного забезпечення 
худоби повноцінним раціоном. Частину посівів вищеозначених 
гібридів кукурудзи ми залишили на зерно й отримали врожай. 
Зокрема, гібрид Полтава – 70-80 ц/га, що, зважаючи на специфіку 
нашої технології вирощування кукурудзи, є гарним результатом. 
Втім, вже наступного року, за рекомендацією кандидата с/г наук 
Мельника Віталія Яковича (провідного селекціонера компанії 
«Селекта») плануємо також придбати гібриди кукурудзи 
ТАР 349 МВ і Ладога, які повинні забезпечити наше господарство 
силосом та зерном відповідно.

– Чи порадили б Ви іншим товаровиробникам гібриди 
селекції ТОВ НВКФ «Селекта»?

– Моя думка така: потрібно взяти та спробувати на 
демонстраційних посівах, провести порівняльний аналіз та 
віднайти істину. 

ТОВ «Агровест груп» обрало компанію «Селекта» за 
високу якість посівного матеріалу, холодостійкість та високу 
посухостійкість гібридів кукурудзи, їх пристосованість до 
сучасних несприятливих погодних умов і привабливу ціну, що є 
дуже важливим фактором для нашого господарства.

Крім того, за нашим проханням фірма «Селекта» не 
здійснювала протруєння придбаного нами насіння, оскільки 
саме такими є вимоги Органікстандарту, що також відіграло не 
останню роль при виборі постачальника насіння.

Відмінна якість посівного матеріалу за розумною ціною – це 
те, що вирізняє ТОВ НВКФ «Селекта» від інших товаровиробників. 

З питань співпраці та консультацій звертайтесь 
за телефоном: (050) 361-66-65 – комерційний 
директор Мельник Тарас Віталійович.





КУКУРУДЗА

СУМ 1467 ФАО 200

ЗУМ 0235 ФАО 250

ЗУНЕРГІ ФАО 260

ЗУЗАНН ФАО 280

ЗУМ 0307 ФАО 290

ЗУФАВОР ФАО 300

ІСХ 303 ФАО 300

ЗУМ 1093 ФАО 320

ОС 378 ФАО 350

ОССК 396 ФАО 380

ЗУМ 405 ФАО 400

ДРАВА 404 ФАО 410

ОС 430 ФАО 430

СОНЯШНИК

прості гібриди 
СУПЕРСОЛ (108-112 днів)

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

ВОКІЛ (108-112 днів)

гібриди для системи Clearfield®

ПАРАІЗО 102 CL (116-120 днів)

САНФЛОРА КЛ (114-118 днів)

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

ЛУЦІЯ КЛ Плюс (118-120 днів)

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

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

ЯРІ КУЛЬТУРИ

пшениця 
КУІНТУС (еліта)

ячмінь пивоварний
СОЛДО (еліта)           КЛЕР (еліта)
МОНТОЯ (еліта)           ДАНІЕЛЛЕ (еліта)
БРІТНІ (еліта)           САЛОМІ (еліта)
ТАТУМ (еліта)                 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРОБ 
ҐРУНТУ ЗА ЛОКАЛЬНОГО 
ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє, ННЦ «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», «Агроекологічний 
журнал», № 4,  2016 р.

Доведено, що для встановлення показників родючості ґрунту найбільш 
репрезентативним є відбір за схемою зигзагоподібного перетинання, із 
формуванням змішаного зразка з 20 індивідуальних проб ґрунту. Остан-
німи роками відбувається поступова переорієнтація агровиробників 
на економічно доступніші рідкі форми азотних добрив, що мають низку 
технологічних переваг. До таких належить безводний аміак, що вже давно 
широко використовується у США та Канаді, але його застосування у земле-
робстві часто спричиняє негативні зміни показників властивостей ґрунтів. 
Можливими наслідками тривалого застосування безводного аміаку є 
посилення лабільності гумусу, збільшення кислотності та пептизуюча дія 
обмінно-поглинених іонів амонію, що потребує посилення контролю за 
зміною відповідних показників родючості ґрунту. 

Передумовою об’єктивної оцінки змін ґрунтових параметрів в умовах 
застосування безводного аміаку є оптимальна стратегія відбору зразків 
для отримання репрезентативної інформації. Поряд із тим слід враховува-
ти, що застосування безводного аміаку можливе лише шляхом локального 
внесення у стрічки на глибину: на ґрунтах легкого гранулометричного 
складу — 16–18 см, на важких ґрунтах — 14–16 см. Зважаючи на високу 
концентрацію та токсичність безводного аміаку як хімічної речовини, 
зміни, що відбуваються у стрічках його внесення, можуть бути доволі 
контрастними порівняно із показниками ґрунту у міжрядді внаслідок фор-
мування осередків із високою концентрацією солей [1–3]. З огляду на це, 
метод відбору ґрунтових проб для моніторингу змін родючості на землях, 
де застосовується безводний аміак, має відрізнятися від загальноприйня-
тої методики агрохімічного обстеження. 

Дослідження
Дослідження проводили в умовах демонстраційно-дослідного поля 

ПрАТ «Райз-Максимко» (м. Червонозаводське Лохвицького р-ну Полтав-
ської обл.), ґрунтовий покрив якого — чорнозем опідзолений, слабогуму-
сований, середньосуглинковий на лесовидному суглинку. Безводний аміак 
вносили за допомогою культиватора Blu-Jet LandRunner II у комбінації 
з польовою бочкою MaxFieldTwin 2000 gal, агрегатованих із трактором 
JohnDeere по- тужністю 300 к.с. Зразки ґрунту відбирали в 0–20 см шарі на 
ділянці, де вносили безводний аміак. Порівнювали показники родючості 
ґрунту зразків: відібраних у стрічці внесення добрива; відібраних за схе-
мою зигзагоподібного перетинання (рис. 1-а) та відібрані у спосіб рендо-
мізації без сітки (рис. 1-б). Для виявлення оптимальної кількості точкових 
проб формували змішаний ґрунтовий зразок за обраними схемами із 10, 
20, 30 та 40 індивідуальних проб. 

Схеми відбору зразків ґрунту
Слід наголосити, що методика проведення моніторингу родючості ґрунту 

за застосування безводного аміаку в землеробстві має принципово відріз-
нятися від методики моніторингу ґрунтів сільськогосподарського призна-
чення з внесенням традиційних (гранульованих) форм та видів удобрення. 
Стосовно типу проби питання не виникає, оскільки для більшості аналізів з 
визначення параметрів фізичних, фізико-хімічних та агрохімічних властивос-
тей використовують порушені проби ґрунту, тобто відібрані «вільно» віднос-
но одна одної. Необхідна маса змішаної проби залежить від обсягу запла-
нованих лабораторних аналізів. Інструментом для відбирання проб слугує 
ручний або механічний бур. Глибина відбирання проб становить 20 см, що 
відповідає верхньому оброблюваному (орному) шару ґрунту, у який, власне, 
й вносять добрива. Серед наведених у ДСТУ ISO 10381- 1:2004 прикладів 
схем, що мають різне цільове призначення та залежать від мети проведення 
дослідження, не усі з них забезпечують можливість відбору зразків ґрунту 
для отримання аналітично об’єктивних результатів за локального внесення 
безводного аміаку, оскільки проводяться за невеликою кількістю діагона-
лей. Так наприклад, дві діагоналі (X-форма) посилюють внесок центральної 



частини поля. Також нами було виключено схеми, які передбачають відбір 
зразків за прямими лініями, оскільки систематичне потрапляння або не 
потрапляння у стрічку внесення добрив істотно впливатиме на кількісні 
показники запланованих аналізів. 

Отже, для визначення найбільш придатної (оптимальної) схеми відби-
рання проб було обрано схему із зигзагоподібним перетинанням (рис. 
1-а) та рендомізований відбір проб без сітки (рис. 1-б), перевагами яких 
є відсутність прямих ліній та однакової відстані між точковими пробами. 
Це дає змогу формувати змішану пробу ґрунту із досліджуваної площі з 
рівною вірогідністю потрапляння ґрунту з осередку внесення безводного 
аміаку. Оптимальну кількість індивідуальних зразків для формування змі-
шаної проби встановлювали за результатами визначення вмісту рухомих 
форм елементів живлення у пробах ґрунту, відібраних за вищезгаданими 
схемами. За статистично-математичною обробкою даних серед запропо-
нованих схем відбору зразків ґрунту визначено слабку варіацію (5–8%) 
сукупностей даних безпосередньо у стрічці внесення добрив та за схемою 
зигзагоподібного перетинання (табл. 2), що свідчить про доволі високу 
однорідність вмісту мінерального азоту, рухомого фосфору та калію. 

За рендомізованого відбору проб ґрунту без сітки коефіцієнт варіації 
сукупностей даних був значно вищим для рухомого фосфору (12%) та 
мінерального азоту (18–33%). Наведені результати свідчать, що оптималь-
ним для формування змішаної проби ґрунту є відбирання 20 індивідуаль-
них проб, що підтверджується високими показниками коефіцієнтів парної 
кореляції між умістом рухомого фосфору (r = 0,76) та амонійного азоту (r = 
0,94) у стрічці та у змішаному зразку, що складається із 20 індивідуальних 
проб, відібраних за схемою зигзагоподібного перетинання. За зменшен-
ня їхньої кількості до 10 або, навпаки, збільшення до 30–40 не виявле-
но чіткого зв’язку між показниками родючості, визначеними у стрічці 
внесення добрив та у зразках, відібраних за зигзагоподібною схемою. За 
рендомізованого відбору, незалежно від кількості індивідуальних проб 
для змішаного зразка, спостерігається негативна парна кореляція агро-
хімічних параметрів, що пояснюється, по-перше, хаотичним маршрутом 
за відбирання зразків, а по-друге, суб’єктивізмом дослідника, який може 
свідомо чи підсвідомо відбирати індивідуальні проби переважно у стрічці 
або у міжрядді, залежно від того, які результати очікується отримати. 

На основі отриманих результатів рекомендуємо за локального застосу-
вання рідких і газоподібних азотних добрив здійснювати відбір проб ґрун-
ту у такий спосіб: площу елементарної ділянки умовно розділити на 10 
рівних частин, де в межах кожної позначити лінію від бору двох точкових 
проб, які відбираються ґрунтовим буром на глибині 20 см. Потім формують 
з отриманих 20 індивідуальних єдину змішану пробу. 

Висновки 
Для моніторингу ґрунтів на земельних ділянках із локальним внесен-

ням рідких та газоподібних азотних добрив рекомендується використову-
вати схему відбору проб ґрунту за зигзагоподібним перетином, із фор-
муванням змішаного зразка з 20 індивідуальних проб. Запропонований 
спосіб дає змогу уникнути паралельних або перпендикулярних ліній, які 
співпадають з місцем внесення добрив (стрічкою), та однакової відстані 
між точковими пробами, що зменшує похибку, обумовлену методологією 
пробовідбирання. Публікація містить результати досліджень, проведених 
за грантової підтримки Держаного фонду фундаментальних досліджень в 
рамках конкурсного проекту Ф63.
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ВІДПОВІДЬ: МІКРОБИ – НОВІТНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 
ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНІ АГРОПРАКТИКИ

Дедалі більше агровиробників, 
переробників та трейдерів зіштов-
хуються з проблемою скорочення 
прибутковості бізнесів через ріст 
цін на насіння, добрива та енергоре-
сурси і падіння закупівельних цін на 
кінцеву продукцію.

Всі ми усвідомлюємо, що так пра-
цювати та заробляти, як раніше, вже 
не вийде, а як працювати по-новому 
ще не знаємо. Вчені кажуть, що до 
2050 року населення земної кулі 
зросте з 7 мільярдів до 9-ти. Площі 
орних земель скорочуватимуться 
через експансію мегаполісів та 
погіршення ґрунтово-кліматичних 
умов. 

Постане завдання: як отримати 
більше, задіявши менше ресурсів. 
Тобто виживуть лише ті виробники 
та бізнеси, які будуть запроваджу-
вати енергозберігаючі та економні 
інновації. 

В основу всіх успішних біз-
несів ляжуть такі поняття, як: 
стале виробництво (sustainability), 
де розумні та ощадливі технології  
запроваджуватимуться по всьому 
ланцюгу виробництва – від лабора-
торії до виделки, а також циклічна 
економіка (circular economy), яка 
ґрунтується на принципах кругово-
го та безвідходного використання 
товарів.

Україна тільки починає знайоми-
тися з цими глобальними трендами, 
але в них запорука успішності агро-
продовольчого виробництва.          

Якщо говорити про енергоз-
берігаючі тренди в агровиробни-
цтві конкретно бобових, то слід 
згадати про те, що саме ці культури 
за своєю природою досить «свідомі» 
у використанні живлення завдяки 
здатності фіксувати атмосферний 
азот внаслідок симбіозу з бульбоч-
ковими бактеріями.

У цій статті ми відповімо на 
запитання, які найчастіше вини-
кають у рільників, котрі  мають 
намір вирощувати сою із вико-
ристанням мікробних препаратів 
– інокулянтів.

1. Яка економічна доцільність у 
використанні мікробних препара-
тів, порівняно до використання 
NPK добрив?

- Потенційна кількість фіксовано-
го атмосферного азоту інокульова-
ною соєю може сягати 200-250 кг/
га. На кожну тонну вирощеної сої 
потрібно приблизно 80 кг N (65 кг 
N припадає на зерно, яке містить 
40% протеїну та 15 кг N на коріння, 
стебла та листя). Для отримання 
врожайності, скажімо, 2,5 т/га, 
потреби у атмосферному N стано-

витимуть 200 кг/га. За використання 
інокулянтів витрати на біологічний 
азот незначні: за найефективніший 
препарат на ринку України фермер 
заплатить 300-400 грн/га. Засвоєння 
N-добрив рослинами сої не переви-
щує 60%, це означає, що рослинам 
потрібно біля 340 кг N/га, або тонну 
селітри (з 34% N) для досягнення 
вищезгаданої врожайності.

У лютому 2017 вартість амі-
ачної селітри (34% N) становить 
7 650 грн/т, а фосфорних добрив 
(P) – від 9500 грн/т  та продовжує 
невпинно рости щодня. До вартості  
добрив потрібно додати ще вартість 
пального для техніки, яка буде вно-
сити добрива і маємо 4000 грн/га.  

На ринку сьогодні існують 
комплексні інокулянти (з кількома 
бактеріями в складі), які можуть 
замінювати не тільки азотні до-
брива, а також частково фосфорні 
та виступати в ролі пробіотиків та 
стимуляторів росту.

Серед інноваційних комплексних 
препаратів слід згадати БіоБуст® 
Плюс (BioBoost®+), що має властиво-
сті азотфіксації, рістстимуляції та сір-
комобілізації (Delftia acidovorance), 
а також комплекс Агрібактер+Райс® 
Пі (Rise® P), який разом з азотфіксу-
ючою дією Bradyrhizobium, має ще 
й фосформобілізуючу та фунгіцидну 

ЯК УКРАЇНІ ОТРИМУВАТИ БІЛЬШЕ, 
ВИТРАЧАЮЧИ МЕНШЕ?
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здатність завдяки мікроорганізму 
Bacillus amyloliquefacience штам IT 45.

Фосформобілізуючий комплекс 
Агрібактер+Райс® Пі (Rise® P) дасть 
змогу рослині засвоювати фосфор 
(P), якого достатньо у ґрунті, але він 
для неї недоступний. Виділення бак-
терій окисляють нерозчинні  у воді 
сполуки фосфору та роблять його 
доступним рослинам, збільшуючи 
засвоюваність фосфорних добрив з 
20 до 60 %, а також стимулюючи ріст 
кореневої системи завдяки виділен-
ням метаболітів росту. 

Bacillus amyloliquefacience штам 
IT 45 заселяє кореневу систему, за-
хищає її корені від бактеріальних та 
грибкових захворювань (пробіотич-
ний ефект), збільшуючи врожайність 
у порівнянні з найкращими моноі-
нокулянтами на 2 - 4 ц/га.

Такі новітні комплексні біопрепа-
рати обійдуться фермеру не більше 
400 грн/га.

Ось і вирішуйте, що вигідніше?       

2. Чи обов’язково вносити під 
сівбу стартові добрива?

- Потреба та норма внесення стар-
тових добрив залежать від родючості 
ґрунту й кількості добрив, внесених 
восени під основний обробіток ґрун-
ту. Розраховуючи норми застосуван-
ня стартових добрив, слід пам’ятати, 
що внесення азоту понад 25–30 кг/
га затримує утворення бульбочок і 
знижує активність азотфіксації.

3. Як впливає азотне піджив-
лення на врожай сої, у яку фазу 
доцільно його проводити і в якій 
нормі?

- Якщо насіння сої обробили 
якісним інокулянтом і висіяли у 
вологий ґрунт, бульбочкові бактерії 
зафіксують достатню для нормаль-
ного розвитку рослин кількість ат-
мосферного азоту. Проте впродовж 
вегетації сої необхідно візуально 
контролювати стан рослин і буль-
бочок. Про активну азотфіксацію 
свідчить червоне забарвлення 
бульбочок на їх розтині, кількість 
бульбочок не менше ніж 5 шт. на 
рослину, насичено-зелене забарв-
лення рослин.  У такому разі немає 
потреби підживлювати сою азотом. 
Та якщо стан бульбочок незадо-
вільний, а рослини мають жовтаве 
забарвлення, слід провести 1–2 
підживлення азотом (N30–45) у фазу 
бутонізації чи у період цвітіння.

4. Чи потрібно проводити 
повторну інокуляцію, якщо сою 
вирощують у короткоротаційній 
сівозміні?

- Після розпаду бульбочок клітини 
бульбочкових бактерій потрапляють 

у ґрунт, і незначна їх кількість вижи-
ває завдяки органічним речовинам, 
що перебувають у ґрунті. Але цієї 
кількості недостатньо для оптималь-
ної азотфіксації наступного року. 
Природні штами ризобій, що меш-
кають у ґрунті, не є такими ефектив-
ними, як ті, що спеціально виведені 
для сучасних інокулянтів, тому не 
забезпечать достатньої фіксації азоту 
для нормального розвитку рослин 
сої. Для оптимального інфікування 
на одну насінину повинно потрапити 
не менше ніж 100–500 тис. клітин 
корисних бульбочкових бактерій, 
інакше вони не зможуть домінувати 
над іншими. Тому, як показала прак-
тика, економічно вигідно проводити 
інокуляцію високовірулентними 
штамами бактерій Bradyrhizobium 
japonicum під час кожного посіву сої.

5. Як впливає ґрунтова волога 
на ефективність азотфіксації 
бульбочковими бактеріями?

- Процес азотфіксації бульбочко-
вих бактерій відбувається у симбіозі 
з рослиною. Нестача вологи, як і 
перезволоження ґрунту, впливає 
безпосередньо на рослину, а вже 
потім на бульбочки. Тобто однією 
з причин зниження активності 
бульбочок за водного дефіциту є не 
прямий вплив нестачі вологи, а зни-
ження інтенсивності фотосинтезу в 
рослині за таких умов. Що стосується 
перезволоження, то позаяк азотфік-
суючі бактерії є аеробними, вони 
потребують достатньої кількості 
кисню. У результаті перезволожен-
ня знижується вміст кисню, отже, 
знижується азотфіксуюча активність 
бульбочок. Оптимальна вологість 
для розвитку бульбочкових бактерій 
становить 60–70% повної волого-
ємкості ґрунту, мінімальна – 16%. За 
нижчої вологості бактерії не гинуть, 
а зберігаються у неактивному стані. 

У разі стабілізації оптимального вод-
ного режиму ґрунту відновлюється й 
активна азотфіксація бактерій.

6. Чи доцільно застосовувати 
мікроелементи на сої? Коли і як їх 
вносити?

- Мікроелементи надзвичайно 
важливі для росту і розвитку сої, бо 
їх наявність у доступній кількості є 
обов’язковою умовою інтенсивного 
засвоєння бульбочковими бактері-
ями азоту з повітря. Найважливіші з 
мікроелементів – бор (В), молібден 
(Мо), кобальт (Со). На ринку України 
є великий вибір мікродобрив, які 
спеціально розроблені для бобо-
вих культур і відрізняються лише 
відсотковим вмістом мікроелемен-
тів і формуляцією (сухі або рідкі). 
Мікроелементи у хелатній формі 
добре проникають крізь листкову 
поверхню, тому їх краще вносити 
позакоренево у фазі 6–7 листків 
і за 3–7 днів до початку цвітіння, 
а також у разі виявлення перших 
ознак їх дефіциту. Вносити потрібно  
рано-вранці або ввечері. Норма ви-
трати робочого розчину має стано-
вити 250–300 л/га. Можна їх вносити 
разом із пестицидами, але спочатку 
потрібно зробити тест на сумісність. 
За результатами загальновідомих 
досліджень, внесення мікроеле-
ментів на тлі інокуляції підвищує 
врожайність сої на 0,2–0,26 ц/га.

ТОВ "Агрітема"
м.Київ, 03150, вул. Ковпака, 3
(044) 355-70-55, (050) 388-69-69
www.agritema.com
office@agritema.com
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ВЗЯТИ В РОСЛИНИ І ПЕРЕДАТИ РОСЛИНІ:
СЕМІНАР ІЗ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ДОБРИВ ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Перед аграріями сьогодні стоїть завдання не тільки 
виростити високі врожаї, але і якісну продукцію. Крім 
дотримання необхідних агротехнічних заходів, підбору 
насіннєвого матеріалу тощо, важливим фактором досяг-
нення цієї мети є оптимальне поєднання як мінерально-
го, так і біологічного удобрення рослин.

Фахівці стверджують, що ріст рослин залежить від 
світлового, теплового, водного і атмосферного режимів, 
та забезпеченості поживними речовинами, які в залеж-
ності від структури та кислотності ґрунтів знаходиться у 
малодоступній формі. Тому для ефективного живлення 
рослин необхідно проводити удобрення.

Для нормального росту рослин необхідні C, O, H, N, 
P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Mn, Cu, Mo, Zn. Кожен із цих еле-
ментів виконує в рослинах свою специфічну роль і не 
може бути замінений. Ряд дослідників вважає, що для 
окремих сільськогосподарських культур необхідними 
елементами є Si, Na, Co і Cl. Тому для підтримки пози-
тивного балансу біогенних елементів та гумусу, а також 
кращого засвоєння поживних речовин рослинами 
необхідно застосувати добрива. Йде мова не лише про 
мінеральну форму, а біологічну, яка є істотним допов-
ненням цілісної картини врожаю.

Про особливості біологічного удобрення сіль-
ськогосподарських культур йшлося на семінарах 
з питань застосування біостимуляторів і мікро-
добрив, організованого компанією «AgriTechno 
Fertilizantes» та її офіційним дистриб'ютором 
Торговим домом «Лемберг».

Директор Торгового дому "Лемберг" Марія 
Мулявка відзначила, що компанія організувала прак-
тичні семінари для аграріїв усього Західного регіону 
України. Заходи у Тернополі, Хмельницькому, Львові та 
на Волині відвідало більше 200 агрономів та керівників 
господарств. Це тільки початок, адже географія зустрі-
чей розширюватиметься. 

З цього приводу вона зауважила: «Це наші перші 
семінари і вихід на ринок. Сьогодні основним завдан-
ням було ознайомити фермерів з продукцією, роз’яс-
нити переваги препаратів і показати їх ефективність на 
результатах практичних дослідів у конкретних госпо-
дарствах.

Основні питання, які розглядалися на семінарах, 
стосувалися забезпечення успішного старту рослини; 

ефективної боротьби зі стресами; вивчення негативно-
го впливу ЗЗР на врожайність культур; впливу твердості 
води на ефективність роботи ЗЗР тощо».

Основними доповідачами семінарів були Деніс Ро-
хас Родрігес – к.біол.н., агроном, технічний консуль-
тант, менеджер з експорту у країни СНД компанії 
«AgriTecno Fertilizantes» (Іспанія), а також Ігор Зварич 
– генеральний директор фермерського господар-
ства “Вест Агро Груп” (Львівська обл.).

Зокрема, іспанський гість розповів про діяльність 
компанії та особливості застосування її препаратів на 
сільськогосподарських угіддях:

«AgriTecno Fertilizantes – одна з перших компаній 
у світі, яка почала виробництво органічних добрив 
з рослинної сировини. Препарати фірми призначені 
для листового і кореневого застосування на різних 
сільськогосподарських рослинах. Компанія на світо-
вому ринку працює понад 17 років і вже у 55 країнах. 
Сьогодні ми розвиваємо напрямок виробництва 
добрив для традиційних культур Східної Європи, в 
тому числі України: пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, 
ріпаку, овочів. 

Наші продукти застосовують з метою підвищення 
не тільки врожайності, а й якості. Це завдання реалізу-
ється завдяки головній особливості препаратів: основ-
ною сировиною є зародки кукурудзи. На ринку сьогодні, 
звичайно, є багато добрив, проте вони зроблені з жирів 
тваринного походження або синтетичних матеріалів. 
Це негативно впливає на вегетацію рослин і якість 
урожаю.

Тому наша компанія виготовляє біостимулятори і 
мікродобрива з використанням амінокислот рос-
линного походження, які є природними органічними 
сполуками для будівництва білка. Амінокислоти 
також є органічними носіями поживних речовин, а 
завдяки тому, що використовується рослинна сиро-
вина, ці речовини краще засвоюються рослиною. Наш 
головний девіз – ми беремо з рослин і передаємо 
рослинам.

На перспективу перед нами величезна робота – до-
помогти українським агрономам навчитися розуміти 
рослину, вивчити її фізіологічні процеси і стати хоро-
шим «лікарем» у важкі періоди розвитку».
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На прикладі вирощування культур в умовах Украї-
ни своїм досвідом застосування препаратів AgriTecno 
Fertilizantes поділився Ігор Зварич, генеральний 
директор господарства «Вест Агро Груп».

Зокрема, він зазначив, що ознайомився із практич-
ними результатами застосування біодобрив у Польщі. 
Вивчивши досвід європейських аграріїв, зваживши на усі 
переваги стимуляторів органічного походження, мину-
лого року на підприємстві «Вест Агро Груп» спробували 
використати іспанські препарати на декількох культурах: 
пшениці, ячмені, кукурудзі, цукрових буряках і сої.

Їхнє застосування сприймають у господарстві, в 
обробітку якого понад 9000 га, як один із факторів пра-
вильно і, головне, вчасно використати ті умови, що дає 
нам природа. Бо, незважаючи на всі наявні у сільсько-
му господарстві технології, високий і якісний врожай 
залежить багато у чому від ґрунтових та природно-клі-
матичних умов. Вони також допомагають максимально 
скористатися потенціалом мінеральних добрив та 
засобів захисту, зменшивши при цьому вплив стресів на 
рослини.

Розповів Ігор Зварич і про особливості дії біологіч-
них добрив на різні сільськогосподарські культури.

Ячмінь
На площах під ячменем агрономи господарства 

випробовували Controlphyt Cu. На контрольній ділянці 
додатково до стимуляторів росту застосовували цей 
препарат для протидії виляганню. Це дало свій резуль-
тат: на інших ділянках було до 20 зламаних колосків на 1 
кв. м, а на контролі – лише похилені. Препарат забезпе-
чив вищу пластичність рослин.

Пшениця
Під цю культуру застосовували звичайну технологію 

для досягнення урожайності на рівні 8-9 тонн з 1 га. 
Схема удобрення: при посіві вносили 120 кг діючої ре-
човини N8P19K19. Навесні 3-ма давками (по мерзло-та-
лому ґрунті, через 3 тижні та при формуванні колоска) 
вносили 500 кг вапнякової селітри (N200P200K100). Для 
випробувань на окремих ділянках застосували препа-
рат Fertigrain Foliar (0,5 л/га) у ті ж самі періоди внесен-
ня. Це забезпечило приріст вмісту клейковини на 2-3%. І 
навіть зерно пшениці сорту Фіделіус (400 га) отримали ІІ 
класом, що було приємним сюрпризом.

На інші культури препарати компанії «AgriTecno 
Fertilizantes» вносили протягом усього вегетаційного 
періоду.

Горох
При обробці насіння гороху інокулянтами додавли 

препарат Fertigrain Start, а під час вегетації при кожному 
обробітку гербіцидами додавали інші препарати для 
зняття стресу рослин. Це дозволило збільшити кількість 
стручків із 7 (на площах, де вносили біодобрива) до 
8-9. А це додатковий плюс до врожайності, середній 

рівень якої досяг 4,3 тонни на 1 га. Слід зауважити, що 
біодобрива вносили одночасно в бакову суміш, але в 
останню чергу.

Цукрові буряки
Площі під цією культурою у 2016 році сягали 360 га, 

а рішення щодо посіву солодкого кореню приймали 
спонтанно. Ділянка землі мала три рівномірні частини 
з різним станом обробітку ґрунту у попередній схемі 
вирощування, а саме: оранка, дискування та необро-
блена стерня. 

На площах з оранкою основного удобрення не про-
водили, була закрита волога та вирівнювання, перед 
посівом внесли 200 кг NPK. 

На ділянці, де обробка здійснювалася дисковими 
боронами, попереднього року було внесено 4 тонни 
курячого посліду, а при посіві – теж 200 кг NPK. 

По стерні навесні пройшли дисковою бороною і 
відповідно внесли при посіві 200 кг NPK. 

Під час вегетації вносили 500 кг вапнякової селітри 
(N200P150K150). При листковому підживленні цукрових 
буряків застосовували іспанські препарати, зокрема, 
Fertigrain Foliar (0,5-1,0 л/га), для зменшення періоду 
виходу рослин із стресу (без внесення препаратів час 
перебування у стресі становив 21 день). Завдяки цій 
схемі удобрення і підживлення господарство отримало 
на ділянках польову врожайність відповідно 100, 85 та 
75 тонн з 1 га. Цукристість становила майже 19%.

На семінарах також порушували питання якості 
води, що використовують аграрії для обприскування 
рослин хімічними препаратами. З метою мінімізації 
негативного впливу ЗЗР, технічний консультант, ме-
неджер з експорту у країни СНД компанії «AgriTecno 
Fertilizantes» Деніс Рохас Родрігес рекомендував 
застосовувати кондиціонер для води Tecnophyt pH. Він 
має 4 функції: діє як антиспінювач та прилипач, усуває 
твердість і стабілізує кислотність води. Цей продукт 
за допомогою стабілізації води дозволяє зменшити 
обсяги та норми внесення гербіцидів, фунгіцидів та 
інших препаратів. 

Загалом слід зауважити, знайомство аграріїв з 
лінійкою біологічних продуктів компанії «AgriTecno 
Fertilizantes» пройшло успішно. Презентовані препара-
ти виклили значний інтерес щодо подальшого випро-
бування і використання на товарних посівах. Звичайно, 
у компанії «AgriTechno Fertilizantes» та Торгового дому 
«Лемберг» попереду ще багато роботи з більш глибшо-
го дослідження біодобрив в умовах України та адап-
тації їхньої функціональної дії для потреб вітчизняних 
агрономів.

 Директор ПП «Агрофірма «Дзвони» (Переми-
шлянський р-н, Львівська обл.) Зіновій 
Максимишин:

«Маємо в обробітку 5800 га. Вирощу-
ємо пшеницю, ячмінь, ріпак, соняшник, 
сою та овочі.

Від почутого нині складається хоро-
ше враження. Мікродобрива і стимуля-
тори росту є серйозним інструментом 
у руках агронома. Нас особливо цікавить 
технологія з використанням стимуляторів рос-
ту для відновлення вегетації сої та зернових, адже ці 
культури ми в себе масово висіваємо. Перше враження 
– продукти «Агрітекно Фортілізантес» варті уваги, 
з ними треба попрацювати і набратися досвіду їх 
застосування».

Андрій Сава



ПОТРЕБА У ВОЛОЗІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР – КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ
Пропонуємо дещо детальніше розглянути вимоги до вологи основних сільськогосподарських культур, що ви-

рощуються в Україні, а також звернути увагу на періоди, коли потреба у волозі для сільськогосподарських культур 
гостро впливає на врожай. Зрозуміло, ми не можемо регулювати кількість і періодичність опадів, але ми можемо 
регулювати процеси транспірації. Це дозволить завчасно підготувати рослину і знівелює загрозу втрати врожаю.

Озима пшениця 
Досить вимоглива до вологи культура, транспіраційний 

коефіцієнт якої становить 400-450 (тобто на створення 
одного грама сухої речовини використовують 400-450 грам 
води). Хоча для проростання зерна і появи сходів необхідна 
невелика кількість вологи, але щоб отримати дружні і пов-
ноцінні сходи, запас продуктивної вологи в верхньому шарі 
(0-10 см) має бути не менше 10 мм. Довідково: для набухан-
ня насіння потребує 50-60% води від своєї ваги. З ростом 
і розвитком рослин потреба в волозі також зростає. Так, 
для нормального осіннього кущення, запас продуктивної 
вологи в 0-20 см шарі має бути не менше 30 мм. У випадку 
нестачі вологи рослини слабо кущаться, і різко знижується 
продуктивність. За період від весняного відростання до по-
чатку колосіння  рослини озимої пшениці споживають до 70 
% загальної потреби у воді за вегетацію. Критичний період 
щодо вологозабезпечення – вихід в трубку – колосіння. За 
нестачі вологи в цей період, наростання листового апарату 
та й ріст рослин цілому, призупиняється, порушується дифе-
ренціація генеративних органів, натомість зростає кількість 
безплідних квіток, а загальне накопичення сухої речовини 
знижуються, що неодмінно призведе до недобору врожаю.

Слід зазначити, що в загальному комплексі метеоро-
логічних умов на транспірацію впливають, крім відносної 
вологості повітря, вітер та його сила, а також сонячне світло. 
Установлено, що крім ґрунтових та метеорологічних факто-
рів на раціональне використання вологи відчутний вплив 
мають рівень забезпечення елементами мінерального 
живлення та густота стеблистою.

Кукурудза 
У порівнянні з озимою пшеницею вважається більш по-

сухостійкою культурою. Транспіраційний коефіцієнт – 250, 
тобто на формування одиниці сухої речовини вона витрачає 
майже вдвічі менше води, аніж пшениця. На початку веге-
тації, до утворення 7-8-го листа, кукурудза споживає мало 
води, і вологи, що накопилася за осінньо-зимовий період з 
опадами, як правило вистачає.

Критичний період потреб у волозі, як правило почи-
нається за 10-14 днів до утворення волоті й закінчується в 
середині фази молочної стиглості зерна. Витрати води, в цей 

час становлять до 70 % загальної потреби, оскільки рослини 
швидко ростуть у висоту і відбувається основне накопичення 
біомаси. Слід зазначити, що добре розвинені рослини можуть 
забезпечити себе вологою з глибших горизонтів. Тоді, як по-
казує практика, основну загрозу врожаю становить повітряна 
посуха, яка викликає в’янення рослин, зниження інтенсивності 
фотосинтезу і життєздатності пилку. Науковцями встановлено 
та практично доведено, що за участі позакореневих піджив-
лень можна скоротити період між цвітінням волоті та качана. 
Так, нашим білоруським колегам вдалось скоротити цей 
розрив до двох днів, що забезпечило зниження стерильності 
пилку на 8-12%. Єдиною умовою даного агрозаходу є вибір 
потрібної композиції та своєчасне внесення препарату.

Соя
Хоча її умовно відносять до середньо посухостійких куль-

тур, необхідно пам’ятати, що це рослина мусонного клімату і 
вимагає багато тепла, світла і води. Транспіраційний коефіцієнт 
– 520-600, більш як у два рази вищий за кукурудзу. Соя, як і 
будь-яка інша культура має власні вимоги до вологи, свої кри-
тичні періоди. Якщо з появою сходів  темпи росту надземної 
частини сповільнені, оскільки акцент ставиться на укорінення, 
то й рослини до цвітіння добре витримують посуху. Але для 
того щоб отримати дружні сходи, запас вологи в двадцяти 
сантиметровому шарі при посіві має бути не меншим 25-30 мм. 
Це насамперед пов’язано з тим, що при проростанні насіння, 
яке поглинає не менше 130-160% води від власної маси.

З посиленням росту вегетативної маси потреби у 
вологозабезпеченні – зростають. Пік припадає на період 
цвітіння – формування бобів. Через брак вологи в цей час 
відбувається абортивність квіток та молодих бобів, процес 
гілкування – зупиняється.

Невтішна статистика останніх років все більше націлює 
на пошук нових підходів господарювання в умовах засухи. 
Природа просто не в змозі забезпечити наші рослин 
необхідною кількістю вологи. Тому нам потрібно зробити 
логічні висновки і всіляко намагатись допомогти рослинам 
максимально раціонально використовувати усю доступну 
вологу, особливо в контексті ефективності застосування 
мінеральних добрив.

Джерело: Інститут живлення рослин http://pni.com.ua

YaraMila вирощує 
Ваш бізнес разом 
з Вами

Прибуток від використання добрив, означає, що вони перестають 
бути затратами а стають вкладеннями. YaraMila є кращим 
вибором, якщо ви хочете, отримати максимальну віддачу від ваших 
інвестицій. Вона містить всі поживні речовини в одній гранулі, легко 
розчиняється, забезпечуючи доступними поживними речовинами  
ваші посіви. Це допомагає вашим рослинам рости краще, здоровіше 
та давати вищі врожаї, що дає вам те, що дійсно має значення: 
КРАЩУ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ.

YaraMila™

ТУРБОТА ПРО НАЙВАЖЛИВІШЕ
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ДОСВІД УСПІШНОГО ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 
В АФ «КОЛОС» НА ПРИКЛАДІ ГІБРИДУ «КАНЬЙОН» 

Технології успішного вирощування цукрового буряку – це цілий комплекс факторів, з 
яких складно визначити, який є найбільш важливим. Але точно можна сказати одне, що 
серед основних технологічних складових, таких як якість ресурсів, вчасність заходів та 
гармонійне відношення до природи, такий ресурс як посівний матеріал, є надзвичайно 
важливим. В цій статті досвідом такої високопрофесійної агрономії поділяться спібро-
бітники АФ «Колос», які з великим успіхом завершили сезон вирощування цукрових 
буряків-2016. 

Про агрофірму «Колос»
Микола Паламарчук, заступник директора АФ 

«Колос», розповів, що підприємство працює у Сквир-
ському районі Київської області на території села 
Пустоварівка з 2000 року. Обробляє 3800 га землі. Це 
багатогалузеве інтегроване сільськогосподарське 
підприємство. Основним видом його діяльності є 
селекція та насінництво зернових культур, вирощу-
вання технічних культур – зокрема цукрових буря-
ків. Також в сівозміні господарства є велика частка 
кормових культур, адже в його діяльність входить і 
молочне скотарство – на утриманні знаходяться 1450 
голів ВРХ. Займається АФ «Колос» вирощуванням і 
нішевої групи, зокрема гороху, гречки та проса, а 
також садівництвом. Завдяки такому багатогалузево-
му виробництву підприємство надало людям велику 
кількість робочих місць – як на постійній, так і на 
сезонній основі. Леонід Васильович Центило, ке-
рівник АФ «Колос», вважає, що це є важливою метою 
аграрія, який працює в селі, окрім безпосередньо 
отримання прибутку.

Крім того, в АФ «Колос» розвинутий до високого рів-
ня науковий напрямок. Працює лабораторія з мікробіо-
логічних досліджень; є запатентовані винаходи, зокрема 
в області виробництва органічних добрив, яким, власне, 
займається господарство. Агрофірма вкладає багато зу-
силь задля того, щоб українська наука стала потрібною 
для сільгоспвиробників, ефективною. Для цього як раз 
і потрібно бути дослідником і виробником одночасно. 
Керівник Леонід Центило та агроном Олександр Пала-
марчук активно приймають участь у всеукраїнських 
аграрних конференціях і семінарах, де діляться своїми 
актуальними напрацюваннями.

Вирощування солодкого кореня-2016 на 
Київщині – як це було?

Про це розповідає агроном АФ «Колос» Олександр 
Паламарчук.

- На якій площі і як ви розпочали сезон посіву 
цукрового буряку?

- В минулому році загальна площа під цукрові 
буряки у нас була 120 га, а з цього року збільшуємо до 
200 га. Ґрунти на нашій території – чорноземи типові, 
середньо-суглинкові – одні з кращих в Україні. До того 
ж, ми дотримуємося правильної сівозміни – цукровий 
буряк попадає на одне поле раз на 10 років. Це нам 
вдається завдяки оптимізованій площі під цю культуру. 
В минулому році ми висіяли гібрид «Каньйон» селекції 
SESVANDERHAVE. Його ми вже сіяли і раніше, були обі-
знані з усіма перевагами, насамперед стабільно-висо-
кими врожаями, тому і обрали його для висіву у 2016 р. 
Попередником була озима пшениця. Після її збирання 
посіяли суміш редьки та гірчиці в якості сидерального 
добрива, з осені провели дискування та оранку. Рано 
навесні, у другій декаді березня, зробили проміжну 
культивацію, мета якої – вирівнювання верхнього шару 
ґрунту, збереження вологи та запобігання росту бур’я-
нів. Навесні вологи було достатньо.

- А як ситуація з вологою розвивалась далі?
- За період вегетації цукрових буряків у 2016 році 

випало 268 мм опадів, а всього за рік – 460 мм. Не бага-
то. Але враховуючи правильній підхід до збереження 
продуктивної вологи, починаючи з осіннього періоду, 
ми вийшли на гарні врожаї. Тобто з осені ми зробили 
глибоке рихлення (щільнування) ґрунту на глибину 40-
45 см, а навесні закрили вологу. До того ж, передпосівна 
культивація та посів відбувались одночасно, тому на-
сіння попадало одразу у вологий ґрунт, що давало йому 
можливість нормально розвиватись. Основна кількість 
опадів випала у травневий період, а найбільший дефі-
цит вологи спостерігався у липні-серпні. З 12 червня по 
4 вересня випало всього-навсього 12 мм.

- Висвітліть, будь ласка, впроваджену систему 
живлення.

- По-перше, з осені ми вносили компости власного 
виробництва – збалансоване по всіх макро- та мікро-
елементах органічне добриво – у нормі 25 т/га. Рано 
навесні внесли рідке комплексне добриво – 120 кг/га та 
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сульфат амонію – 200 кг/га. Також було внесено 200 кг/
га КАС. Крім того, протягом всього вегетаційного періо-
ду зробили 3 підживлення макро- та мікроелементами.

- А як щодо технологій захисту?
- Системою захисту на буряках ми займались спільно 

з компанією ADAMA. Зробили 4 гербіцидних внесення, 2 
фунгіцидних та 1 інсектицидне. Буряк на протязі всього 
періоду вирощування був чистий, ніяких проблем не 
спостерігали. Цього вдалося досягти завдяки добрим 
якісним препаратам та вчасному проведенню всіх 
захисних заходів. Ми працювали профілактично, не 
чекаючи появлення хвороб, бур’янів чи шкідників.

- Наскільки складним у зв’язку з недостатністю 
вологи було збирання цукрових буряків?

Достатньо складним. Ми були змушені зупинятися і 
тиждень чекати дощів. Збирання проводили в першій 
декаді жовтня. 

- Чим особливий є, на вашу думку, гібрид Каньйон 
та які результати ви отримали після його збиран-
ня?

- Ми продукцію SESVANDERHAVE знаємо давно і її 
гібриди цукрового буряку є найкращими у порівнянні з 
іншими відомими селекціями (ми постійно порівнюємо 
у своїх полях різні гібриди). А чому ми зупинились саме 
на «Каньйоні», то це через його високу продуктивність 
у наших умовах. З попереднього досвіду хочу відмітити, 
що його відрізняє і найбільш дружні та рівномірні сходи, 
а також енергійне наростання коренеплодів протягом 
всього періоду вегетації. Перед збиранням “Каньйон” 
мав найбільшу цукристість та найкращу врожайність 
серед інших наших гібридів, а саме - 18,6% і 1060 ц/га 
відповідно.

- Як проводите збут продукції?
- На сьогоднішній день такого поняття як продаж цу-

крового буряку фактично немає. Більшість підприємств, 
в тому числі і ми, працюють на умовах переробки, 
отримуючи за зібраний буряк патоку та жом, які ідуть на 
потреби тваринництва, і цукор, який іде на реалізацію. 
Оскільки цукор – це експортно-орієнтована продукція, 
ми плануємо розширювати продаж і переходити з вну-
трішнього ринку на зовнішній. Співпрацювали з Шамра-
ївським цукровим заводом, за умовами переробки 45% 
(кількість буряку, який здали на завод) на 55% (кількість 
буряку, з якого агрофірма отримала цукор). У 2016 році 
ми здали 6,5 тис.т буряків, і отримали 600 т цукру. 

- Чи плануєте у 2017 році сіяти якісь інші гібриди 
Sesvanderhave?

- Цього року на всій площі під цукрові ми будемо 
сіяти тільки гібриди Sesvanderhave, а саме: "Каньйон", 
"Бакара", "Предатор, Пітон".

- Олександре, виходячи зі свого досвіду, які головні 
поради для успішного вирощування цукрового буря-
ку дасте аграріям?

- Запорукою гарного врожаю є, в першу чергу, якісне 
насіння від перевірених компаній. Обов’язково в техно-
логії вирощування мають бути присутні якісні препарати 
та правильне, вчасне їх внесення. Також треба робити під-
живлення мікроелементами – але з врахуванням аналізу 
ґрунту та листової діагностики. Щодо основних удобрень: 
фосфорні добрива краще вносити восени, під оранку. 
Добре, якщо є можливість внести органічні добрива – це 
дуже позитивно впливає на результат. Також велику роль 
грає техніка, що використовується – ми працюємо тільки з 
якісними агрегатами закордонних виробників. 

Характеристики гібриду “Каньйон”
Це одноростковий диплоїдний гібрид N-типу, який 

характеризується стабільно-високою продуктивністю 
коренеплодів в різних ґрунтово-кліматичних зонах з ви-
соким фактичним виходом цукру. Потенціал врожайно-
сті - понад 90 т/га. Зазвичай, викопування коренеплодів 
краще проводити в основний та пізній період збирання. 
Гібрид має високу стійкість до ризоманії, толерантний 
до церкоспорозу, стійкий до стеблування і борошнистої 
роси.

Василь Козій, технічний консультант ТОВ «Сес-
вандерхаве-Україна»: «АФ «Колос» у вирощуванні цу-
крових буряків обрала перевірений шлях стабільності. 
Вони взяли один гібрид “Каньйон”, що випробуваний на 
їхніх полях на протязі не одного сезону, дотримувались 
їх-же класичних технологій вирощування, без відхи-
лень, і отримали запрограмований врожай. Цей гібрид є 
доволі пластичним, він краще розкриває свій потенціал 
в регіонах з помірним або достатнім зволоженням – 
тобто поля АФ «Колос» є для нього дуже прийнятними, 
але при відповідній технології, що ми й бачимо на при-
кладі цього господарства. 

У 2017 році «Сесвандерхаве-Україна» є чим порадувати 
українських аграріїв: вона представляє новий гібрид «Ар-
гумент». Він відноситься до гібридів Z типу (цукристі), який 
має коротший, в порівнянні з іншими, період вегетації, та 
є стійким до церкоспорозу. Поява на ринку саме такого 
гібриду наразі дуже актуальна. Аргумент пройшов де-
кілька років випробувань в Україні, причому як офіційних 
державних, так і демонстраційних (в багатьох бурякових 
агрохолдингах) і показав відмінні результати врожайності 
та цукристості. У цьому сезоні буде можливість оцінити 
новий гібрид вже на декількох тисячах гектарів. В подаль-
ших планах – впровадження гібридів нового покоління, які 
будуть стійкими до кореневих гнилей та нематоди».

Тетяна Бєлінська





СНІГОВА ПЛІСЕНЬ ТА СЕПТОРІОЗ ОДНІ З 
НАЙПОШИРЕНІШИХ ХВОРОБ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ

Снігова плісень проявляється за наявності снігового 
покриву на непромерзлому вологому ґрунті, порівняно 
низькій температурі навесні і частих відлигах взимку. 
Подібні погодні умови характерні для території України. 
Захворювання досить поширене і в інших країнах Євро-
пи, зокрема, на північному заході США (штати Орегон та 
Вашингтон), у північній частині Японії. Збудником захворю-
вання на території України є факультативний гриб Fusarium 
nivale Ces. (Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett) 
з вираженими сапрофітними властивостями. В той же час 
снігову плісень можуть викликати Pythium aristosporum, P. 
iwayamai [28] Typhula incarnata, T. idahoensis, T. Ishikariensis 
[30, 31], які є досить поширеними на півночі Японії та 
Тихоокеанському узбережжі США. Максимальний прояв 
хвороби спостерігають відразу після танення снігу. Спочат-
ку з‘являються водянисті плями на листках, піхвах, вузлах 
кущення, потім на плямах утворюється рожевий наліт 
спороношення гриба. За сильного розвитку хвороби листя 
склеюється, утворюючи на ґрунті зіркоподібний малюнок. 
Зими з тривалими безморозними періодами сприяють 
накопиченню інфекції та збільшенню шкідливості снігової 
плісені. Для факультативних паразитів не є притаманною 
вузька спеціалізація до певного хазяїна. У зв‘язку з обмеже-
ною кількістю джерел стійкості пшениці м‘якої до снігової 
плісені перспективним шляхом вирішення проблеми є по-
шук донорів стійкості серед дикорослих співродичів. Так, 
серед 481 зразків різних родів Triticum та Aegilops лише 12 
зразків Ae. cylindrica характеризувались високою стійкістю 
до T. ishikariensis, при цьому 11 з них мали високий рівень 
морозостійкості. Стійкість до снігової плісені значною мі-
рою корелює із зимостійкістю та морозостійкістю рослин. 
Основним методом селекції рослин є добір на жорсткому 
природному інфекційному фоні.

Септоріоз. Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schroet. 
(Septoria tritici Rob. et Desm.) є поширеним захворюванням 
пшениці за умови частих опадів та помірних температур 
повітря і найпоширенішим патогеном пшениці озимої в 
умовах зони Лісостепу України. Збудник розповсюджується 
пікноспорами, переважно з краплями дощу на невеликі 
відстані, та аскоспорами з вітром на більш великі відстані. 
Останніх утворюється менше і їх поширення лімітується 
низькою вологістю і високою температурою повітря. Перші 
ознаки можуть з‘являтись на сходах у вигляді дрібних 
жовтуватих чи сіро-зелених плям. На більш старому листі 
плями світлі, з нечітким контуром, з темною облямівкою чи 
без неї, спочатку майже непомітні на загальному тлі рос-
лини. Згодом центр плям світлішає, на ньому стають добре 
помітними дрібні темні крапки – пікніди, які містять спори 
гриба. Сильний розвиток септоріозних плямистостей 

спостерігається за високої вологості повітря, рясних рос 
та частих опадів, особливо в період колосіння – цвітіння, 
зі слабкими вітрами при відносно високій температурі 
повітря, оптимально +20...+25 °С. Сприяють розвитку 
хвороби також пізні строки сівби, внесення тільки азотних 
добрив, розрідженість посівів. При ураженні септоріозами 
зменшується асиміляційна поверхня листя і в рослинах по-
рушуються нормальний хід фізіолого-біохімічних процесів, 
знижується маса зерна, погіршуються його технологічні 
показники та посівні властивості насіння. 

Епіфітотії септоріозів на пшениці можливі на сприйнят-
ливих сортах за наявності достатньої кількості інфек-
ційного матеріалу та погодних умов, які забезпечують 
його реалізацію. Критичним є період від виходу рослин 
в трубку до колосіння–цвітіння. Недобір урожаю зерна 
від ураження септоріозом може сягати 20% і більше. 
Затрати на хімічний захист рослин від патогена лише у 
Європі сягають кількох сотень мільйонів доларів щорічно. 
Збудники септоріозних плямистостей раніше вважалися 
другорядними патогенами, але останніми десятиріччя-
ми потепління клімату, зміни в технологіях обробітку 
ґрунту (збільшення площ з поверхневим обробітком), 
насичення сівозмін зерновими культурами, створення 
та впровадження у виробництво сортів пшениці, стійких 
до основних листкових хвороб (іржа, борошниста роса), 
сприяли їх щорічному накопиченню, розповсюдженню 
і посиленню шкідливості. Селекція на скоростиглість та 
низькорослість призводить до втрати необхідного рівня 
стійкості до септоріозу. Аналіз патогена за допомогою 
молекулярних маркерів дозволив виявити подібність 
генетичного складу популяцій з різних еколого-географіч-
них регіонів і високу мінливість всередині однієї популяції 
та протягом сезону вирощування. Проведено роботи по 
секвенуванню ДНК геному M. graminicola. Селекція стій-
ких до захворювання сортів залишається основним на-
прямом у боротьбі з септоріозом, при цьому важливим є 
складання в одному сорті піраміди з кількох відомих генів 
стійкості і пошук нових. У роки з інтенсивним ураженням 
хворобою стійкішими виявляються пізньостиглі зразки 
та форми з більшою висотою рослин. Серед ярих сортів 
вищою стійкістю характеризувались пшениці з півночі 
Європи та Мексики, де, починаючи з 70-х років минулого 
сторіччя, ведеться селекційна програма на стійкість до S. 
tritici. У той же час склад популяції патогена та ефективні 
гени стійкості для умов України вивчено недостатньо. Для 
створення сортів, здатних ефективно протистояти зара-
женню та розвиткові хвороби, необхідно мати різноманіт-
ні джерела стійкості у конкретній кліматичній зоні.

Матеріали зі збірнику «Селекція і насінництво», випуск 109, 
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН



У БУРШТИНОВИХ РЕГІОНАХ 
РОЗПОЧНУТЬ РЕКУЛЬТИВАЦІЮ 
ПОШКОДЖЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Кабінет Міністрів України видав постанову щодо 
старту державного пілотного проекту рекультивації лі-
согосподарських земель, пошкоджених через нелегаль-
ний видобуток бурштину. Фактичними виконавцями 
визначено ДП «Бурштин України» та ДП «Укрбурштин». 
Роботи з рекультивації проводитимуть підрядники, але 
під контролем держави та за результатами відкритих 
конкурсних процедур. Очікується, що місцеві грома-
ди отримають додаткові надходження від податків та 
зборів до власних скарбниць, а також робочі місця. За 
підрахунками авторів документу, впровадження про-
екту дозволить помітно змінити ситуацію із «місячними 
пейзажами» й вже упродовж 5 років відновити близько 
6 тисяч гектарів знищених лісів. До Держбюджету пла-
нують отримати податку 350 мільйонів гривень за раху-
нок податку за користування надрами. Адже у процесі 
рекультивації будуть проводитися роботи з видобутку 
каміння на цих територіях.

Презентація проекту відбулася 15 лютого у столиці 
за участі голів державних адміністрації «бурштино-
вих» регіонів – Житомирщини, Рівненщини та Волині: 
Ігоря Гундича, Олексія Муляренка та Володимира 
Гунчика.

Відзначимо, що цього ж дня у приміщенні Волин-
ської обласної ради відбулися обшуки за участі слідчих 
Генпрокуратури та спецпризначеців, які шукали доку-
менти пов’язані із діяльністю обласного комунального 
підприємства «Волиньприродресурс». Останнє теж 

претендує на землі пошкоджені нелегальними копача-
ми та декларувало їх рекультивацію після до видобутку 
залишків «сонячного каміння».

ЄБРР НАДАСТЬ ПІДТРИМКУ 
ДРІБНИМ УКРАЇНСЬКИМ 
АГРАРІЯМ

 Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 
готовий надавати підтримку не лише великим, але й 
малим фермерським господарствам. Про це повідомляє 
провідний менеджер ЄБРР по роботі з малим бізнесом в 
Україні Катерина Рігг.

Це зазначається на ресурсі https://agropolit.com.
Причому, не тільки фінансово, а й інформаційно.
"Ми прекрасно розуміємо, що невеликі підпри-

ємства далеко не завжди мають достатній 
адміністративний ресурс для оцінки 
перспективності нового напрямку 
розвитку. Крім того, у початківців або 
дрібних виробників часто не вистачає 
достатніх знань з побудови стратегії", – зазначи-
ла пані Рігг.

Фахівець розповіла, що зараз в Україні запу-
щена програма для підтримки 
саме малого бізнесу, в біль-
шості регіонів 
вже проводять-
ся тренінги, 
семінари та 
надаються консультації 
для успішного старту нових проектів.





НАСІННЯ ЦУКРОВОГО

БУРЯКА
категорії «Фермер» -
гарна ціна, гарні врожаї

КОЖЕН 3-й
КІЛОГРАМ

ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції

VANDERHAVESES



НОРВЕЖЦІ СТВОРЯТЬ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР

Про це повідомляє ecotown.com.ua
У місті Борщів, що на Тернопільщині, створять нор-

везько-український центр біоенергетики та управління 
місцевими енергоресурсами.

Проект покликаний збільшити виробництво й 
використання відновлювальної енергії реалізується 
міжнародним фондом "Енержі Фарм" під егідою Мініс-
терства закордонних справ Королівства Норвегії спіль-
но з громадською організацією "Науково-технічний 
центр "Біоенергія", Тернопільською ОДА, Борщівською 
міськрадою та Борщівським агротехнічним коледжем, 
передає Тернопільська ОДА. 

Практичні й теоретичні навчальні програми з роз-
витку відновлювальних джерел енергії впроваджувати-
муться на базі громадської організації "Науково-техніч-
ний центр "Біоенергія" та Борщівського агротехнічного 
коледжу.

У рамках проекту передбачається обмін досвідом з 
Північним та Європейським регіоном у використанні 
біомаси, переробці відходів, будівництві котелень, ство-
ренні розсадників біоенергетичних культур, підготовці 
угод щодо організації енергетичних господарств та 
розробці планів співробітництва.

Борщівський біоенергетичний центр розроблятиме 
також план раціональної інфраструктури для енерге-
тичної безпеки Західного регіону України.

Як зазначив заступник голови Тернопільської ОДА 

Олег Валов, сьогодні необхідно вчитися ефективно 
використовувати наявні енергоресурси на місцях. 

"Тернопільщина область на рівні з Львівською та 
Івано-Франківською областю достатньо забезпечена 
енергоресурсами, зараз необхідно підготувати фахівців, 
які зуміють на практиці реалізувати теоретичні напра-
цювання», - підсумував чиновник.

За словами голови громадської організації "Науко-
во-технічний центр "Біоенергетика" Михайла Гументика, 
Тернопільщина має безцінну можливість перейняти 
корисний досвід, який у подальшому сприятиме розвит-
ку біоенергетики в Україні. «Норвегія має передовий 
досвід розбудови сектору відновлюваної енергетики, 
- говорить експерт. - Сьогодні є ресурси і є потреби - 
необхідно лише налагодити ефективну логістику між 
ними».
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ТОЧНЕ ОБПРИСКУВАННЯ – РЕВОЛЮЦІЯ 
В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ  РОСЛИН

Нова технологія розпилювання, згідно якої крапля стріляє з неймовірною точні-
стю, могла б скоротити використання сільськогосподарських хімікатів більш ніж на 99 
відсотків, за словами розробників. Технологія має потенціал, щоб не лише врятувати 
фермерам  гроші, але і допоможе захистити навколишнє середовище, різко знижуючи 
кількість хімічних речовин, які застосовуються.

Система використовує передові алгоритми комп'ю-
терного огляду, які можуть диференціюватися між здо-
ровими і ураженими урожаями, а потім застосовують 
краплю тільки до рослин, які потребують захисту.

"Ця цільова технологія дозування має потенціал, щоб 
значно зменшити кількість пестицидів та гербіцидів, 
які ми застосовуємо для культур сьогодні, потенційно 
аж до 99 відсотків. Це робиться вибірково, маючи на 
меті тільки бур'яни і зараження в цілому полі, і таким 
чином, на здорових рослинах та ґрунті пестициди не 
використовуються. Через це ми можемо масово знизи-
ти витрати і вплив на навколишнє середовище" – за-
значив Найл Моттрам, керівник відділу розробки 
агропродовольчої продукції Cambridge Consultants.

Моттрам говорить, що врешті-решт, версія пристрою 
може бути встановлена на  транспортних засобах фер-
ми, з декількома соплами зйомки для цільових крапель, 
коли він  проїжджає  через ціле поле культур.

Для того, щоб продемонструвати свій потенціал, 
одна система сопла змонтована над конвеєрною стріч-
кою.  Карти з зображеннями зеленого "здорового" листя  
залишаються  на одній стороні, а "хворі" помаранчеві 
листя на іншій стороні, відкидаються у випадковому 
порядку на конвеєрну стрічку, з лазерним наведенням 
сопло регулює постріл краплі на помаранчеві листя, 
ігноруючи при цьому зелене листя.

Система використовує в основному легко-доступне 
апаратне забезпечення, в тому числі камери Playstation 
і розливну технологію з струменевих принтерів, але 
Моттрам каже, що їх програмування дає їй точність по-
падання об'єкта при переміщенні.

 "Бути в змозі уразити рухому ціль є складним 
завданням. Так що будучи в змозі відрізнити листя згід-
но  кольору і форми, а потім бути вичислити, наскільки 
швидко ви рухаєтеся, а також в певний момент визна-
читися, в яку вразити ціль – це вимагає знань досить 

складних алгоритмів" – прокоментував Моттрам.
Камера рухається вперед на рослини і використо-

вує форму, розмір та колір, щоб визначити цілі. Вони 
відслідковуються в міру наближення транспортного 
засобу, а потім ретранслюються дозуючій системі, яка 
спрямовує сопло.  Капля подорожує по п'ять метрів в 
секунду, і займає одну десяту секунди, щоб потрапити 
в ціль.  Cambridge Consultants кажуть, що система 
може успішно вразити невеликі цілі з висоти 50 см, 
навіть коли транспортний засіб ферми рухається зі 
швидкістю понад 40км/год.

Орієнтація на конкретні листя або шкідників 
значно знижує дози хімічних речовин, і стоки в на-
вколишнє середовище практично усунуті.  Це може 
виявитися особливо ефективним при високій дода-
ній вартості культур.

"Ця технологія не буде придатна для всіх культур. 
Насправді в області, де є дуже висока щільність шкід-
ників, буде, ймовірно, більш доцільно використовувати 
існуючі традиційні технології обприскування. Але там, 
де у вас є висока вартість врожаю, наприклад, полуниці, 
і вам потрібно дуже вибірково обривати бур'яни або 
нейтралізувати зараження, ця технологія дуже вигідна 
в застосуванні".

В даний час популярний клас пестицидів, відомих як 
neonics, продаються агрохімічними компаніями, щоб 
підвищити врожайність основних сільськогосподар-
ських культур, але також широко застосовуються на 
однорічні і багаторічні рослини, які використовуються 
для газонів і садів.  За останні кілька років  з’явилися 
докази, які пов'язують використання цих пестицидів до 
повсюдної загибелі  медоносних бджіл,  необхідних для 
запилення культур.  Є також побоювання, що інсектици-
ди наносять шкоду  і іншим запилювачам.

Зміни в законах, які регулюють використання цих 
хімічних речовин, означають, що фермерам незабаром 
доведеться переключитися на використання природ-
них інсектицидів,  відомих як «біопрепарати».  Хоча це 
набагато дорожче, Моттрам каже, що їх цілеспрямована 
система розпилення може бути хорошим рішенням у 
оптимізації фінансових витрат.

"Ця технологія відкриває наступне покоління агро-
хімічних речовин, які будуть широко використовува-
тися в майбутньому. Так, багато існуючих хімічних 
речовин, можливо, підходить до тої межи, коли вони 
будуть заборонені. Наступне покоління,  як правило, 
називають"біопрепаратами", які є  набагато дорожчи-
ми за  хімічні речовини, що використовуються в даний 
час. Однак ця нова технологія обприскування може 
бути сприятливою  для них і  більш екологічно чистою, 
і також ефективно зробить ту ж роботу, яку багато 
шкідливих хімічних речовин роблять сьогодні" – підсу-
мував Моттрам.

Джерело:  www.reuters.com/article/us-agricuture-innovation-idUSKCN0VA2PJ

Всеукраїнський аграрний журнал №2 (49) / 201754





 «МОЛОЧНИЙ КІБОРГ» АБО ЯК ВИЖИТИ МОЛОЧНІЙ 
ГАЛУЗІ В ЧАСИ ГЛИБОКОЇ ДЕПРЕСІЇ?».

2-3 березня у Києві, у виставковому центрі «КиївЕкспоП-
лаза», буде проходити головна подія року в галузі молочно-
го скотарства - Х Ювілейний молочний конгрес, під назвою 
«Молочний кіборг» або як вижити молочній галузі в часи 
глибокої депресії?».

Організатори заходу: Асоціація виробників молока 
(АВМ), Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), компанія «Дикун», 
за підтримки Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства, ЄБРР та FAO.

Це десятиріччя було багатим на події, адже за цей час 
Україна зробила справжній прорив в молочному скотар-
стві. У квітні 2009 року офіційно розпочала свою діяльність 
Асоціація виробників молока. Тоді до її складу входило 7 
підприємств. Нині членами АВМ є 130 господарств з усіх 
куточків України із загальною кількістю поголів’я  ВРХ –146 
тис. голів, які становлять 12 % від кількості усього промис-
лового поголів’я ВРХ в Україні.  На старті надої господарств, 
що входять в АВМ, складали 4500 кг за рік, а на кінець 
2016-го цей показник склав 7650 кг. З усього об’єму молока 
екстра класу, що поступає на переробку, доля АВМ досягає 
35%. Найбільша молочна ферма в Європі - це «Українська 
молочна компанія», що має дійне стадо у 3700 голів. А 
найбільша молочна ферма в Європі з поголів’ям швіцької 
породи – це МПК «Катеринославський», дійне стадо цього 
господарства сягає 1500 голів.

Конгрес підійме актуальні теми молочного бізнесу 
такі як введення ринку землі, бюджетної дотації замість 
спецрежиму ПДВ, ціни на корми та добрива, вакцинування 
поголів’я від нодулярного дерматиту.

Раптове введення ринку землі в Україні поставить під 
загрозу існування фермерських господарств, які займають-

ся молочним та м’ясним скотарством, адже великі затрати 
ресурсів, яких вимагає цей бізнес, не дозволять фермерам 
нести витрати ще й на придбання землі, вважає голова Все-
української Аграрної Ради Андрій Дикун. Цьому питанню 
буде присвячений другий день Х Ювілейного міжнародно-
го молочного конгресу. Круглий стіл, який буде проходити 
під назвою «Молочне скотарство України в умовах зняття 
мораторію на землю» дасть можливість знайти відповіді на 
складні питання, що перед нами виникли сьогодні. 

Також на конгресі будуть розглядатися технологічні питан-
ня: збільшення обсягу молока екстра класу, підвищення надо-
їв, поліпшення якості кормів, балансування раціонів та інші.

Теми висвітлять українські та іноземні спікери:  Тарас 
Кутовий, Андрій Дикун, Олександр Бакуменко, Михайло Со-
колов, Андрій Ярмак, Віталій Башинський, Олена Жупинас, 
Ельман Оруджов, Йоган Хойслер, Ісраель Пасваль, Стефано 
Вандоні, Хайнц Пьотінгер, Юрген Кьоніг и другие.

В рамках Х Ювілейного міжнародного молочного кон-
гресу відбудеться нагородження лідерів молочної галузі, 
конкурс «Кращий люцерновий силос-2016», розіграш цінних 
призів від партнерів заходу, виставка-дегустація «Смакуй 
українське», автентична вечірка в українському стилі.

У заході візьмуть участь понад 2000 учасників – влас-
ників господарств, менеджерів та спеціалістів провідних 
аграрних підприємств, представників влади, галузевих 
об’єднань, міжнародних організацій та фінансових установ.

Десятий рік поспіль конгрес бере на себе роль плат-
форми, де відбувається обмін інформацією та баченнями, 
генеруються нові ідеї розвитку вітчизняного молочного 
сектору і не тільки.

Прес-служба АВМ



Кількість рядів: 8
Транспортна ширина: 3М

Міжряддя: 70 см

Внесення добрив через 
подвійний дисковий 
сошник 1300 Л

Внесення мікродобрив 
в рядок 112 Л (4*28)

Електронний контроль висіву РМ300

Звертайтеся до Представництва компанії Quivogne в Україні:

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

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

PROSEM K GEA 300/8
ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 

www.quivogne.ua

Сила досвіду…

Ваш 100% 
результат!

Точність висіву 
відмінна!!!
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ

20 - 23 ВЕРЕСНЯ
М. КРОПИВНИЦЬКИЙ 

(КІРОВОГРАД)

ЧИ БУДУТЬ ВАГОНИ ДЛЯ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА У 2017 
РОЦІ?

 Останні роки показали, що врожай зернових в Украї-
ні тримає чітку тенденцію до зростання. Сьогодні аграрії 
вже можуть розраховувати на стабільні 60-70 млн тонн 
зерна. Це зумовлює необхідність забезпечення трейдерів 
логістичною інфраструктурою, особливо, в умовах збіль-
шення експортних поставок. Зрозуміло, що основний ак-
цент у цьому буде відігравати можливості «Укрзалізниці». 
І з цим власне виникатимуть проблеми.

Посилаючись на головного радника з юридичних пи-
тань і зв'язків з державними органами компанії «Бунге 
Україна» і експерта комітету з питань агропромислового 
комплексу Американської торгової палати в Україні Оль-
гу Копійку, про це повідомили agrocountry.com. За її сло-
вами, головна проблема полягає, перш за все, в тому, що 
В Україні логістика дорожче, ніж в країнах ЄС і США. Якщо 
говорити про зернову логістику, то вона у Франції та Ні-
меччині на 30-40% дешевше, ніж в нашій країні. Ольга Ко-
пійка вважає, що «Укрзалізниці» необхідно інвестувати в 
рухомий склад, ремонт локомотивів.

Однак, як заявив заступник начальника філії «Центр 
транспортної логістики» «Укрзалізниці» Андрій Мірошні-
ков, купувати нові вагони-зерновози в цьому році Укрза-
лізниця не планує. Оновиться лише парк універсального 
рухомого складу - напіввагони і криті вагони. Зокрема, 
він наголосив: «Сьогодні ми маємо всього, включаючи не-
робочі, 11,5 тис. вагонів-зерновозів. Близько у 800 ваго-
нів в цьому році  вийшов термін експлуатації. Далі їх вико-
ристовувати буде вже неможливо. Подальше збільшення 
обсягів перевезень зерна в УЗ планують за рахунок  ско-
рочення часу на завантаження і вивантаження. Інших ре-
зервів у Укрзалізниці не буде. Ще один напрямок - якщо 
власники вантажів почнуть купувати свій рухомий склад 
і заповнювати цей дефіцит вагонів, який існує на ринку».

 www.agrocountry.com

У СВІТІ З’ЯВИЛАСЯ ПЕРША 
СУЦІЛЬНА СТАЛЬНА ЦИСТЕРНА 
ДЛЯ РІДКИХ ДОБРИВ

Компанія Bauer, що спеціалізується на виробництві 
техніки для перевезення рідких добрив, в рамках вистав-
ки LAMMA вперше представила серію своїх суцільних 
сталевих цистерн з насосами BSA англійською та ірланд-
ською покупцям. Як повідомляє agroinfo.com, професій-
на серія Profiline включає моделі з робочим об'ємом від 
10000 до 26000 літрів, які розроблені для великих сіль-
ськогосподарських підприємств. Цистерна підтримує 
різні способи спорожнення від арматурних стержнів до 
фрези і зручна в транспортуванні.

Нова лінійка цистерн буде продаватися нарівні з мо-
делями з поліефіру, діапазон місткості яких становить 
від 10500 до 26000 літрів. Широка лінійка дозволяє ви-
користовувати різні трактори, наприклад Xerion компанії 
Claas і Fastrac компанії JCB з опорно-зчіпним пристроєм і 
S-образним кріпленням причепів. У компанії Bauer також 
планують розширити партнерство з британською Націо-
нальною асоціацією сільськогосподарських підрядників. 
Це дозволить краще вивчити сучасні потреби і вимоги 
потенційних клієнтів і як наслідок створювати ідеальну 
техніку для точного внесення рідких добрив.

 www.agroinfo.com
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ЧИ Є РЕЗЕРВИ У ВИРОЩУВАННІ РІПАКУ 
І ЗЕРНА? ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ВІД 
LEMBKE, HORSCH І CLAAS

Вітчизняні аграрії з року в рік додають у забезпеченні 
виробничих потужностях з вирощування зерна. Зокре-
ма, валові збори зернових культур уже складає понад 
60 млн. тонн. Збільшують товаровиробники і потенціал 
у виробництві ріпаку. Виникає питання, а чи існують 
додаткові резерви у вирощуванні ріпаку і зерна, як ви-
рішити ряд селекційних, технологічних та економічних 
проблем зернової та олійної галузей рослинництва.

На ці та інші питання уже спробували відповісти 
фахівці та експерти аграрного сектору як України, так 
країн ЄС. З цією метою пройшла серія конференцій 
«Резерви в вирощуванні зернових і ріпаку до 2020», 
які відбулися у січні-лютому 2017 року у в п’яти містах 
України: Дніпрі, Одесі, Полковничому (Київська обл.), 
Вінниці та Тернополі.

Основними засновниками конференції стали ком-
панії NPZ-Lembke і Horsch, які вже організували 10-й 
ювілейний сезон зустрічі аграріїв та фахівців з питань 
насінництва, технологій вирощування, технічного забез-
печення. До числа співорганізаторів цього року приєд-
налися компанії New Holland і Claas. 

На початку конференції, що пройшла у Тернополі, 
аграріям розповіли про останні тенденції на світовому 
і європейському ринках ріпаку, а також їхній вплив на 
поточну ситуацію у сільському господарстві України.

Зокрема, керівник представництва NPZ-Lembke 
Олаф Гауе акцентував увагу гостей на зростаючі цінові 
тенденції на ріпак в 2017 році. Причинами цього він наз-
вав зниження врожайності ріпаку в 2016 році (в серед-
ньому на 8,6% по відношенню до 2015 р країнах ЄС і на 
-11% до 2015 р в країнах СНД) і зменшення світових за-
пасів ріпаку. За прогнозами Міжнародного ф’ючерсного 
ринку Франції MATIF, ціна на товарний ріпак на умовах 
franco Гамбург в липні 2017 року становитиме 415 $/т.

Надалі виступили представники компаній Horsch і 
Claas доповідали про тонкощі обробітку ґрунту, осо-
бливостей догляду за посівами і необхідності якісного 
розподілу соломи комбайнами.

У презентації компанії Horsch було відображено нау-
кове обґрунтування умов забезпечення ґрунту вологою 
та практичний досвід застосування самохідних обпри-
скувачів.

Від компанії доповідачем був Тарас Рунців – ме-
неджер Західного регіону ТОВ «Хорш Україна». Він 
звернув увагу на наступне.

Загальновідомо, що будь-яке господарство не може 
вплинути кількість опадів у певній зоні вирощування. 
Аграрій може лише адаптуватися до наявного рівня і 
застосувати певну технологію вирощування для мінімі-
зації негативного впливу. Одним із способів є змінити 
структуру ґрунту (щільність, наявність підошв тощо). 
Впливає на це і наявна сівозміна, кількість і склад ор-
ганічних решток, спосіб обробітку ґрунту. Останні 2-3 
роки показують, що проблем із вологою немає весною і 
навпаки – її недостатність літом і восени. Тому важливо 
контролювати ці процеси протягом усього сезону.

Одним із ефективних способів швидкої проник-
ності вологи є вапнування (де це необхідно). Наукові 
дослідження у Німеччині вказують на те, що вапнування 

ґрунту втричі (з 160 хв до 30 хв 50 мм опадів на 1 кв.м.) 
збільшує прохідність вологи. Це також регулює рівень 
кислотності (5,5-7,0) ґрунту, від чого залежить доступ-
ність макро- та мікроелементів для певних сільсько-
господарських культур.

Важливе значення для проникнення вологи в 
ґрунт має спосіб обробітку. Так, при здійсненні глибо-
кого рихлення при випаданні опадів волога проникала 
в ґрунт протягом 20 хв, а при оранці – лише 5 хв, після 
чого земля замулилася. Це також негативно впливає на 
знесення ґрунту при наявності нерівної поверхні.

Загалом можна констатувати, що часто відсутнє 
хороше з’єднання верхніх та нижніх шарів ґрунту. Це 
відбувається через утворення так званої підошви, яку 
необхідно забрати. Щоб її не було, необхідно розпочи-
нати з якісного збору врожаю. Після нього має залиши-
тися низька стерня, а солома достатньо подрібнитися 
і розкидана на всю ширину жатки. Після цього, врахо-
вуючи існуючу технологію в господарстві, застосувати 
відповідний агрегат для оранки (де це необхідно), або ж 
борони для глибокого рихлення. 

Серед дискових борон компанія Horsch пропонує 
модель Joker лінійки або RT, або HD. Розмір дисків може 
становити 52-58 см. В агрегатів встановлено також кат-
ки. Додатковими опціями, які будуть присутні з 2017 
року, є наявність лінійки для вирівнювання та ножів для 
подрібнення соломи. До переваг Joker можна віднести 
наступні пункти: інтенсивно змішує ґрунт, придатні 
для закладення великої кількості пожнивних залишків; 
робоча глибина складає до 15 см; робоча ширина до-
рівнює від 4 та 6 м; має високу робочу швидкість – до 20 
км/год.

Тарас Рунців також розповів про один з найбільш 
потужних та ефективних обприскувачів, які існують 
на сьогоднішній день на світовому ринку – самохідний 
обприскувач Horsch Leeb PT 330. Головною технічною 
новинкою машини є спеціально розроблена та запатен-
тована компанією Horsch система стабілізації штанги 
Boom ControL Pro, що є смисловим центром в програмі 
ефективного внесення засобів захисту рослин. Вона 
дозволяє машині працювати на максимально низьких 
висотах штанги (до 10 см від рослини), що забезпечу-
ється спеціальною паралелограмною підвіскою, яка 
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працює з 4-ма датчиками. А вони, в свою чергу, контро-
люють позиційне розміщення штанги при копіюванні 
поверхні ґрунту, а також при проходженні перешкод. 
Цей процес зав’язаний на системі роботи пневматичних 
циліндрів (пневматика може швидше реагувати на сиг-
нали датчиків, а також менш вибаглива в експлуатації). 
Завдяки поєднанню всіх цих технологічних рішень ма-
шина може працювати з робочою швидкістю до 33 км/
год. (!) та середньою продуктивністю до 50 га/год.

Слід зауважити, що штанга має ширину 36 м можли-
вістю зменшення ширини до 27 м. Форсунки на штанзі 
розміщенні на відстані 25 см одна від одної. При цьому 
ця система від компанії Horsch є першою і єдиною, яка 
пов’язана з чіткою стабілізацію, мінімальною висотою 
штанги, ефективністю і швидкістю роботи.

На агрегаті Horsch Leeb PT 330 облаштована удо-
сконалена система обприскування. Так, на ньому 
передбачено встановлення двох насосів:

1. Центробіжний – служить основним насосом для 
обприскування. Його продуктивність складає 1000 л/хв. 
Насос адаптований для робіт з агресивними реагента-
ми, такими як КАС.

2. Мембранно-поршневий – слугує як додатковий, 
для закачування води (якщо це проводиться через 
систему самозавантаження), промивки технологічних 
ємностей, а також як допоміжний до центробіжного (у 
випадку, коли в систему потрапляє повітря).

Основний бак для хімії має об’єм 5 000 л та виготовле-
ний з нержавіючої сталі, що забезпечує надійність в екс-
плуатації. Він не вибагливий до механічних пошкоджень, 
а також легко піддається очистці від попередніх речовин.

В продовження тематики конференції продукт-ме-
неджер компанії «Claas Україна» Віталій Бортун 
розповів про основні аспекти роботи комбайнів Claas та 
ефективні системи управління рослинними рештками.

Сьогодні наше завдання донести до аграріїв важли-
вість рівномірного розкидання рослинних решток на 
всю ширину жатки. Лише при досягненні такої рівномір-
ності можна забезпечити оптимальну доступність по-
живних речовин в ґрунті, зокрема азоту; рівномірність 
сходів ріпаку; зниження рівня витрат на боротьбу з па-
далицею за допомогою механічних і хімічних способів.

Тому компанія Claas пропонує у вигляді додаткової 
установки системи IZI як на комбайни лінійки 2017 року, 
так і на моделі попередніх років.

Підсумовуючи проведення конференції, можна конста-
тувати про підвищений інтерес з боку аграріїв щодо пер-
спектив розвитку більш високих і якісних врожаїв зернових 
культур та ріпаку, а також досягнення оптимальної структу-
ри ґрунту за допомогою ефективного його обробітку.

Андрій Сава
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
МІНІМАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 

Мінімальний обробіток ґрунту робить важливий внесок для покращення структури 
ґрунту. При мінімальному обробітку перед посівом ґрунт обробляється менш інтен-
сивно, або взагалі не обробляється, що має також певні переваги. Під час мінімального 
обробітку ґрунту існують різноманітні методи з різною інтенсивністю обробітку аж до 
прямого посіву, коли повністю відмовляються від обробітку ґрунту. Методи відрізня-
ються за двома принципами: глибиною обробітку та частиною поверхні ґрунту, яка 
обробляється.

Переваги мінімального обробітку ґрунту: 
Структура та пружність ґрунту 

• Краща структура завдяки проходу необробленим 
ґрунтом і відмові від інтенсивного та глибокого 
обробітку ґрунту; 

• Краща пружність ґрунту; 
• Менше ущільнень; 
• Відсутність плужної підошви.

Захист клімату 
• Нижчий рівень вивільнення вуглекислого газу (CO2) 

внаслідок меншої мінералізації органічної субстанції 
у ґрунті; 

• Економія палива завдяки меншій глибині обробітку 
ґрунту, незважаючи на більшу кількість механічних 
операцій.

Захист від ерозії та водний баланс 
• Рослинні залишки на поверхні ґрунту захищають 

його від дощу та вітру; 
• Покращення фільтрації води під час сильних дощів;
• Зменшення поверхневого водного стоку та ерозії; 
• Зменшення заболочування; 
• Краще водопостачання з глибших прошарків ґрунту 

за посушливих умов (капілярність).
Гумус і ґрунтові організми 

• Зниження аерації ґрунту запобігає розпаду гумусу; 
• Менша глибина обробітку ґрунту зберігає дощових 

черв’яків; 
• Рослинні рештки на поверхні ґрунту – поживні речо-

вини для дощових черв’яків; 
• Створення сприятливих умов для ґрунтових мікро-

організмів.

Недоліки мінімального обробітку ґрунту 
Бур’яни та проростання 

• Складність контролю бур’янів є великим недоліком 
мінімального обробітку ґрунту в органічному сіль-
ському господарстві. 

• Створення сприятливих умов для кореневищних 
(будяк, пирій, берізка польова, щавель) та стрижне-
кореневих бур’янів (кульбаба, будяк); 

• Для деяких кореневищних бур’янів (щавель, будяк) 
потрібен глибокий обробіток ґрунту. 

Переорювання пасовищ 
• Немає так званого «чистого столу»; 
• Нерівномірна поверхня ґрунту під час першого об-

робітку (необхідно здійснити більше технологічних 
операцій); 

• Як правило, потрібно більше проходів; 
• Потрібен довший період для просихання ґрун-

ту. Хоча боротьба із бур’янами завадить їхньому 
подальшому росту, проте більше не буде часу для 
внесення зелених добрив (сидерації); 

• Може виникнути проблема з трав’яною вогнівкою; 
• Пошкодження від випасу тварин та сліди від машин 

ускладнюють мінімальний обробіток.
Загортання пожнивних решток 

• Складнощі при великій кількості пожнивних решток 
(наприклад, після зернової кукурудзи); 

• Пожнивні рештки можуть забивати сівалки, просап-
ні агрегати або пружинні борони.

Прогрівання та просихання ґрунту. Мінералізація 
поживних речовин 
• Повільне прогрівання ґрунту навесні; 
• Повільне просихання ґрунту у вологих умовах; 
• Пізня мінералізація поживних речовин; 
• Пізнє або повільніше сходження культурних рослин. 

Різноманітна та гнучка механізація 
• Необхідні інвестиції у нову механізацію; 
• Необхідні потужні, зносостійкі та доступні у будь- 

який час машини; 
• Погодні умови визначають вибір машин; 
• Недостатній досвід найманих робітників та підпри-

ємств-підрядників щодо мінімального обробітку 
ґрунту.

(за матеріалами FiBL)
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СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ ВІД KUHN
Раніше сівалки технічних культур називались просапними сівалками з наголосом на те, що 

міжряддя просапували від бур’янів. Про точність мова не йшла через низьку якість посіву. 
Відповідно, незадовільною була і врожайність. Лише в 90-х роках в Україні з’явились перші 
французькі Pneumasem та німецькі Multicorn і тоді аграрії познайомились з точним однонасіне-
вим висівом. Зараз в Україні відомі вже більше 20 марок сівалок цього класу, але точність висіву 
пневматичної сівалки Pneumasem та її нащадків Planter і Maxima від групи KUHN залишається 
неперевершеною.

Що означає «точний висів»:
• Точний, рівномірний розподіл насіння в рядку із зада-

ною відстанню, без двійників або пропусків;
• Ретельне розташування насінин на потрібній глибині, 

копіювання рельєфу поля;
• Обережне поводження з насіниною, щоб не розколоти 

його або не травмувати оболонку;
• Створення в грунті якісного посівного ложе для отри-

мання насінням вологи та поживних речовин;
• Прикочування верхнього шару для прискорення про-

гріву грунту вглиб, накопичення вологи та зменшення 
впливу ерозійних процесів. 

І цей точний висів необхідно робити в стислі, опти-
мальні для посіву строки, з заданою продуктивністю, яка 
визначається швидкістю, шириною захвату та надійністю. А 
ще ж відрізняються технології обробітку грунту (класична, 
мінімальна, нульова або стрічкова) та культури, насіння 
яких має різну форму і розмір, не завжди калібрований, які 
висіваються з різною щільністю, міжряддям та на різну гли-
бину. Як ці вимоги та особливості забезпечується в сівалках 
однонасіневого точного висіву (с.т.в.) групи KUHN?

Завод KUHN-Huard випускає два типи навісних с.т.в. 
шириною від 2,5 м до 9 м з кількістю рядків від 4 до 18: уні-
версальну, щодо культур, пневматичну с.т.в. в підготовле-
ний грунт Planter 3 (фото 1) з мінімальним міжряддям 25 см, 
в т.ч. дуже популярну спрощену кукурудзяно-соняшникову 
модель Planter 3M 5,4 м та пневматичну с.т.в. по мінімальній 
технології Maxima 2 переважно для кукурудзи, соняшника, 
сої, але з можливістю посіву і цукрового буряка та ряду 
інших технічних культур з міжряддям, починаючи від 35 
см (фото 2). Відповідаючи вимогам сучасного сільського 
господарства, KUHN-Huard виготовляє також причіпні с.т.в. 
Maxima 2 TM, Planter / Maxima TRS та Maxima TRX TC, про які 
мова буде нижче. В усіх с.т.в., як навісних, так і причіпних 
одночасно з висівом можна вносити добрива та інсек-
тицид-мікрогранулят або гербіциди та протислимакові 
препарати.

Розглянемо спочатку пневматичну с.т.в. Planter 3. 
Точність висіву забезпечується наступними технічними 
рішеннями:

Висота падіння з дозуючого механізму до дна борозни 
менше 10 см і є унікальною серед с.т.в. (мал. 1), а кілєвид-

ний сошник зменшує швидкість руху насінини 
вперед при падінні і цим забезпечує більшу 
точність розташування насіння в рядку;                          

Для точної адаптації до культур та обро-
бітку грунту (розмір грудок, кількість, тип та 
розмір рослинних решток) пропонується 
вибір із трьох конструкцій висівних модулів: з 
заднми опорними колесами, з переднім (мал. 
2-1) і задніми опорними колесами (мал. 2-2) та 
з відкриваючими дисками (мал. 1). При цьому 
тиск на грунт можна регулювати пружиною; 

Великий діаметр дозуючого диску подов-
жує знаходження на ньому присмоктаного 
насіння, сприяючи, за допомогою селектора і 
виштовхувача, усуненню двійників та пропус-
ків (мал. 3);

Значення зниженого тиску на кожному 
дозуючому механізмі є однаковим завдяки 
його передачі через металеву трубу великого 
перетину та спеціальної форми. Однаковий 
тиск спрощує та прискорює налаштування 
модулів на високоточний посів із заданими 
характеристиками (мал. 4);

Відкрите лючко на кожному висівному моду-
лі дозволяє спостерігати якість присмоктування 
насіння до диску і регулювати його селектором 
так, щоб не було двійників та пропусків (мал. 5). 
Налаштування селектора при піднятому лючку 
робиться прокручуванням диску вручну після 
від’єднання муфтою приводу від шестигранного 
валу (один із 1600 патентів KUHN). Отримане 
положення шкали селектора швидко, просто і 
точно повторюється на всіх модулях;

В коробці передач, через яку здійснюється 
цепний привід модулів, можна обрати одне 
із 20 значень швидкості обертання дозуючих 
дисків;

Відповідно до конкретних умов сівалка 
комплектується великим асортиментом 
дозуючих дисків, що відрізняються розміром 
та кількістю отворів (можна висівати буряк, 
ріпак, кукурудзу, соняшник, сою, сорго, тома-
ти, моркву, мак і навіть бавовну), проміжним 
колесом тиску для поліпшення контакту 
насіння з оточуючими частинками грунту, 
розгортачем, різними типами прикочуючих коліс, тощо;

Фото 1

Мал. 1

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

Мал. 2-1 Мал. 2-2
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Н-подібна рама з нанесеною метричною шкалою додає 
зручності і точності швидкої зміни міжряддя при переході 
на іншу технологію або культуру;

Кріплення висівного модуля на подвійному паралело-
грамі забезпечує надійне копіювання рельєфу поля;

Контролер, який входить в комплект сівалки, надає інфор-
мацію про висів насіння в кожному модулі, перекриває необ-
хідні рядки, реєструє всі операції і виконану роботу, та інше.

І, як результат неперевершено високої точності висіву, 
Planter є дуже популярним серед аграріїв України. Його ви-
користовують для своїх демопосівів (а тут треба показати, 
що називається, товар лицем) такі світові лідери насінни-
цтва. як Bayer та Syngenta. 

З розвитком технології точного висіву в більш важких 
умовах мінімально обробленого грунту, особливо таких 
культур, як кукурудза, соняшник та соя, глибина посіву яких 
перевищує 4-5 см, групою KUHN було розроблено пневма-
тичну с.т.в. Maxima 2 з наступними істотними відмінностями 
конструкції:

Посівне ложе відкривається двома диска-
ми діаметру 400 мм, між якими знаходиться 
сошник. Розріз ґрунту на дні борозни має 
форму літери W (мал. 6), що дозволяє фіксува-
ти насіння без кочення або підстрибування;

Підвищено тиск на сошник. Цього досягну-
то за рахунок більшої власної ваги модулів (в 
межах 120-155 кГ), двох додаткових пружин 
(по 20 кГ кожна) та розташування пари опор-
них коліс, дозуючого механізму і насіневого 
бункера ємкістю 52 л на одній вертикалі із 
сошником (мал. 7);

Опорні колеса наближено до сошника, що спільно із 
подвійним паралелограмом дозволяє набагато краще 
копіювати рельєф поля (мал. 8);

Збільшено розмір дозуючих дисків до 262 мм, чим 
поліпшено дозування насіння та надано додаткову можли-
вість працювати з вищою швидкістю (якщо у Planter це 5-7 
км/год., то у Maxima 8-10 км/год. і більше);

Всі регулювання (в т.ч. дозуючого механізму) зроблено 
дискретними з легко відтворюваними значеннями, що 
робить налаштування сівалки ще швидшим і простішим 
(мал. 9);

Для роботи в особливо важких умовах Maxima комплек-
тується переднім дисковим ножем (мал. 10).

З метою агрегатації з тракторами меншої потужності і 
відповідної економії палива виготовляються причіпні с.т.в. 
Maxima 2 TM (фото 3), шириною від 3,45 до 7 м та кількістю 
рядків 3, 4, 6 або 8. Причіпна 8-рядна Maxima чудово пра-
цює з трактором МТЗ-82, в ній використовується єдиний 
бак для добрив ємкістю 1350 л.

Дякуючи наведеним особливостям сівалки Maxima, 
ми зберегли високу точність висіву в складних умовах 
мінімально обробленого ґрунту, з великими грудка-
ми землі та значними залишками рослинних решток, 
спростили регулювання та збільшили продуктивність 
роботи.

Враховуючи зростаючий попит на високопродуктивну 
техніку, група KUHN доповнила модельний ряд Planter 
та Maxima серією причіпних пневматичних с.т.в. Planter / 
Maxima TRS та Maxima TRX TC шириною 12 м. Розглянемо їх 
особливості.

Planter / Maxima TRS є унікальним серед с.т.в. тим, що, 
зберігаючи універсальність щодо культур (від буряка до ку-
курудзи і соняшника), дає можливість замінити дві сівалки: 
одна для підготовленого грунту, а друга по мінімальній тех-
нології,- однією рамою, до якої, в залежності від потреби, 
можуть кріпитись модулі Planter або Maxima, зекономивши 
при цьому значні кошти (фото 4). Для приводу Planter / 
Maxima TRS потрібні трактора 130-160 к.с., завдяки чому 
споживання пального є мінімальним. 

Planter / Maxima TRS є простим в регулюванні, складан-
ні-розкладанні, має 3,5 м транспортну ширину, обладнаний 
сучасним багатофункціональним блоком управління KMS 
548, який контролює потік насіння та добрив, закриває 
рядки, реєструє виконану роботу та ін. Рівномірна глибина 
заробки насіння забезпечується запатентованою конструк-
цією паралелограму. 16-рядна сівалка з модулями Planter 
чи Maxima може комплектуватись бункерами для внесення 
добрив (8 баків по 190 л). Пропонується також спеціальна 
комплектація для посіву сої.

В свою чергу 12-метрова,16-ти або 18-ти рядна 
с.т.в. Maxima TRX TC (фото 5) проектувалась для тих 
господарств, які цінують високопродуктивну роботу 
(а швидкість перевищує 8-10 км/год.) з мінімізацією 
втрат часу на завантаження. З цією метою застосовано 
єдиний центральний насіневий бак ємкістю 1300 л, 
що у 1,5 рази більше за сумарну ємкість 16 окремих 
бункерів на кожному модулі. Обсяг баку для добрив 
сягає 4300 л (на один рядок припадає 270 л), він 
швидко завантажується як шнеком, так і погрузчиком 
(висота завантаження 2,6 м). Даля добрива вносяться в 
грунт через два дозуючих пристрої та дві розподільчі 
головки. 
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Maxima TRX TC складається із трьох окремих секцій, з 
яких бокові кріпляться до центральної через два шарнір-
них з’єднання та стабілізуючі підвіски. В сукупності з пара-
лелограмним кріпленням модулів та високим кліренсом 
в піднятому положенні це покращує роботу на нерівних 
поверхнях (мал. 11).

Конструкція також дозволяє легко, на малому радіусі 
робити розвороти в кінці поля та, маючи транспортну 
ширину 3.5 м, добре придатна для переїздів на великі 
відстані.

На зменшення непродуктивних витрат часу з одночас-
ним поліпшенням якості роботи позитивно впливають 
також прості, легко зрозумілі регулювання, типові для с.т.в. 
Planter та Maxima.

Maxima TRX TC обладнана системою Isobus для пов-
ного контролю висіву та внесення добрив, посекційного 
управління. Система Isobus працює з терміналом CCI або 
адаптується до терміналів всіх провідних тракторних 
брендів. На мал. 12 показано результат відключення 
секцій та рядків на стиковці проходів по полю з викори-
стання сигналу GPS.

Використання системи Isobus надає багато економічних 
переваг. Наприклад, Ви придбали 16-рядну сівалку для по-
сіву 1000 га кукурудзи. Вам потрібно автоматичне відклю-
чення рядків. При цьому економія насіння досягає 2,5%. 
При нормі висіва 85000 одиниць насіння на га та ціні 80000 

приблизно 100 € Ви отримаєте економію 2546 € на рік. Ціна 
муфт для 16 рядків складає біля 5600 €. В такому разі Ваші 
інвестиції окупляться за 2 роки.

Наведена вище інформація про с.т.в. Planter 3 і Maxima 2 
та їх сучасні високопродуктивні модифікації виробництва 
KUHN підтверджує, що це є сівалки для високоякісного точ-
ного висіву і ваш вибір на їх користь дозволить працювати 
швидко, надійно, результативно, економно та витрачаючи 
мінімум часу на регулювання. Хочеться лише порадити 
вірно оцінювати ваші потреби в кількості сівалок, щоб 
робити посів в оптимальні строки. Розібратись в цьому Вам 
допоможуть спеціалісти КУН-Україна та наших дилерських 
кампаній.

Сич Віктор Павлович,  кандидат технічних наук.

Мал. 11
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Посівні комбінації Compact-Solitair HD використовуються як для 
традиційного посіву так і для мульчованого. Вони дають можли-
вість продуктивно вести посів та одночасно вносити добрива. 
Вирізні диски короткої дискової борони Геліодор оптимально  
готують посівне ложе. Зверніть увагу на наступні аргументи:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ  
ПОСІВНА КОМБІНАЦІЯ КОМПАКТ-СОЛІТЕР –  
ТОЧНІСТЬ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЗАПИТАЙТЕ ПРО ЗНИЖКУ 

В РОЗМІРІ 100 ЄВРО НА 1 

СОШНИК У СВОГО 

ДИЛЕРА ЛЕМКЕН
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ПРАЦЮЙТЕ З «ВФК» – І БУДЬТЕ 
КРАЩИМИ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ!

3 лютого в Житомирі відбулося святкування 24-ої річниці «Волинської фондової 
компанії» та відкриття Житомирської філії.

 Кожен день народження як людини, так і компанії 
– це гарна нагода проаналізувати досягнення і обгово-
рити перспективу подальшого розвитку, а також щиро 
поспілкуватися з друзями, колегами, партнерами та клі-
єнтами. А ще подарувати незабутні хвилини спілкування 
з прекрасним: музикою, піснями, танцями. Все це було 
присутнє на дні народження «ВФК».

«Волинська фондова компанія» розпочала свою ді-
яльність на ринку в 1993 році і стала однією з провідних 
на ринку сільськогосподарської техніки в Україні, надій-
ним партнером українських аграріїв, надаючи широкий 
спектр товарів та послуг для сільгоспвиробництва. Про-
даж імпортної сільгосптехніки, гарантійний сервіс та піс-
лягарантійне обслуговування, а також продаж запасних 
частин – головні напрямки діяльності компанії. 

Маючи потужну та мобільну   сервісну службу «ВФК» 
забезпечує надійне обслуговування, техніка доставля-
ється покупцю в господарство та запускається сервіс-
ною службою компанії.  «ВФК» використовує комплек-
сний підхід по роботи з клієнтами та партнерами, що 
забезпечує широкий вибір умов і форм розрахунків за 
придбану техніку та послуги. Кожен продаж забезпечу-
ється обов’язковим безкоштовним навчанням операто-
рів (комбайнерів, трактористів, інженерів), що дає мож-
ливість їм швидко освоїти високотехнологічні машини і 
уникнути будь-яких проблем в їх експлуатації. 

На сьогоднішній день окрім центрального офісу, який 
знаходиться у Луцьку, працюють філії у Києві, Полтаві, Ві-
нниці,  Одесі,   Дніпрі, Хмельницькому  та  Кропивниць-
кому. А віднині започатковує свою активну діяльність 
Житомирська філія. У цих містах на основних трасах роз-
ташовані демонстраційні майданчики, на яких виставле-
но весь спектр техніки виробників, з якими співпрацює 
компанія. Там також працюють спеціалісти з продажу, які 
надають кваліфіковані консультації. Завдяки такій мере-
жі філій охоплюється практично вся територія України.

З вітальними промовами на святі виступили генераль-
ний директор «Волинської фондової компанії» Олександр 
Євгенович Спященко, заступник генерального директора 

з післяпродажного обслуговування Валерій Васильович 
Дудар, маркетинг директор корпорації Agco в Україні та 
Східній Європі Антон Михайлович Костирко, менеджер 
по розвитку дистриб'юції в Україні Григорій Георгійович 
Аврам, директор Вінницької філії – Олександр Анатолі-
йович Богуцький, начальник відділу продажів та сервіс-
ного обслуговування в Житомирській області Потапенко 
Руслан Валентинович та інші. Усі виступаючі відмічали, що 
відкриття нової філії – це великий крок. Але попереду – 
ще ширші горизонти для розвитку компанії.

Особливо урочистою була мить перерізання симво-
лічної червоної стрічки, яке й ознаменувало відкриття 
нової філії в Житомирі. Яскраве конфеті та бурхливі опле-
ски супроводжували кульмінацію свята. 

Massey Ferguson – універсальна та надійна 
техніка

Потім Юрій Петренко, начальник відділу AGCO 
«ВФК», презентував присутнім техніку відомих світових 
брендів і, зокрема, ту, яку могли побачити гості свята 
на демонстраційній площадці. А саме: комбайн Massey 
Ferguson 7370, трактор Massey Ferguson 8737, телеско-
пічний навантажувач Massey Ferguson 9407, трактор 
Challenger MT 585 D, сівалку Challenger 9108, косарки 
Fella SM 310 та SM 991.
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Серед відомих світових брендів сільсгосптехніки, з 
якими співпрацює «Волинська фондова компанія», від-
значимо світовий бренд Massey Ferguson. Більше 160 
років інноваційного досвіду роблять компанію Massey 
Ferguson одним із лідерів у виробництві сільськогоспо-
дарської техніки. З 1995 року вона входить до корпора-
ції AGCO, яка працює тільки з найкращими виробниками 
техніки для аграріїв. Асортимент продукції, що випуска-
ється на заводах Massey Ferguson, досить широкий, це і 
зернозбиральні комбайни, трактори, навантажувачі та 
інша сільськогосподарська техніка, без якої неможливо 
уявити сучасний агропромисловий комплекс. Агрегати, 
вироблені цією компанією, відрізняються високим рів-
нем надійності, новітнім технологічним обладнанням і 
високими технічними показниками. Лінійка сільгосптех-
ніки, яка випускається цим брендом, дозволяє проводи-
ти повний цикл сільськогосподарських заходів, від під-
готовки ґрунту – до збору врожаю.

Спираючись на власний багаторічний досвід компа-
нія Massey Ferguson має лінійку унікальних високопро-
дуктивних жаток Power Flow (до 6,8 м),  Free Flow (7,6 м). 
Жатки  розроблені таким чином, щоб оптимізувати зби-
рання широкого різноманіття зернових культур. Жатка, 
представляє собою зварну конструкцію, на котрій, при 
допомозі болтів закріпляються додаткові секції. Регу-
лювання мотовила відбувається за допомогою гідро-
системи, яка керується важелем з кабіни. Автоматичний 
контроль висоти зрізу є стандартною функцією на всіх 
машинах. Комбайн має можливість використовувати си-
стему автоматичного вирівнювання жатки Autolevel. Ця 
система буде відслідковувати контур поверхні ґрунту з 
точністю до 8 відсотків. 

Центробіжний сепаратор Multi Grop Separator за-
безпечує велику додаткову площу сепарації зерна до 
того, як воно падатиме на клавіші соломотряса. Його 
швидкість можливо зменшувати, замінивши при цьо-
му привідний пас та ролик. Даний роторний сепаратор 
має одну унікальну особливість, яка відрізняє його від 
аналогів, — здатність прокручувати підбарабання в по-
зицію над роторним сепаратором, в момент коли воно 
не потрібне. В таком випадку роторний сепаратор стає 
пасивним заднім молотильним барабаном, надаючи 
оператору більшу гнучкість, для того щоб оптимізувати 
якість зерна та продуктивність комбайна в сухих умовах 
збирання врожаю.

Кожна із представлених на презентації одиниць 
техніки заслуговує окремої розповіді. Скажімо, новий 
комбайн MF 7370 Beta, став бездоганним поєднанням 
нових технологій, передових конструктивних особли-
востей, яке забезпечує його лідерство по універсаль-
ності та експлуатаційній ефективності в своєму класі. 
Зручна та зрозуміла конструкція з сучасним функціона-

лом дозволяє заощадити час при роботі в полі. MF 7370 
Beta оснащений двигуном Agco Power (360к.с.) з вико-
ристанням технологій підвищеної економічності, а та-
кож новітньою електронікою CANbus, включаючи новий 
термінал з сенсорним екраном TechTouch і багатофунк-
ціональним джойстиком PjwerGrip, яка забезпечує авто-
матичне налаштування машини на 15 видів культур та 
ефективне автоматичне регулювання крутного момен-
ту. Універсальна молотильно-сепараційна конструкція 
дозволяє легко обмолочувати будь-які культури завдяки 
надійному, високоенерційному барабану та посилено-
му підбарабанню. Для підвищення якості обмолоту пе-
редбачене незалежне регулювання з кабіни оператора 
передньої і задньої частини підбарабання. Також є мож-
ливість використовувати додаткове підбарабання, якщо 
того вимагають умови збирання врожаю.

Наступна представлена модель – трактор Massey 
Ferguson 8737. Він являє собою вершину технічного 
досягнення компанії Massey Ferguson. Трактор MF 8737 
є флагманською моделлю для всіх видів робіт потуж-
ністю до 370 к. с. Новаторська серія MF 8700 пропонує 
деякі з найбільш ефективних, економічно вигідних і по-
тужних в цій категорії. Цей трактор отримав нагороду 
«Кращий трактор у світі 2015 року». Потужний шестици-
ліндровий двигун Agco Power об’ємом 8,4 л. з трансмісі-
єю Dyna-VT є новаторським рішенням проблем в аграр-
ному секторі сучасності. Компанія Massey Ferguson 
цінує думки своїх клієнтів, і у відповідності з потребами 
операторів, розробила сучасний ергономічний дизайн 
кабін. Простий, ергономічний, потужний трактор MF 
8737 - це саме те рішення, яке сьогодні потрібне укра-
їнським аграріям.

Для навантаження, розвантаження, транспортування 
і зручної обробки вантажів у господарствах представле-
ний на площадці телескопічний навантажувач Massey 
Ferguson 9407 стане чудовим вибором. З потужним дви-
гуном «Perkins», зручною, просторою кабіною та іншими 
функціональними характеристиками «Massey Ferguson» 
9407 робить робочий день надзвичайно продуктивним. 
Кожен досвідчений водій може з легкістю випробувати 
свої вміння керування саме цим агрегатом. Машина дуже 
проста та зручна у керуванні. Універсальність, швидкість 
та комфорт додають роботі легкості.

Challenger – чітке виконання вимог аграрія
 Трактор Challenger МТ 585 D, який був представ-

лений на площадці, забезпечує виключно високу про-
дуктивність і економічність виконання широкого ряду 
робіт з обробки ґрунту, від легких до важких. Новітня 
система управління потужністю двигуна Power Boost 
забезпечує збільшення максимальної потужності на 25 
к. с. при швидкості руху 5 км/год. і вище, незалежно від 
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виду виконуваних робіт. Надійна і добре зарекомендо-
вана коробка передач AutoPower VI має 24 передачі пе-
реднього і заднього ходу, які легко перемикаються без 
використання зчеплення, а також  роботизовані режими 
для підвищення ефективності та зручності водіння.

Сівалка точного висіву Challenger 9108, як й інші 
моделі цього ряду, призначені для посіву технічних 
культур: кукурудза, соняшник, соя, горох, сорго та інші. 
Успішний посів залежить від точності внесення і рів-
номірності розташування насіння в насіннєвому ложі, 
а також від якості самого ложа. У сівалках Challenger 
всі компоненти розроблені для чіткого виконання цих 
вимог та відповідного збільшення врожаїв і прибутку. 
Виняткова точність і акуратне транспортування насіння 
безпосередньо до насіннєвого ложа досягається за ра-
хунок перевіреної системи позитивного тиску повітря 
РАМТМ – в цьому полягає основний принцип роботи сівал-
ки Challenger на відміну від сівалок інших виробників, які 
використовують застарілий вакуумний принцип посіву. 
Сівалки Challenger можуть застосовуватися при будь-
яких технологіях обробітку ґрунту no-till, mini-till і 
традиційною. Ці сівалки можуть комплектуватися сис-
темами для внесення гранульованих або рідких до-
брив, а також додатковим обладнанням для роботи 
по no-till. Отож, серед переваг: висока точність висіву 
завдяки новітній пневматичній системі позитивно-
го тиску і розподілу залишкового повітря – РАМТМ; 
простота регулювання і широкий діапазон норми ви-
сіву, норми внесення добрива і легка заміна дисків; 
просте і легке регулювання глибини сівби, глибини та 
місця внесення добрив та інше.

«Купуючи у «ВФК» техніку, ми спокійні, 
адже знаємо, що отримаємо професійну 
консультацію з питань її експлуатації»

На подвійне свято «ВФК» до Житомира прибули керів-
ники та спеціалісти сільгосппідприємств Житомирської 
та сусідніх областей, які вже оцінили співпрацю з «ВФК», 
та потенційні клієнти компанії. Учасникам заходу було 
продемонстровано нову сервісну майстерню та склад 
запасних частин. А нам вдалося поспілкуватися з ними. 

Аліна Митрофанівна Коваленко, адміністратив-
ний директор Рівненського кластеру Agricom Group:

«Нині ми обробляємо 10 тисяч гектарів землі на 
території Корецького району Рівненської області та 
Ємільчинського – Житомирської. Вирощуємо традиційні 
на сьогодні сільгоспкультури: кукурудзу, соняшник, сою, 
пшеницю та ріпак. Agricom Group спеціалізується на роз-
робці, виробництві та дистриб'юції продуктів харчу-
вання із зернових культур на власній виробничій базі та 
об’єднує сільськогосподарські, переробні та торгові під-

приємства. Отож, для виробництва якісної сільгосппро-
дукції необхідні нові технології та нова техніка. Минуло-
го року ми придбали у «Волинської Фондової Компанії» два 
трактори відомого бренду Massey Ferguson – MF 8690 та 
комбайн цього ж виробника – MF 7370 BETA. Працівники 
Житомирської філії «Волинської Фондової Компанії» дуже 
якісно проводять обслуговування техніки та її ремонт. 
Це надійні, контактні, ділові і професійні люди, з якими 
комфортно працювати. Купуючи техніку, ми спокійні, 
адже знаємо, що отримаємо професійну консультацію 
з питань її експлуатації. Переконана тут найнадійніші 
люди, з якими ми будемо працювати й надалі». 

Михайло Михайлович Остапенко, головний інже-
нер ТОВ «Долинівське», Брусилівський район, Жито-
мирська область:

«Минулого року сусіднє сільгосппідприємство – ПП 
«Україна», з керівництвом якого ми разом були на сто-
личній виставці агротехніки, придбало там у «Волин-
ської Фондової Компанії» сівалку для просапних культур 
Challenger. Аграрії дуже задоволені цією технікою, адже 
вона проста в обслуговуванні та дуже ефективна. Ми 
також вирішили співпрацювати з «ВФК». Приємно, що 
віднині і в Житомирі є представництво «Волинської фон-
дової компанії». І, звичайно, всі, хто приїхав на це свято, 
вдячні його господарям за прекрасну концертну програ-
му, цікаву презентацію техніки та щире спілкування».

Надійність, якість, професіоналізм – головні принци-
пи роботи «ВФК».І день народження компанії вкотре це 
підтвердив.

 Лариса Філоненко

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 
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 Група компаній Unia Group - лідер у виробництві сільськогосподарської техніки в Європі. Плуги, ґрун-
тообробні агрегати, сівалки та інші машини марки Unia продаються у всіх європейських країнах, в тому 
числі і в Україні, де аграрному сектору економіки, приділяють чи не найбільше уваги.

Відмінний обробіток для всіх 
типів ґрунту – ATLAS!

 Агрегат передпосівного обробітку (європак) 
ATLAS від Unia Group є безперечним лідером продажу 
завдяки відмінній адаптації до важких ґрунтів, у тому 
числі й українських чорноземів, та призначений для 
передпосівного обробітку ґрунту.
 Використання даних агрегатів забезпечує :
•  підвищення якості передпосівного обробітку ґрунту;
•  скорочення в кілька разів часу посівної компанії;
•  вивільнення кількох одиниць тракторної техніки;
•  зменшення витрати паливно-мастильних матеріалів;
•  отримання рівномірних сходів – підвищення врожай-
ності.
 ATLAS сконструйовано таким чином, що він 
забезпечує правильне підготування насіннєвого ложа, 
а саме ущільнення та максимальне вирівнювання 
нижнього шару, який гарантує хороший контакт насін-
ня з грунтом та насичує його вологою а також створен-

ня розпушеного та однакового за товщиною верхнього 
шару, що забезпечує насіння повітрям та теплом.  
 Європак може застосовуватися на усіх типах 
полів та завдяки стандартному набору робочих органів 
виконує за один прохід аж 8 операцій.
До численних переваг агрегату ATLAS належать:
• висока якість матеріалів, відмінна жорсткість рами, 
довговічність, надійність;
•  конструктивна досконалість, а саме здатність ідеаль-
но підготувати насіннєве ложе на глибину від 0 до 12 см 
з точністю виставлення 0,5 см;
• набір робочих органів ідеально адаптованих до 
українських ґрунтів;
•  приваблива ціна у порівнянні з аналогами інших 
брендів.
 Європак ATLAS – незамінний помічник при 
передпосівному обробітку практично для всіх культур. 

Тип (м) 3
2150
70-90

2.10-3.30
12

4
2550

90-120

2.80-4.40
16

4.5
3500

150-180

3.15-4.95
18

6.0
4400

170-210

4.20-6.60
24

8.0
5300

200-230

5.6-8.8
32

10.0
5900

220-260

7.0-11.0
40

Маса (кг)
Необхідна потужність (к.с)
Продуктивність  (га/год)
Число зубів (шт)
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Запатентовані
ріжучі диски Excalibur

Прикочуючий каток
серії 24/7

Довжина рами
3,81 м

Диски малої увігнутості 
Residue Razor — діаметр 51 см

5 рядів лап з посиленим
пружинним захистом

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

www.uapc.com.ua
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АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ВІД КОМПАНІЇ BEDNAR

BEDNAR FMT є прогресивним чеським виробником сільськогосподарської техніки, 
що спеціалізується на агрегатах для обробки ґрунту, посіву, внесення добрив і мульчу-
вання. Завдяки тісному взаємозв›язку компанії з сільськогосподарською практикою, 
BEDNAR FMT відноситься до одних з найбільш інноваційних виробників сільгосптехні-
ки. Компанія постійно розробляє та тестує нові технології обробітку ґрунту, співпрацю-
ючи з передовими господарствами. Сезон польових робіт 2017 року ось-ось розпоч-
неться, і компанія BEDNAR презентує аграріям актуальні агрегати для обробки ґрунту 
та посіву – для якісного та ефективного старту навесні.

STRIEGEL PRO PN – НАВІСНІ ПОЛЬОВІ 
БОРОНИ

STRIEGEL PRO PN – це 5-рядні польові борони, що 
використовуються для обробітку рослинних  залишків 
після збирання врожаю, щоб розборонувати їх, для  ак-
тивації росту самосіву, відновлення багаторічних трав›я-
них насаджень і передпосівної підготовки ґрунту до 4 
см у весняний період.

Робочі органи: Coulter диски/ вирівнювальна планка 
Crushbar / ріжучий каток TrashCutter, 5 рядів гідравлічно 
регульованих штригельних борінок (16 x 700 мм)

Захист:  Борінки та вирівнювальна планка захищені 
пружинними елементами, штригелі захищені пружина-
ми, ріжучий каток TrashCutter – гумовими сегментами

Використання: весняна підготовка ґрунту, обробіток 
рослинних залишків, контроль росту бур’янів/самосівів 
на стерні, боротьба зі слимаками, відродження пасовищ

Робочі операції: вирівнювання і розпушування 
верхнього ґрунтового шару навесні, рівномірний роз-
поділ рослинних залишків на стерні (розпорядження 
рослинними залишками), контроль росту бур’янів, від-
родження пасовищ навесні.

Технологічні позиції:
• Гідравлічне налаштування прижиму штригелів
• Опорні стійки
• П›ять рядів штригельних боронок
• Штригельна боронка  (16 х 700 мм)
• Ріжучі диски Сoulter/ ріжучий каток TrashCutter / пе-

редня вирівнювальна планка Crushbar

Основні переваги STRIEGEL PRO PN
• Обробіток рослинних залишків після збирання вро-

жаю, весняна підготовка важких та вологих ґрунтів
• Обробка луків і пасовищ

• Ріжучі диски Сoulter, або ріжучий каток TrashCutter для 
зрізки залишків стебел, або гідравлічна вирівнюваль-
на планка Crushbar для весняної підготовки грунту

• Гідравлічне налаштування робочого кута штригелів
• Висіваючий апарат ALFA DRILL для посіву проміжних 

культур.

OMEGA OO_L – НАПІВНАВІСНА 
СІВАЛКА З ПЕРЕДПОСІВНОЮ 
ПІДГОТОВКОЮ ҐРУНТУ І ДИСКОВИМИ 
ВИСІВНИМИ СОШНИКАМИ

OMEGA OO_L – це універсальна сівалка легкої кон-
цепції з дисковою підготовкою ґрунту, що дозволяє 
посів різних видів культур до міжрядь 12,5 або 16,5 см 
з великою різноманітністю варіантів посіву, як тради-
ційними так і мінімальними методами обробки ґрунту. 
Розташування робочих органів забезпечує унікальну і 
неперевершену підготовку грунту перед посівом в по-
єднанні з точним висівом насіння, низькою вагою і про-
стим налаштуванням. Сівалки OMEGA OO 6000L і 4000L 
оснащені Х-подібно розміщеними секціями дисків, що 
забезпечує точне утримання сліду сівалки за трактором. 
Калібрування сівалки здійснюється в задній частині 
сівалки за насіннєвими сошниками, куди подається роз-
поділ насіння від висівного  апарату. Це легкодоступне 
місце для обслуговування. А для підготовки ґрунту  в 
умовах підвищеної вологості існує секція Coulter дисків.

Завдяки PSP системі (Precise Seed Placement) насін-
нєві сошники висівають насіння на однакову глибину 
по всій ширині агрегату і ідеально обробляють ґрунт у 
повздовжньому і поперечному напрямках. Ця система 
складається з паралелограма, який утримує дводискові 
висіваючі сошники на постійній глибині висіву, навіть, 
якщо поле горбкувате. Високу точність висівного сош-
ника та ідеальне копіювання поверхні ґрунту забезпе-
чують опорні гумові колеса. Тиск на сошник (до 130 кг) 
може бути встановлений централізовано – гідравлічно, 
не виходячи з кабіни трактора.

Сівалка компанії BEDNAR OMEGA ОО 6000 має важли-
ву інновацію – Coulter (Колтер) секцію, що знаходиться 
за переднім рядом дисків. Дана секція використову-
ється особливо на важких ґрунтах, під час весняного та 
літнього посіву. Під час весняного посіву працює сівалка 
тільки з поглибленої секції Coulter, щоб уникнути не-
потрібного витягування і змішування землі передньою 
дисковою секцією. І навпаки, при посіві ріпаку працю-
ють обидві секції (Coulter і диск), щоб досягти макси-



мально гладкого поля без брил і підготувати ідеальні 
умови для посіву.

Робочі органи: передня гідравлічна вирівнювальна 
планка Crushbar/ передній каток Frontpack, два Х-по-
дібнно розміщені ряди дисків 460x6 мм, секція Coulter 
дисків / гідравлічно вирівнювальна планка Crushbar за 
секцією дисків, офсетний пневматичний каток (425/55 
– R17), дводискові висівні сошники з прикотуючими ко-
ліщати та боронками 

Захист: індивідуальний захист гумовими сегментами
Використання: посів різних видів культур з викорис-

танням традиційної технології обробітку ґрунту, в міні-
малізаційних системах або безпосередньо у стерню 

Робочі операції: рихлення верхнього шару ґрун-
тового профілю для створення оптимальних умов для 
посіву насіння, вирівнювання поверхні, повторне ущіль-
нення ґрунту пневматичним катком, точний посів на 
визначену робочу глибину з використанням дискових 
сошників (PSP система).

Технологічні позиції:
• Робоче освітлення
• Пластиковий бункер
• Зручне калібрування сівалки та просте випорожнен-

ня бункера
• Відстань міжрядь 12,5 або 16,5 см
• Висіваючі сошники встановлені на паралелограмі 

(PSP система)
• Офсетний пневматичний каток (425/55 - R17)
• Опції  за дисками – гідравлічна вирівнювальна план-

ка Crushbar, або секція Coulter дисків
• Два Х-подібно розміщені ряди робочих дисків (діа-

метр 460 мм) 
• Передній Frontpack, або передня гідравлічна планка 

Crushbar

Основні переваги OMEGA OO_L
• Точна передпосівна підготовка ґрунту завдяки ро-

бочим дискам діаметром 460 мм та секції з Coulter 
дисками

• Точний висів насіння на однакову глибину по всій 
ширині агрегату завдяки системі паралелограмного 
кріплення PSP – прижим висіваючих сошників до 
120 кг

• Х-подібне розташування секцій з дисками забезпечує  
точне управління агрегатом за трактором

• Офсетовий пневматичний каток з ефектом самоочи-
щення забезпечує стабільність сівалки при роботі і 
транспортуванні

• Легка і могутня конструкція агрегату
• Зручне і швидке калібрування посіву
• Інтуїтивне управління за допомогою терміналу 

ISOBUS.
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Відтепер це можливо!

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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V ювілейна Міжнародна 
агропромислова виставка 
AGroport west lviv 2017

змінюється клімат – змінюється сільське господарство

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідки та реєстрація учасників
     www.agroport.ua        (057) 766-55-43, (050) 301-88-55

27–29 квітня 2017
 Міжнародний аеропорт «Львів»
  термінал «А», вул. Любінська, 168

смт. Дослідницьке,
Київська обл. (60 км трасси Київ-Одесса)

МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ

Понад 100 експонентів на 15 гектарах 

www.mdpu.com.ua

Ukraine

Організатори

У співпраці

Перспективні сорти та гібриди
Захист та живлення рослин
Технології вирощування
Сільськогосподарська техніка «наживо»
Територія картоплі  
Органічне та інтегроване землеробство

Партнери

ТОВ „ДЛГ УКРАЇНА“ | +38 093  352 88 65 | info@mdpu.com.ua | mdpu.com.ua 

Офіційний партнер

21-23 червня 2017
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ВПЛИВ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ І ГОДІВЛІ 
ВРХ НА ЯКІСТЬ МОЛОКА

Як засвідчує практика галузь тваринництва у 2016 році розвивалася за тенден-
ціями, що сформувалися протягом усіх 25 років незалежності України. Основними 
параметрами поточної ситуації є зниження поголів’я худоби та обсягів виробництва. 
Особливо негативні тенденції спостерігаються у скотарстві, де частка господарств на-
селення залишається доволі відчутною. Однак з боку переробників до аграрних фор-
мувань висувається все більш жорсткі вимоги щодо якості молочної сировини. І це не 
лише його жирність, а також відсутність шкідливих бактерій, температурний режим. 
На це впливає комплекс факторів, серед яких: годівля, умови утримання, процес доїн-
ня молока тощо.

Фахівці молокопереробної 
промисловості стверджують, що 
основним показником якості та 
безпечності молока є його мікро-
біологічна чистота. Чистота моло-
ка на сучасному етапі виробництва 
молокопродуктів є мікробактеріо-
логічним показником і залежить від 
кількості бактерій (МАФАМ, кишко-
ва паличка, дріжджі і плісневі гриби) 
у ньому.

Цьому мало б сприяти здоров’я 
корів, яке залежить власне від спо-
собу утримання та повноцінної го-
дівлі. А при під час хвороби тварини 
важливу роль відіграє ефективний 
спосіб їх лікування, зокрема без 
застосування антибіотиків, які потім 
опиняються в молоці. Для цього у 
господарстві на кожну тварину по-
винні бути документи, має здійсню-
ватися відповідний контроль з боку 
ветеринарних спеціалістів, а також 
переробників. Дозволити собі це 
можуть не завжди усі аграрні фор-
мування, особливо дрібні.

На якість молока впливає і те, 
як відбувається процес доїння 
(з точки зору санітарно-гігієнічних 
норм) та зберігання молока. Щойно 
видоєне молоко має температуру 
близько 35°С- 37°С (температура тіла 
тварини). Відомо, в перші дві-три 
години воно практично «стерильне» 
та свіже (діє бактерицидна фаза), а 
потім, якщо негайно його не охоло-
дити до температури 4°С-6°С, у ньому 
починають розмножуватись мікро-
організми. Поступове мікробіологіч-
не забруднення відбувається під час 
процесу доїння: зі шкіри корів, рук 
доярки, молочного обладнання, по-
суду, фільтрів. Виключення контакту 
молока із навколишнім середови-
щем та дотримання санітарно-гігіє-
нічних норм на всіх етапах доїння, 
зберігання, транспортування – запо-
рука збереження сирого молока за 
показниками якості та безпеки.

Перспективи розвитку 
молочного скотарства

З власним досвідом утриманням 
великої рогатої худоби та вироб-
ничим процесом із забезпечення 

високоякісного молока поділилися 
в одному із найкращих господарств 
Тернопільщини, яке займається 
молочним скотарством – ТОВ «Агро-
продсервіс інвест» в смт. Козлів.

Директор ТОВ «Агропродсервіс 
інвест» Юрій Станіславович Ма-
люта розповів наступне: «Підпри-
ємство у минулому році святкувало 
10 років з дня заснування. Завдяки 
тому, що селяни не дали знищити 
тваринницькі ферми ще у 90-х 
роках, вдалося зберегти молочне 

скотарство на теренах Козлова. По-
чинали ми з поголів’я 300 голів ВРХ, 
в т.ч. 130 голів корів. Після цього по-
троху розпочали відновлювати кор-
мову базу, поступово переходимо 
на безприв’язне утримання худоби. 
На сьогодні продовжуємо розвива-
ти галузь: інвестуємо у будівництво 
нових приміщень у тих населених 
пунктах, в яких орендуємо землю; 
впроваджуємо інноваційні роз-
робки щодо годівлі, утримання, 
лікування і технологій виробництва 
і зберігання продукції.

В планах на майбутнє досягнути 
дійного поголів’я у 1500 голів. Вра-
ховуючи нестабільність у державній 
політиці стосовно підтримки галузі та 
особливо оподаткування діяльності 
аграрних формувань, це буде важко 
зробити. Але для нашого підприєм-
ства стратегією у тваринництві не є 
отримання доходів, а збереження 
робочих місць у кожному селі.

Важливим аспектом нашої діяль-
ності є забезпечення високої якості 
та безпечності молока. Цього ви-
магають, в першу чергу, переробні 
підприємства регіону, які працюють 
за європейськими технологіями ви-
робництва молочної продукції. Тому 
в господарстві приділяється велика 
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увага умовам утримання, годівлі, 
профілактиці та лікуванню тварин, 
забезпеченню чистоти сировини…».

Особливості утримання та 
годівлі ВРХ

Більш детально та глибоко про 
ці питання розповів ветеринар-
ний лікар ТОВ «Агропродсервіс 
інвест» Володимир Сергеєв: «У 
господарстві утримується велика 
рогата худоба чорно-рябої поро-
ди, яка покращена голштинською 
породою. З метою покращення 
породного складу нами проведе-
но бонітування первісток, після 
чого присвоєно бугаїв для стада. 
Осіменіння проводиться штучно 
застосуванням спермодоз канад-
ського походження. При чому бугаї 
підбираються окремо для корів та 
телиць. Такі дії дозволяють як підви-
щити продуктивність, так і позбути-
ся негативних ознак і типів худоби. 
Ембріони господарству постачає 
один із лідерів вітчизняному ринку 
компанія «Сімекс Альянс», фахівці 
якої повністю здійснюють супровід 
селекційної роботи з тваринами.

Слід зауважити, що худоба в 
господарстві утримується двома 
способами: прив’язно та без-
прив’язно у спеціалізованих при-
міщеннях. Хоча доїння всієї худоби 
здійснюється у доїльному залі, тож 
молокопроводи не застосовуються. 
Щодо молодняку, то ця група утри-
мується прив’язним способом, а 
тварини віком більше 1 року і телиці 
парового віку – лише безприв’язним 
(в т.ч. надворі на глибокій підстилці) з 
вільним доступом до кормів та води. 
Щодо приміщень, то у осінньо-зи-
мовий період ферми відповідним 
чином утепляються.

Описуючи способи утримання, 
необхідно констатувати підвище-
ний травматизм тварин при без-
прив’язному утриманні. Однак це 
чи не єдиний мінус цього способу, 
адже з іншого боку він забезпечує 
пришвидшену овуляцію та знижує 
післяродовий період. Власні спо-

стереження також підтвердили той 
факт, що під час прив’язного утри-
мання окрім затягування цих біоло-
гічних процесів на третину збільшу-
ється кількість метритів у корів.

Тож підприємство повністю пла-
нує перейти на безприв’язне утри-
мання. Загалом це дозволяє значно 
підвищити дієздатність поголів’я до 
відтворення, при цьому також краще 
проглядається охота корів. Це в свою 
чергу знижує витрати на осіменіння. 
Так, якщо раніше в господарстві для 
штучне запліднення корови в серед-
ньому використовували 2,2 пайєт, то 
сьогодні уже 1,6 пайєт.

Безприв’язне утримання також 
сприяє більшій рухливості тварин, 
зміцненню опорно-рухового апара-
ту, зниженню рівня захворюваністю 
артрозами і артритами. Такий спосіб 
забезпечує чистоту вимені (на рівні 
4-5 балів), знижує загальний рівень 
її захворюваності.

Якщо розглядати годівлю ВРХ у 
весняно-літній та осінньо-зимо-
вий періоди, то у перший період 
раціон тварин доповнюється зеле-
ним конвеєром, а в холодний час 
переходимо на монокорм (основні 
корми – силос, сінаж; структурний 
корм – солома, комбікорм; міне-
ральні та білкові добавки у вигляді 
преміксів). Раціони годівлі підбира-
ються в залежності від продуктив-
ності худоби, або тієї, яка перебуває 
у сухостої.

Для ефективного управління се-
лекційною роботою, з продуктивніс-
тю тварин на кожній стадії розвитку 
(за віковими групами) на підпри-
ємстві застосовуються програмне 
забезпечення, за допомогою якого 
можна вивчати генетичне дерево 
тварини, відсіювати та переводити 
тварин у різні групи, особливо у пе-
ріод сухостою, контролювати схему 
вакцинації худоби.

Реалізація в комплексі усіх захо-
дів забезпечує середню продуктив-
ність тварин на рівні не менше 6000 
літрів за період лактації, яка 3-4 
роки назад не перевищувала 4000 
літрів. Дієвість застосованої системи 
утримання і годівлі очевидна, адже 
забезпечує і високу якість молока 

для переробної промисловості.

Науковий коментар
Для вирішення технологічних 

питань тваринницької галузі спеці-
алістами ТОВ «Агропродсервіс ін-
вест» залучаються науковці з галузі 
ветеринарної медицини.

Зокрема, з приводу співпраці та 
наукового супроводу господарства 
розповів доктор ветеринарних 
наук, професор Ярослав Степано-
вич Стравський. Він звернув увагу 
на найбільш важливих заходах, які 
здійснюються на підприємстві.

«Для тваринницької галузі госпо-
дарства створена система планових 
заходів, спрямованих на ранню 
діагностику прихованих форм вну-
трішніх незаразних захворювань, 
акушерської. гінекологічної та хі-
рургічної патології. Така система дає 
можливість виявити найпоширені-
шу патологію в стаді, в тому числі 
за допомогою оцінки якості кормів, 
аналізу годівлі і утримання тварин, 
виявити основні причини які при-
зводять до патології. За результата-
ми отриманих даних розробляються 
та проводяться лікувально-профі-
лактичні  заходи на період року та 
на перспективу.

В господарстві постійно прово-
диться діагностика корів на вияв-
лення субклінічного маститу. Слід 
відмітити, що лікування корів хво-
рих на субклінічну форму маститу 
проводиться після попереднього 
виявлення збудника захворювання 
з обов’язковим визначенням його 
чутливості до антибіотиків. 

В господарстві постійно прово-
диться мікробіологічний контроль 
за санітарним станом доїльного 
устаткування та молочного інвента-
ря, обов’язковим заходом є перед- і 
післядоїльна обробка вимені корів.

Особлива увага приділяється 
періоду запуску, сухостою та піс-
ляродовому періоду. Саме для 
цих періодів розроблено схеми 
профілактики, затримання посліду, 
субінфолюції матки, післяродового 
ендометриту та маститів у корів, які 
адаптовані до умов господарства».

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
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ВИНАХІДНИК СОРТІВ М’ЯКОЇ 
ПШЕНИЦІ З ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Сучасне рослинництво не можливо уявити без застосування сортів 
та якісного насіння, які забезпечують в сукупності з ефективними тех-
нологіями значний потенціал майбутнього врожаю. Для вирощування 
пшениці на Півдні України понад сто років тому започатковано наукову 
школу зі селекції та насінництва. Одним із послідовників цієї школи є 
без перебільшень видатний селекціонер ЛИТВИНЕНКО МИКОЛА АНА-
ТОЛІЙОВИЧ – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, ви-
нахідник сортів-рекордсменів.

Литвиненко Микола Антонович народився 1 січ-
ня 1947 року у с. Духовниче Охтирського району 
Сумської області. Майбутній вчений-селекціонер 
навчався у Харківському сільськогосподарському 
інституті імені В.В. Докучаєва, який успішно закін-
чив 1971 року. Одразу ж після навчання потрапив у 
наукове середовище – став аспірантом Всесоюзного 
селекційно-генетичного інституту (1971-1974 рр.). 
За 12 наступних років роботи у науковій установі 
пройшов шлях від молодшого до старшого нау-
кового співробітника, а з 1986 року очолив відділ 
селекції та насінництва пшениці. У роки вже неза-
лежної України (1993-2007 рр.) здійснював науко-
во-організаційну роботу Селекційно-генетичного 
інституту Національного центру насіннєзнавства та 
сортовивчення (м. Одеса) на посаді заступника ди-
ректора з наукової роботи. У цей час (а саме 2001 р.) 
завершив роботу на докторською дисертацією «Те-
оретичні основи та методи селекції озимої м›якої 
пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для 
умов степу України», за яку було присвоєно наукову 
ступінь доктора сільськогосподарських наук за спе-
ціальністю селекція і насінництво. Далі продовжив 
плідну наукову роботу (з 2007 року) у рідному відді-
лу, де працює і донині.

За час роботи у науковій установі вчений брав 
активну участь в розробці сучасних методів і схем 
прискорення селекційного процесу. Зокрема він був 
серед співавторів біотехнологічного методу отриман-
ня андрогенних дигаплоїдів на базі ідентифікованих 
генотипів з підвищеною здатністю до гаплопродукції; 
схеми використання штучного клімату для отримання 
2-3 генерацій в один рік при одночасному доборі гено-
типів за адаптивними ознаками.

Литвиненко М.А. приділяв велику увагу досліджен-
ням з проблем первинного насінництва сортів пше-
ниці. Ним доведена необхідність диференційованого 
підходу до вибору методів первинного насінництва 
залежно від рівня гетерогенності сорту й вимог міжна-
родної організації з захисту прав на селекційні досяг-
нення (UPOV).

Він вперше в Україні теоретично обґрунтував 
і експериментально реалізував нову селекційну 
програму створення сортів пшениці м’якої озимої 
універсального типу – короткостеблових за висотою, 
з винятково вдалим поєднанням високої продуктив-
ності, стійкості до низьких і високих температур, 
основних захворювань, з підвищеними показниками 
якості зерна.

Микола Антонович − один з 
авторів напряму селекції зі ство-
рення сортів «екстрасильної пше-
ниці», який полягає в розробці та 
реалізації схеми комбінування ге-
нетичних систем з максимальним 
позитивним впливом на якість зерна. Такі 
сорти забезпечують можливість отримання високоя-
кісного зерна в регіонах, де воно раніше не вирощува-
лося.

Загалом вчений створив 106 сортів пшениці м’якої 
озимої, 71 з яких впродовж 1982-2016 років були 
районовані в Україні та за кордоном. За ці роки су-
марна площа їх посіву тільки в Україні склала біль-
ше 60 млн га, закордоном – близько 30 млн га. Він 
перший селекціонер в Україні, який створив три 
сорти-«мільйонники», посівна площа яких досягала 
більше 1 мільйона гектарів – Альбатрос одеський, Ві-
кторія одеська, Антонівка. На даний час у Державно-
му реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, налічується 36 сортів пшениці м’якої озимої, 
головним автором яких є Литвиненко М.А.

За кількістю виведених сортів та їхніх посівних 
площ на сьогодні є найбільш результативним вітчиз-
няним селекціонером.

Наукові розробки вченого узагальнені в 195 науко-
вих публікаціях, 3 свідоцтвах на методи селекції, 67 
патентах на сорти пшениці м’якої і твердої.

За вагомі наукові здобутки в галузі селекції і на-
сінництва Литвиненка М.А. у 2002 році обрано ака-
деміком НААН, а також присвоєно багато нагород. 
Серед найважливіших можна відзначити наступні: 

- 1993 - присвоєно почесне звання заслуженого пра-
цівника сільського господарства України;

- 1997 - лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки за цикл праць «Генетичні основи, ме-
тоди створення нових напівкарликових сортів озимої 
м›якої пшениці та їх впровадження у виробництво»;

- 2006; 2011 - нагороджений орденами «За заслуги» 
ІІ і ІІІ ступенів;

- 2002 - нагороджений почесною грамотою Кабіне-
ту Міністрів України;

- 2002 - нагороджений почесною грамотою Верхов-
ної Ради України.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://naas.gov.ua, http://who-is-who.ua,

http://businessbookgf.org, http://www.sgi.in.ua
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