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Консультаційний центр: 0 800 500 449

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

www.syngenta.ua

ПРИДБАЙТЕ  ГЕРБІЦИД 
ЕЛЮМІС — ОТРИМАЙТЕ 
ПОДАРУНОК!

з 15 жовтня 2016  
по 30 червня 2017 року

УВАГА! АКЦІЯ!

ОБ’ЄМ, ЛІТРІВ
КІЛЬКІСТЬ 
УПАКОВОК БОНУС, ГРН

200–400 10–20 3 000

420–800 21–40 5 000

820–2500 41–125 20 000

2520–5000 126–250 40 000

5020–10 000 251–500 65 000

10 020–15 000 501–750 100 000

БІЛЬШЕ НІЖ 15 020 751І БІЛЬШЕ 150 000

Для участі в Акції потрібно придбати в 
офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» 
гербіцид Елюміс у загальному/сумарному 
об’ємі від 200 літрів. 
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ШОУ-ПРОГРАМА 25 000

ВІДВІДУВАЧІВ

Досліджуючи інформаційний простір аграрної галузі України, ми прийшли до висновку, що в ньому все і більше й 
більше проявляється одна цікава тенденція. Мова іде про боротьбу за більш цінну інформацію, за найбільш глибокі 
та багатогранні знання. По суті, це є своєрідний рекламний хід: від того, хто цінні знання надав, іде пряма стежка 
до певних послуг чи продуктів. Тобто насправді основні змагання між виробниками відбуваються не стільки у сфері 
«заліза» чи пробірок, скільки у сфері розуму. Це не є поганою тенденцією, це є логічним процесом в контексті сучас-
ності і, між іншим, піднімає культуру реклами на вищий рівень.

Аграрна галузь не може лишитись осторонь від того, що все більш повноцінним центром управління майже всіх 
видів виробництва у світі стає штучний інтелект. Україна в цьому процесі відстає від передових країн Заходу та 
Сходу років на 10 як мінімум. Але нічого страшного, прогрес ще нікого так просто не оминав, адже він працює як 
лавина. Треба лише встигнути правильно згрупуватись та прийняти його удар (в нашому випадку він є ударом). 
Адже різкі зміни – це боляче, хоча і корисно.

Втім, для українських аграріїв прогрес зараз полягає в одному заповітному слові – «земля». Від піраміди потреб 
Маслоу не втечеш. Це страшно насправді, коли немає стабільності в тому, на чому все тримається. Коли в будь-
який момент, зненацька можеш впасти, і цей момент від тебе не залежить. Прямо як в гостросюжетному бойови-
ку.

Але є головний позитивний момент, який рухає весь механізм: це те, що існує реальна жива потреба в тому, 
щоб сільське господарство України розвивалось. Тут є свої підвідні камені, адже насправді є реальна жива потреба і 
в тому, щоб й інші галузі розвивались також, але їх чомусь певні поважні пани свідомо зводять на ні. Значить зараз 
комусь вигідно, щоб у нас набирало оберти саме сільське господарство. Але не будемо про це. Нехай не вмирає натх-
нення від того, багато країн світу потребують якісною рослинної сировини (та й тваринної), яку Україна з успіхом 
може виробляти і виробляє. 

Хочемо дещо відзначити, шановні читачі: 
Ви тримаєте в руках журнал «АгроЕліта» № 3/2017, 

і взагалі-то це ювілейний 50-й номер нашого видання. 
За 4 роки ми випустили півсотні журналів, постійно 
розвиваючись та покращуючи свою роботу. Все це можливо завдяки Вам, дорогі наші 
партнери та читачі. Дякуємо за плідну співпрацю та віддачу, наша редакція, як завжди, 
готова прийняти Ваші пропозиції та ідеї, аби зробити наступний крок в обміні цінними 
знаннями всередині аграрної галузі.

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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ЧИМ ЗАГРОЖУЄ УКРАЇНСЬКОМУ 
ЗЕМЛЕРОБУ ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛЕННЯ?
ЦЕ З’ЯСОВУВАЛИ НА КРУГЛОМУ СТОЛІ: «ЗМІНЮЄТЬСЯ 
КЛІМАТ – ЗМІНЮЄТЬСЯ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

20 травня у Києві за участю Міністерства аграрної по-
літики і продовольства України, Міністерства природи 
України та Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації відбувся круглий 
стіл на тему «Змінюється клімат – змінюється сільське 
господарство». Організатори – Всеукраїнський форуму 
з розвитку фермерства в Україні «Агропорт 2017» поста-
вили собі за мету не лише обговорити реальні загрози 
зміни клімату в Україні та шляхи їх вирішення, а звер-
нути увагу органів державної влади, органів місцевого 
управління на нагальні проблеми фермерів. 

Глобальна зміна клімату вже не є якимось далеким 
поняттям – ця проблема вже давно стала звичним 
явищем: зима коротшає і теплішає, довше триває вегета-
ційний період, опадів стає менше, шкідники опановують 
нові території… І ми тепер маємо бути готові до того, 
що через зміни клімату над планетою все ясніше постає 
загроза голоду. За підрахунками вчених, до 2050 року, 
у зв’язку зі зміною клімату, гостро постане питання 
чим годувати 10 мільярдів населення. Адже глобальне 
потепління зробить посушливими і не придатними для 
вирощування продуктів чималі території.

За словами заступника Міністра аграрної політики 
та продовольства України з питань євроінтегра-
ції Ольги Трофімцевої, проблема зміни клімату вже 
безпосередньо торкнулася і вітчизняних виробників 
меду, і рослинників, і тваринників. Приміром, бджоли 
дуже чутливо реагують на застосування різноманітних 
хімічних засобів на полях і просто гинуть.

Керівник ГО «Всеукраїнське Братство бджолярів 
України» Тетяна Васильківська підтвердила: бджола – 
це не просто біоіндикатор природного середовища, без 
неї не буде врожаїв, бо комаха запилює 80% всього, що 
росте. А цього року до половини бджіл так і не вийшло 
із зимівлі. Тому, як вихід бджолярі просять фермерів 
якщо не перейти на органічні методи господарювання, 
так хоча б попереджати їх про хімічну обробку полів із 
тим, щоб комах встигли вивези з небезпечних місць.

Президент Agrogeneration Джон Шморгун, 
зазначив важливість збереження в Україні лісосмуг для 
збереження вологості ґрунту і захисту від ерозії.

«Для нас як агровиробників зараз актуальним є спіль-
ний з ФАО проект, який дозволяє зберігати лісосмуги, 

– розповів керівник  Agrogeneration. – Він скоро стартує 
в Харкові і ще в декількох регіонах. Якщо ж говорити про 
зрошення як про порятунок від посухи, то ця технологія 
вимагає серйозного інвестування – до $2 тис на гектар. 
Але про які інвестиції можна говорити, коли договір орен-
ди на землю підписаний на 10-15 років? А далі що? Адже 
тоді ці інвестиції не окупляться. Тому питання зняття 
мораторію на землю зараз актуальне як ніколи».

Міжнародний консультант продовольчої і сіль-
ськогосподарської організації ООН (FAO) Михайло 
Малков запевнив, що зміна клімату позначається на всіх 
аспектах сільськогосподарської діяльності і безпосеред-
ньо впливає на продовольчу безпеку України. І вже FAO 
на прохання Міністерства АПК і в тісній кооперації з Мін-
природи та іншими організаціями розробило цілу низку 
проектів, зокрема концепцію сільського господарства, 
стійкого до змін клімату. Це включає в себе поєднання 
економічних чинників з адаптаційними і пом›якшуючими 
заходами і зменшенням емісій парникових газів.

Президент ГО «Органічна Україна» Олена Бере-
зовська запевнила, що саме органічне землеробство 
може стати виходом із непростої ситуації, що нині 
склалася. Вона розвінчала міфи про те, що такий спосіб 
господарювання може бути ефективним лише в умовах 
невеликих господарств. Адже саме органічне землероб-
ство може давати високі врожаї, використовуючи висо-
котехнологічні підходи і до то ж зберігати природу і всі її 
ресурси. Тим більше, що попит на українську продукцію 
на світовому ринку вже сформувався і  щороку зростає.

Керівник компанії «Трейдагрохім» Леонід Ківер-
ський, (Тернопільська область) розповів про дослі-
дження, які вони проводять щодо родючості на 300 
га. В компанії експериментальним шляхом дійшли до 
висновку, що старі методи господарювання із внесення 
міндобрив тільки шкодять і довкіллю, і землі, і зрештою, 
людині. 

«Зараз клімат змінився настільки, що температура 
на поверхні ґрунту може влітку досягати 60 градусів 
– яка рослина це витримає? – наголосив Леонід Ківер-
ський. – Ми на практиці довели, що збереження в ґрунті 
рослинних решток допомагає рослинам пережити 
тяжкий період і сприяє родючості ґрунтів. Словом, 
мульчування і сівозміна творять дива». 

Щоправда, було чимало невдоволених через те, що 
питання, підняті на круглому столі, були надто загаль-
ними, без розгляду конкретних загроз і шляхів виходу 
з них. Організатори ж, зокрема Дмитро Титаренко, 
генеральний менеджер «Агропорт Україна» запевнив, 
що це не остання подібна зустріч, і конкретні теми і 
приклади будуть розглянуті вже зовсім скоро – напри-
кінці квітня на форумі «Агропорт Львів», де зберуться в 
більш розширеному форматі експерти і безпосередньо 
виробники.

За результатами зустрічі Міністерство АПК вже думає 
про створення внутрішньої робочої групи, а FAO під-
твердило можливість участі в її роботі.

Ольга Соломка
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ОЗИМІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ: СТАН ТА 
ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ ПІСЛЯ ЗИМИ

Рябчун Н. І., доктор с-г наук, Заслужений працівник сільського господарства України  
Інститут  рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Стратегія весняного догляду за посівами озимих зернових культур обумовлюється кількома 
факторами: станом посівів після зимівлі, часом відновлення весняної вегетації, гідротермічним 
режимом весняного періоду, ресурсозабезпеченням господарства.

Погодні умови та актуальний стан озимих 
культур

У східних областях України впродовж посівного 
періоду восени 2016 р. склалися несприятливі погодні 
умови. На Харківщині в першій та другій декаді верес-
ня опадів не було взагалі, отож, умови, які склалися 
були несприятливими для вологозабезпечення ґрунту. 
Впливали на висихання верхнього шару ґрунту і високі 
денні температури повітря, які досягали +30˚С. Лише 
20 вересня пройшли зливові дощі, але переважно вони 
були малоефективними. Через недостатню вологозабез-
печеність орного шару ґрунту посів затримувався. 

У першій декаді жовтня сума опадів становила 40 мм 
(308% до норми), що сприяло з’явленню сходів на засія-
них полях, але перешкоджало подальшій сівбі. З другої 
декади жовтня середньодобові температури перейшли 
через +5°С у бік зниження, що призвело до припинення 
вегетації озимої пшениці. Таким чином, перед уходом 
в зиму на 37% площі рослини перебували у доброму 
стані, на 50% – у задовільному, на 12 – у стані слабкого 
розвитку.

Впродовж першої половини зими на території області 
спостерігалось неодноразове зниження температури 
повітря до 25-27 морозу, місцями до 35 морозу. Однак, 
завдяки  наявності потужного снігового покриву, міні-
мальна температура ґрунту на глибині вузла кущіння ози-
мих культур (3 см) становила 3-5 морозу, що було значно 
вище критичної температури вимерзання. Проте, перепа-
ди температур призвели до утворення льодяної кірки на 
полях Центральної та Східної степової агрокліматичних 
зон, переважно у вигляді «блюдець», середньою товщи-
ною від 11 до 19 мм (ступінь поширення – 5-6 балів), що 
місцями призвело до повного вмерзання рослин у лід.

Результатами оцінки стану відрощених монолітів 
свідчать про практично повну життєздатність рослин та 
пагонів озимих культур на площах, де сівба проведена в 
оптимальні строки: 100% живих рослин та 97–100% жи-
вих пагонів, інтенсивність відростання листків 2,5 – 3,0 см 
за добу. На таких полях рослини мають по 3-4 пагони 
кущіння, утворену вторинну кореневу систему, конус 
росту має довжину 0,40-0,50 мм та  перебуває на ІІ етапі 
органогенезу. Такі рослини за подальших сприятливих 
умов мають добрий продукційний потенціал. 

Посіви пізніх строків сівби через недостатню кількість 
вологи та недобір ефективних температур в осінній 
період перебувають в слабкому та зрідженому стані, рос-
лини нерозкущені (1-3 листки) або у вигляді «шилець», 
конус росту довжиною до 0,20 мм перебуває на І етапі 
органогенезу. Однак більшість рослин на кінець зимівлі 
зберегло життєздатність. За умов раннього відновлення 
весняної вегетації такі рослини здатні сформувати повно-
цінний колос та дати середній рівень урожайності.

В інших природно-кліматичних зонах України від-
мічається приблизно така ж ситуація. Однак, за даними 
Гідрометцентру України, ще не всі ризики для озимих 

культур залишились в минулому: основними з них у 
ранньо-весняний період є посуха та повторні зниження 
температур до мінусових значень. Пересіяти аграріям до-
ведеться до 10% площ під озимою пшеницею, до 15% під 
озимим ячменем – в основному, в південних областях, і 
до 20% під ріпаком – в західному регіоні.

Пересів?
 Питання пересіву озимих культур вирішується 

кожним господарем з урахуванням очікуваних ним 
економічних результатів. Площі посівів пшениці озимої 
з густотою менше 150 розкущених та 200 нерозкущених 
рослин на 1 м² з нерівномірною густотою рекомендуєть-
ся пересіяти. При оптимальному зволоженні верхнього 
шару ґрунту доцільно залишати посіви з рівномірною 
густотою не менше 250 шт./м² нерозкущених або 150-180 
шт./м² добре розкущених рослин з урахуванням можли-
вості їх «ремонту» залежно від умов ранньовесняного 
періоду. Для збереження зернового та зернофуражного 
балансу найкраще підсівати озимину ярими колосови-
ми: ячменем, тритикале та пшеницею, використовуючи 
більш ранньостиглі сорти, фази розвитку яких співпада-
ють з фазами розвитку пшениці озимої. Ранніми ярими 
бажано пересівати площі з нерозкущеними рослинами 
озимої пшениці, що забезпечить більш якісну підготовку 
ґрунту та загортання насіння в грунт. При цьому  необ-
хідно провести знищення рослин, які залишилися після 
перезимівлі, важкими дисковими боронами з подальшим 
передпосівним обробітком ґрунту на глибину загортання 
насіння. Під посів кукурудзи та інших пізніх ярих культур 
після дискування слід провести дві культивації – першу 
на 12-14 см, другу - на 6-8 см, Пізню яру групу доцільніше 
висівати на полях для пересіву озимини з розкущеними 
рослинами, а підготовлені з осені площі (зорані) краще 
відвести  під сівбу ярих ранніх - ячменю, пшениці, трити-
кале, вівса, гороху та ін. 

Особливим повинен бути догляд на  площах, де посіви 
перебувають у фазі сходів – «шилець»  з густотою не мен-
ше 3,0 млн. шт./га. Слід зазначити, що за густоти 3,0 млн. 
шт./га нерозкущені з осені рослини здатні утворити лише 
один колосоносний пагін і забезпечити врожайність на 
рівні 2,5-2,8 т/га, а рослини з 2-3 пагонами кущіння здатні 
утворити 1,5-2 продуктивних стебла та сформувати 
урожайність 3,5-3,8 т/га. В умовах ранньої вологої весни, 
з поступовим наростанням температури, слаборозвине-
ні посіви з густотою 4-6 млн. шт./га можуть сформувати 
агрофітоценоз з густотою продуктивного стеблостою 
400-500 шт./м2 та урожайністю на рівні 3,5 т/га, а за умов 
забезпечення їх повноцінного догляду – й до 5,0 т/га. 

Відновлення весняної вегетації озимих культур 
відмічається при стійкому (не менше 3–5 діб) переході 
температури через плюс 5°С та при відростанні підстри-
жених листків не менше як на 1-2 см. В поточному році 
час ВВВ в різних регіонах України відмічено  в кінці лю-
того – на початку березня, тобто майже на місяць раніше 
середніх строків. Це дає шанс слаборозвиненим посівам 
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розкущитися, утворити вторинну кореневу систему та 
достатній фотосинтетичний потенціал для формування 
середнього або вище середнього рівня врожайності. 
Звичайно це можливо за подальших сприятливих погод-
них умов та відповідального підходу до заходів догляду 
за рослинами.

Першочергові заходи на посівах озимих
Найпершим заходом є підживлення посівів азотни-

ми добривами, що необхідно зробити за першої можли-
вості вийти в поле – наземним способом, по тало-мерзло-
му ґрунту, або за допомогою сільськогосподарської 
авіації. Особливо це актуально для слаборозвинених 
рослин, коренева система котрих перебуває у поверхне-
вому (5-10 см) шарі ґрунту, з якого талими водами вимито 
практично всі сполуки азоту. На розкущених посівах 
внесення добрив врозкид рекомендовано поєднувати з 
боронуванням. Адже цей захід не лише дозволяє зароби-
ти гранули добрив у  ґрунт, що сприяє значному знижен-
ню втрат з них азоту, але й виконує фітосанітарні функції: 
знищує проростки бур’янів у поверхневому шарі ґрунту, 
створює несприятливі умови для розвитку фітопатогенів 
та шкідників, призводить до руйнування ґрунтової кірки, 
поліпшення аерації та активізації мікробіологічних про-
цесів, особливо  на ґрунтах важкого гранулометричного 
складу та зберігає в ньому запаси вологи. 

На посівах зі сніговою пліснявою необхідне ранньовес-
няне боронування, яке  сприяє видаленню відмерлої 

надземної маси та покращенню аерації ґрунту 
Особливо важливо провести боронування на 

ділянках полів з проявом снігової плісняви, звільне-
ні від нашарувань загиблої надземної маси та міцелію 
грибів рослини значно інтенсивніше відростають. Однак, 
слід зауважити, що не завжди проведення боронуван-
ня доцільно, іноді воно може зашкодити посівам. Щоб 
уникнути пошкодження посівів, зниження якості обробки 
і продуктивності роботи при боронуванні слід зверну-
ти увагу на найбільш поширені технологічні помилки 
та не допускати їх: боронування слаборозвинених та 
зріджених посівів, а також ділянок поля, де відмічено 
випирання рослин; вихід в поле, коли ґрунт ще не дозрів, 
що викликає залипання та замість розпушування ґрунту 
ще більше спресовує його;  запізнення з проведенням 
заходу, коли рослини вже виходять в трубку – можливе 
травмування не лише листкових пластинок, а й точки 
росту;  боронування вздовж схилів, що може стати при-
чиною ерозії ґрунту. 

На добре розкущених посівах рекомендується 
проводити підживлення аміачною селітрою вздовж 
рядків прикореневим способом дисковими сівалками, 
що також сприяє аерації посівів, дозволяє зменшити 
інфекційне навантаження на рослини та зберегти наявні 
запаси продуктивної вологи. Рух агрегату має бути 
направлений вздовж посіву, так щоб сошники спрямо-

вувались у міжряддя та загортали мінеральні добри-
ва на глибину 4-5 см. Проведення такого агрозаходу 
рекомендується лише на добре розвинених посівах без 
попереднього підживлення по мерзло-талому ґрунту, 
оскільки на слаборозвинених посівах можливе пошко-
дження рослин основної культури або й вирізання цілих 
рядків. Ефективне також підживлення рослин карбамі-
до-аміачною сумішшю (КАС). 

Доглянуті посіви формують оптимальний фотосин-
тетичний потенціал 

Норми мінеральних добрив найбільш ефективно 
розраховувати за результатами визначання вмісту азоту 
в ґрунті на початку весняного періоду. За умови двора-
зового підживлення рекомендовано 2/3 норми добрива 
вносити по мерзло-талому ґрунту, а 1/3 – прикоренево 
до початку виходу в трубку.

За сприятливих умов в період трубкування – вихо-
ду прапорцевого листка закладається потенціально 
високий майбутній урожай, тому для забезпечення його 
поживними речовинами та підвищення якості рекомен-
дується застосовувати позакореневе підживлення макро 
та мікроелементами, особливо препаратами з цинком, 
бором, магнієм, марганцем, а також комплексні препара-
ти, до яких входять гумінові кислоти. Ці заходи сприяють 
не лише збільшенню площі листової поверхні, а й кращо-
му накопиченню хлорофілу у клітинах, підвищенню інтен-
сивності фотосинтезу, резистентності рослин до збудни-
ків хвороб. Найефективнішим буде вибір препаратів з 
урахуванням результатів діагностики ґрунту, яка виявляє 
дефіцит тих чи інших елементів живлення.

Оскільки глибокого промерзання за профілем ґрунту 
в зимовий період не відмічалося, передбачається значне 
поширення зимуючих шкідників та збудників хвороб на 
посівах озимих культур. Прогнозується значний розвиток 
на посівах озимої пшениці таких хвороб як борошниста 
роса, септоріоз, можливий розвиток іржастих хвороб. 
При підвищенні температури активізується розвиток 
шкідників (різних видів злакових мух, опомізи пшеничної, 
хлібної блішки, рослинних клопів, зокрема шкідливої 
черепашки), важливо не пропустити початку їх живлення 
та своєчасно обробити посіви інсектицидами та фунгі-
цидами, бажано в бакових сумішах з вказаними вище 
поживними речовинами, згідно до переліку пестицидів, 
що дозволені для використання в рослинництві. Не менш 
важливе своєчасне застосування гербіцидів на основі 
проведення гербологічного моніторингу, особливо на 
нерівномірних за густотою та розвитком, а також зрідже-
них посівах, оскільки пригнічення рослин може призве-
сти до втрати від 10 до 40 % врожаю. 

На полях з достатньою густотою важливим заходом 
є також позакореневе підживлення на VIII-XI етапах 
органогенезу азотними добривами в поєднанні з мікро-
елементами в хелатній формі, що істотно підвищує якість 
зерна та, відповідно, його закупівельну ціну. 
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СУПЕРДОБРИВО МОЧЕВИН К (№1, 2, 6)
нанотехнології (наномолекулярної) 

в тому числі: К6 - в нормі 2 л/т насіння прискорює схожість насіння на 3-5 діб, забезпечує проростання 
безнадійного насіння, наповнює рядки рослинами; К1 - в нормі 1 л/га покращує розвиток кореневої системи 

вдвічі; К2 - в нормі 0,5-1 л/га потовщує всі стебла в колоски в кущі до рівня сильного, забезпечує відток 
поживних речовин в зерно та овочі.

Свою продукцію – добрива класу Мочевин К, НВО ”Агронауковець” завжди 
перевіряє на ефективність:

УВАГА!
Додатковий врожай окупить витрати на добрива, захист рослин, хімпрополку та збирання 

врожаю, якщо при хімпрополюванні ячменю та пшениці до гербіциду додати 0,5 л/га (станом на 
31.01.17р. – 75 грн/га без ПДВ) нано-добрива Мочевин.

Встановлено інститутом захисту рослин (м. Київ):
при хімпрополюванні ярового ячменю до гербіциду Гранстар додавали К2 - 0,5 л/га. Врожай зростав 

від 33-х до 49-ти відсотків, а прибавка врожаю складала від  9,2 ц/га - дисертація.
Л.Н. Ярошенко - УДК 577,4+581,5: (632+633,16).

Мочевин К2 виявився найбільш ефективним в порівнянні з іншими 20 варіантами стимуляторів 
та мікродобрив, зареєстрованих в Україні. 

Більше інформації в інтернеті на сайті: www.agrodobruvo.com.ua
Замовлення на К2 під хімпрополку приймаються по тел.:

(050) 492-26-88, (067) 605-60-36
або kap2013@ukr.net



Г
ІС

Т
Ь

 Н
О

М
Е

Р
А

Всеукраїнський аграрний журнал №3 (50) / 201716

ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ, ЗЕМЛІ ТА РОБОТА В КОМАНДІ 
– ОСЬ ЗАПОРУКА УСПІХУ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ
З приходом весни усі аграрії натхненно поринають у 

вир клопіткої, але благородної праці хлібороба. Адже 
майбутній врожай закладається у цю пору, коли необхід-
но вчасно прослідкувати за станом озимини, підготува-
тися до весняно-польових робіт, відремонтувати техніку. 
Особливого значення хліборобська праця набуває поряд 
із духовною святинею не лише Тернопільщини, а всієї 
України – Марійського духовного центру, в с. Зарваниця.

Поряд із ним у мальовничому 
краї знаходиться Товариство з обме-
женою відповідальністю «Золотники 
Агро». Незважаючи на значну зайня-
тість, нам вдалося поспілкуватися із 
його керівником Палихатою Матві-
єм Павловичем.

– Матвію Павловичу, розка-
жіть, як виникло ваше підприєм-
ство?

– Наше підприємство працює в 
сільському господарстві уже 7 років 
і було засноване на теренах місцевої 
громади села Золотники у 2010 році. 
На той час значна частина земель 
не оброблялася, а дрібні фермери 
не завжди хотіли розширювати 
масштаби виробництва. Тому ми з 
партнерами вирішили в першу чер-
гу відновити обробіток земель, що 
не використовувалися. Так, на карті 
аграрного бізнесу з’явилося ТОВ 
«Золотники Агро». Для нас це був 
новий напрям діяльності, але ми ри-
зикнули і на даний момент успішно 
працюємо на 3000 га землі.

– Розкажіть коротко про ко-
манду засновників та однодумців 
підприємства.

– Засновниками були молоді та 
енергійні люди, які бажали перемін, 
в тому числі для людей, оскільки я 
родом із цього села. Це був одним із 
ключових мотивів піти в аграрний 
бізнес. Серед надійних партнерів – 

Микола Люшняк, який очолив това-
риство. Клопітка праця допомогла 
йому стати народним обранцем і 
представити інтереси селян в укра-
їнському парламенті.

Щодо однодумців, то хочеться 
одразу зауважити – робота викону-
ється величезною командою, оскіль-
ки на результат у цій галузі впливає 
багато факторів. Тому запорукою 
успіху є ефективність кожного під-
розділу господарства: агрономічно-
го, інженерного, фінансового.

– В яких напрямах працює під-
приємство?

– Звичайно, що основним напря-
мом роботи є рослинництво. Висіва-
ємо багато культур: пшеницю, пиво-
варний ячмінь, кукурудзу на зерно, 
горох, сою, періодично цукрові бу-
ряки, соняшник та ріпак. Ми є також 
насіннєвим господарством по такій 
культурі як соя – реалізуємо 1 ре-
продукцію. Також проводимо науко-
ві дослідження та експериментальні 
випробування по кожній культурі 
в невеликих обсягах в межах то-
варних ділянок. Це дає можливість 
спостерігати за особливостями 
вирощування культур в однакових 
умовах і коригувати технологію. 
Щодо тваринництва, то поки що 
воно відсутнє. Стримуючими фак-
торами його ведення є відсутність 
будь-якої інфраструктури, а також 

неврегульованість земельних пи-
тань (власності, дозвільної системи). 
Але у планах розвитку господарства 
є бачення розвитку молочного ско-
тарства.

– Чи вдається інвестувати в 
оновлення матеріально-техніч-
ної бази?

– Як би не було важко працювати, 
але ми розуміємо, що без оновлен-
ня технічного забезпечення споді-
ватися на позитивний фінансовий 
результат марно. Тому намагаємося 
щороку оновлювати матеріаль-
но-технічну базу на 10-15 відсотків. 
Так, у минулому році придбали 
глибокорозпушувач, який дав мож-
ливість ефективно здійснити обро-
біток ґрунту (покращити його струк-
туру, ліквідувати плужну підошву). 
Також докупили на умовах лізингу 
комбайн, що вплинуло на оператив-
ність збору врожаю, оскільки від-
пала необхідність залучати техніку 
ззовні. У минулі роки вдалося збуду-
вати власний невеликий елеватор та 
сушарку, що сприяло маневреності 
господарства на ринку продукції та 
можливості її реалізовувати у більш 
вигідні періоди.

– Є такий вираз: кадри вирі-
шують все. Розкажіть про свій 
колектив.

– На сьогодні на підприємстві 
працює близько 50 осіб. Для ефек-
тивної роботи намагалися підібрати 
персонал із відповідною освітою, 
кваліфікацією, досвідом. Як показує 
практика, важливу роль відіграє 
ставлення до обов’язків кожного 
працівника. Для прикладу, можу 
навести досвід роботи інженерної 
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служби, яка не лише обслуговує 
техніку, обладнання, а й ретельно 
моніторить ситуацію на ринку техні-
ки, запчастин і намагається купувати 
в надійних постачальників. Тому і 
ми з боку адміністрації підтримуємо 
гідний рівень оплати праці.

– Матвію Павловичу, чи можна 
назвати ваше підприємство соці-
ально відповідальним?

– Не будемо хвалитися, але хочу 
наголосити, що підприємство дуже 
відповідально ставиться до пра-
цівників, природокористування 
і до місцевої громади. Зокрема, 
нещодавно наше підприємство взя-
ло на себе фінансові зобов’язання 
щодо газифікації хутора поблизу 
села, у поточному році спробуємо 
допомогти із відновленням водопо-
стачання і освітленням на окремих 
вулицях. Тож, мешканцям рідного 
села йдемо на зустріч, розуміючи 
важливість співіснування бізнесу та 
громади, необхідності у покращенні 
якості життя людей. 

Щодо відношенню до природи, 
то на наших полях використовують-
ся лише ті засоби захисту рослин, 
які офіційно дозволені на території 
України. Крім цього, агрономіч-
на служба дуже обережна щодо 
застосування норм препаратів. 
Бережливе ставлення до землі під-
тверджується і тим, що, наприклад, 
соняшник повертається у нашу 
структуру посівних площ кожних 
п’ять років.

– А як складаються відносини із 
власниками пайовиків?

– Коли наша команда прийшла 
на ці землі, то поставила собі за 
мету працювати із орендодавцями 
чесно і відверто. Тому намагаємося 
розраховуватися вчасно і в повній 
мірі. Якщо на практиці орендних від-
носин сьогодні плата за пай складає 
від 3 до 10 відсотків до нормативної 
грошової оцінки землі, то ми сьогод-
ні оплачуємо на рівні 7-8%. Пайовик 
також має право обрати період роз-
рахунків та їх форму.

– Чи не вплине на орендну пла-
ту нова методика розрахунку 
нормативної грошової оцінки, 
яка введена в дію з 1 березня?

– Розрахунки як грошової оцінки 
землі, так і орендної плати має бути 
правильними. Враховуючи розпо-
діл земельних угідь серед пайови-
ків та оцінки землі в середині 90-х 
років, на наших теренах середній 
розмір паю становить приблизно 
3 га. На основі цього ми і прово-
димо оплату. Однак розуміємо, що 
земля у кожного пайовика різна за 
якісними показниками. Тому навіть 
в межах нашого господарства, яке 
орендує землю в різних місцях, 
може виникнути ситуація, коли 
власник паю у 3 га з гіршою якістю 
отримуватиме більше, ніж особа, 
що володіє кращими землями у 
2 га. Тому вважаю, що до цього вар-
то підходити диференційовано. Ми 
будемо вести консультації із грома-
дою, але впевнений, що врахуємо 
побажання людей у стабільності 
плати.

– В продовження цієї теми оці-
ніть перспективи введення ринку 
землі?

– Вважаю, що реалізація такого 
масштабного бізнес-проекту як 
продаж-купівля землі ще не на 
часі. Пояснюю чому. В Україні ще не 
сформований середній клас, який 
би міг собі дозволити придбати 200 
чи 500 га на 1 особу. Крім того, для 
обробітку землі необхідно мати 
велику кількість техніки, інших ре-
сурсів. Навіть існуючий фермер не 
має можливості одразу викупити у 
селян землю – це ж величезні кош-
ти. Тому із цим питанням необхідно 
бути дуже обережними.

– Повернімося до справ поточ-
них. Прийшла весна. Як ви оціню-
єте рівень підготовки до нового 
сезону?

– На сьогодні підживлено усі 
озимі культури. Погодні умови доз-
волили зробити усі роботи дуже 
вчасно і в короткі строки. Врахову-
ючи поточний стан посівів, сподіва-
ємося на хороший результат. Щодо 
ярого клину, то у господарстві зро-
блені необхідні запаси мінеральних 
добрив, засобів захисту і пального, 
здійснюється підготовка насіння. 
Завершуємо також налаштуван-
ня сівалок Terrasem Pottinger (C6 
Fertilizer) та SYLKU TRW MAXIDRUL 
6000, ремонт тракторів John Deere 
та Case. Загалом готові на 100 від-
сотків. Чекаємо на оптимальний 
температурний режим і сприятливу 
погоду.

– Якими технологіями вирощу-
вання користуєтеся?

– Ми застосовуємо традицій-
ний обробіток ґрунту. Вивчення 
досвіду інших господарств, власні 

випробування довели, що поєд-
нання оранки та глибокого роз-
пушення дають кращий результат, 
порівняно із тим, якщо брати лише 
технології no-till, mini-till. Також на-
магаємося переходити на техноло-
гії точного висіву. Для цього маємо 
усі можливості. Важливе місце у 
нашій роботі займає питання впро-
вадження комп’ютерних систем 
управління процесу вирощування: 
від лабораторного обстеження 
ґрунту до планування конкретних 
агротехнічних заходів. Це не так 
просто, але певні елементи уже 
застосовуємо.

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

– Раніше я завжди працював в ін-
ших видах бізнесу, де ставив собі за 
мету досягнути певного результату. 
Аграрний бізнес став особисто для 
мене певним викликом. Мету, яку я 
особисто і наша команда поставила 
перед собою, можна озвучити на-
ступним чином: досягнути кращих 
результатів, ніж в інших компаніях.

– Які мотиви надихнули все 
таки прийти в аграрний бізнес?

– Я народився на землі, у цьому 
селі. І мені завжди не була байдужа 
доля рідного села, його мешканців. 
Як бізнесмену мені стало зрозуміло, 
що наявна земля використовується 
неефективно. Крім цього, я теж є 
власником паїв і я не завжди задо-
волений відносинами із орендаря-
ми. Тому у нас зародилася ідея щось 
змінити на краще як економічно, так 
і в контексті задоволення потреб 
людей.

– І на завершення розмови. Що є 
головним у професії хлібороба для 
досягнення успіху?

– Основним моментом для цієї 
професії є любов до праці, землі та 
ефективна команда. Маючи певний 
досвід, знання, ресурси, не можливо 
усе проконтролювати одній людині. 
Має бути командна робота. Усе має 
працювати як єдиний організм для 
досягнення головної мети. Тоді при-
йде і результат, і задоволення від 
своєї праці.

Спілкувався Андрій Сава





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)                 

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА АГРАРНУ 
ПРОДУКЦІЮ

Компанія «Сингента» відкриває серію весняних вебінарів, які будуть 
присвячені дослідженню тенденцій на світовому фінансовому ринку в 
контексті аграрної галузі та фінансовим програмам компанії «Синген-
та», що допоможуть аграріям подолати ризики ринку. Кожен захід буде 
присвячений тій чи іншій складовій фінансових процесів та тій чи іншій 
сільськогосподарській культурі в контексті них. 16 березня відбувся 
перший вебінар з цієї серії на тему "Макроекономічний аналіз для про-
гнозування цін на аграрну продукцію". Спікерами заходу виступили: 
Тарас Головешко, незалежний аналітик аграрних ринків та Юрій Рубан, 
менеджер з торгових операцій компанії «Сингента». Пан Тарас, зокрема, 
зазначив, що зростання інфляції  долара, яка продовжує прискорюватись, 
сприятиме підняттю ставки по федеральним фондам ФРС США, що, в 
свою чергу, має зміцнити долар та завдати тиску на товарні активи. Біль-
шість аналітиків вважає, що долар ще буде тримати міцність, але Тарас 
Головешко та інші експерти прогнозують, що з другого півріччя ця валюта 
буде повільно та поступово, але глобально слабнути, в той час як євро 
буде зростати. 

АГРАРІЇ УЖЕ ЕКСПОРТУВАЛИ ПОНАД 32 
МЛН ТОНН ЗЕРНА

 З початку 2016-2017 маркетингового року вітчизняні аграрії експорту-
вали понад 32 млн тонн зерна. За повідомленням прес-служби Міністер-
ства аграрної політики і продовольства, зокрема, на експорт відправлено 
14,29 млн тонн пшениці, 4,73 млн тонн ячменю та 12,94 млн тонн кукуру-
дзи.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 269,2 
тис. тонн борошна, з яких 268,1 тис. тонн становить пшеничне борошно і 
1,1 тис. тонн - інші види цього продукту.

Джерела ukragroconsult.com повідомляють, що за підсумками 2016-
2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту 
зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. По-
передній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн. 
Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібра-
ла 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж в 2015 
році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

ДОТАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2017 РОКУ ВИПЛАТЯТЬ
Відповідно до урядового рішення вітчизняні аграрії зможуть отримати 

бюджетну дотацію за підсумками діяльності у лютому 2017 року.
«Уряд та Мінагрополітики прийняли усі необхідні документи для ви-

плати дотацій сільгоспвиробникам. Проте, терміни набуття чинності цих 
актів передбачають такі виплати лише за підсумками березня. Для того, 
щоб виробники змогли отримати кошти за лютий, було прийнято від-
повідне рішення і ухвалено постанову», – зазначила заступник Міністра 
Олена Ковальова.

Як повідомляє портал kurkul.com, документом передбачається, як 
виняток, надати право на отримання бюджетної дотації за підсумками 
роботи у лютому 2017 року сільгосптоваровиробникам, які станом на 31 
грудня 2016 року перебували у реєстрі спецрежиму ПДВ, та станом на 1 
березня 2017 року були платниками ПДВ та здійснювали діяльність від-
повідно до п.3 ст. 16 Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України».

Крім того, постановою затверджується таблиця відповідності КВЕДів 
до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. У законі «Про державну підтримку 
сільського господарства України», дотація передбачена виробникам 
відповідно до КВЕД. Але у податкових документах, на підставі яких роз-
раховується розмір дотації, зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД. 
Така відповідність надасть ДФС можливість адміністрування бюджетних 
дотацій аграріям.
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ФУЛЬВІТАЛ ПЛЮС – СТИМУЛЯТОР 
РОСТУ ДЛЯ ОЗИМИХ І ЯРИХ КУЛЬТУР

Близько 50% посівів озимих 
культур в Україні знаходяться в 
незадовільному стані. Це означає, 
що за період осінньої вегетації вони 
не встигли пройти початок процесу 
кущення та сформувати 1-3 додат-
кові пагони. Тому основним завдан-
ням агронома буде забезпечення 
формування продуктивних стебел. 
Стандартна технологія передбачає 
внесення азотних добрив (аміачна 
селітра або КАС), у господарствах 

з більш інтенсивною технологією – 
внесення мікроелементів у фазу вес-
няного кущення чи початку виходу 
в трубку. Найбільш передові госпо-
дарства додають ще й стимулятори 
росту рослин. Ці заходи підвищують 
інтенсивність весняного кущення, 
збільшують кількість продуктив-
них стебел та колосків у колосі (за 
умови, що проводяться до початку 
виходу рослин в трубку).

Однак не всі господарства 
можуть собі дозволити внести мі-
кродобрива та стимулятори росту 
через їх високу вартість та значну 
норму витрати на 1 га (80-200 грн. 
мікродобрива та 100-400 грн. стиму-
лятори). Для стимуляції продуктив-
ного кущення, зменшення кількості 
«недогонів», вищої озерненості 
колоса зернових культур, в Україні 
після ретельних випробувань було 
зареєстровано стимулятор росту 
рослин та мікродобриво Фульвітал 
Плюс. Це широковідомий в ЄС пре-
парат німецької компанії Humintech 
GmbH, яка вже понад 40 років виро-
бляє продукти на основі гумінових 
і фульвофих кислот для ринку ЄС та 
на експорт. 

Фульвітал Плюс містить два 
основні компоненти. Фульвокис-
лоти – найбільш активна складова 
гумусу, це фізіологічно активні ре-
човини, що стимулюють ріст і роз-
виток рослин, продовжують період 
вегетації в екстремальних умовах. У 
суміші з мікроелементами виступа-
ють як хелатуючий агент, що сприяє 
більш швидкому поглинанню мі-
кроелементів та включенню їх у ме-
таболічні процеси в клітині. Вміст 
фульвокислот у препараті – 750 г/
кг. Мікроелементи – важливий ком-
понент ферментної системи рослин 
та фітогормонів. У водорозчинній 
хелатній формі вони містяться у 
кількості: залізо – 40 г/кг, цинк – 
25 г/кг, марганець – 25 г/кг, мідь 
– 10 г/кг, магній – 60-70 г/кг, сірка 
– 50-60 г/кг.



www.agroprod.biz

Вдале поєднання високоак-
тивних фульвокислот з мікро-
елементами та застосування їх 
при нормі витрати препарату 
100-150 г/га дає змогу отри-
мати збільшення врожаю при 
невисоких витратах, а саме від 
87 грн/га при вказаних вище 
нормах. Застосування Фульві-
тал Плюс на посівах пшениці у 
фазу весняного кущення при 
нормі витрати 100 г/га збільшує 
кількість продуктивних стебел. 
Вегетаційна обробка у фазу 
початку виходу в трубку при 
нормі витрати 100-150 г/га сти-
мулює розвиток рослин (мал. 1). 
Покращене мікроелементне жи-
влення відтерміновує відмиран-
ня нижніх листків та подовжує 
їх фотосинтетичну активність. 

Стимулюється природний імуні-
тет рослин, що підвищує захис-
ну ефективність дії фунгіцидів 
(мал. 2). 

При достатньому вологоза-
безпеченні у фазу наливу зерна 
рекомендується додаткове 
обприскування препаратом 
Фульвітал Плюс з нормою ви-
трати 100-150 г/га. Це подовжує 
період наливу зернових у колосі 
та, відповідно, підвищує врожай-
ність (мал. 3).

У результаті триразового за-
стосування на озимій пшениці 
Фульвітал Плюс при нормі витра-
ти 100 г/га, урожайність зросла 
на 7,5 ц/га, підвищилась маса 
1000 зерен на 0,8 г, збільшився 
вміст білку на 0,6%, а вміст клей-
ковини – на 3% (табл. 1). 

Контроль
Фульвітал 

Плюс
3 х 100 г/га

Покращення показників 
при застосуванні 
Фульвітал Плюс в 

порівнянні з контролем
Урожайність, 
т/га

2,52 3,27 + 7,5 ц/га

Маса 1000 
зерен, г

42,3 43,1 + 0,8 г

Вміст білку у 
зерні, %

15,1 15,7 + 0,6 %

Вміст сирої 
клейковини у 
зерні, %

30,6 33,6 + 3 %

Це відбулося завдяки стимуля-
ції обмінних процесів у клітинах 
рослин фульвокислотами та 
більш активного поглинання з 
ґрунту елементів живлення: N 
– на 6-15%; P – на 16-23%; K – на 
6-19% (у перерахунку на суху 
листкову масу). При вегетацій-
них обприскуваннях рослини 
отримують понад 30 г/га мікро-
елементів (при нормі витрати 
Фульвітал Плюс 100 г/га). Отже, 
Фульвітал Плюс – ефективний 
стимулятор росту рослин нового 
покоління. 

Важливо зазначити, що при 
несприятливих кліматичних 
умовах (пониження темпера-
тури ґрунту, заморозки, різкі 
перепади температури, посухи, 
градобої), при гербіцидних при-
гніченнях, тобто при стресовому 
стані рослин, німецька компанія 
Humintech GmbH рекомендує 
доповнити технологію вирощу-
вання сільськогосподарських 
культур препаратом Гуміфілд 
Форте Аміно – як антистресан-
том та адаптогеном. Вегетаційні 
обприскування цим препаратом 
забезпечують зняття стресів, що 
обумовлені несприятливими 
температурами, гербіцидним 
пригніченням, засухою та іншими 
факторами.

Таким чином, своєчасне вико-
ристання препаратів Фульвітал 
Плюс та Гуміфілд Форте Аміно у 
технологічних схемах вирощу-
вання польових культур забез-
печує здорове, збалансоване 
живлення рослин, покращує їх 
природний імунітет, що гарантує 
підвищення врожаю.





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

Можливість отримання 
двох врожаїв в південних регіонах.

Інтенсивно накопичує товарний врожай  
до появи фітофторозу. 

Національний стандарт в групі ранніх сортів

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

НАСІННЄВА КАРТОПЛЯ З ГОЛЛАНДІЇ

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

ПІКАССО
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ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ 
У ПІДВИЩЕННІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ РОСЛИН
ЗБАЛАНСОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ СТЕСОСТІЙКОСТІ РОСЛИН

Сільськогосподарські рослини часто піддаються 
впливу різних стресових факторів середовища, таких як 
посуха, кислотність ґрунту, зараженість шкідниками та 
ін., що серйозно знижують їхню продуктивність. Віднос-
не зниження врожайності викликане абіотичними стре-
сорами (від потенціалу за ідеальних умов вирощування) 
може становити від 60 до 82%, в залежності від культури 
(рис.1). Найбільші абіотичні втрати врожаю спричинені 

посухами, кислотністю ґрунту, засоленням, дією екстре-
мальних температур та дисбалансом мінерального жив-
лення рослин. Щонайменше 60% культивованих ґрунтів 
у всьому світі характеризуються дефіцитом відповідних 
елементів живлення. Комбінування порушень режиму 
живлення з екологічними стресами призводить до 
значних втрат продуктивності сільськогосподарських 
культур.

Рис. 1. Зниження врожайності основних сільськогосподарських культур під дією абіотичних і біотичних стресів (Джерело: 
Buchanan, Gruissem & Jones, 2000: Biochemistry and Molecular Biology of Plants; American Society of Plant Physiologists).

Відомо, що на фоні дефіциту азоту та фосфору у 
рослин значно знижується здатність до поглинання 
клітинами кореня води та поживних речовин. Дефіцит 
калію викликає сильне зниження фотосинтетичної фік-
сації СО2 і порушення розподілу продуктів фотосинтезу, 
що в кінцевому результаті призводить до пошкодження 
мембран хлоропластів і деградації хлорофілу. Застосу-
вання калійних добрив пом’якшує наслідки стресу шля-
хом підтримання осмотичного тиску клітин, регуляції 
продихів і активації ферментних систем.

Важливі функції в підвищенні толерантності до не-
сприятливих умов вирощування має кремній (Si). Фор-
мування біокремнієвих структур у клітинах епідермісу 
листя перешкоджає втратам води через зменшення ку-
тикулярної транспірації та діаметру продихів в умовах 
посухи та захищає від надмірної інтенсивності ультрафі-
олетового випромінювання. Формування кремнієвих 
відкладень у місцях інфікування та накопичення в кліти-
нах токсичних для патогенів фенольних сполук сприяє 
стійкості до біотичних стресорів. Крім того, підживлення 
Si призводить до збільшення об’єму і маси кореневої 
системи та поліпшення ефективності використання 
вологи. Si ефективно захищає рослини від сільіндуко-
ваного окисного стресу та підвищує толерантність до 
токсичності важких металів.

За несприятливих умов вирощування значно знижу-
ється надходження мікроелементів з ґрунту. Так, напри-
клад, висока температура та низькі значення pH знижу-
ють надходження бору (B), міді (Cu) та магнію (Mg), а 
низька температура та зміщення показника кислотності 
в лужний бік блокують засвоєння заліза (Fe), марганцю 
(Mn) та цинку (Zn). 

Відомо, що мікроелементи відіграють надзвичайно 
важливу фізіологічну роль у боротьбі зі стресом шляхом 

зміни активності ферментів та утворення певних мета-
болітів, що беруть участь у реакції рослин на стрес (рис. 
2). Надходження в клітини, наприклад, Мо, Zn і Cu сти-
мулює біосинтез гормонів, які беруть участь в експресії 
стрес-реагуючих генів. Молібденкофактори (Моcо) 
беруть участь у синтезі абсцизової кислоти, регулюючи 
темпи транспірації за рахунок контролю продихів. Zn 
підвищує активність триптофансинтетази, чим впливає 
на утворення амінокислоти триптофану – попередника 
ауксину. Під впливом Cu відбувається накопичення віль-
них амінокислот і проліну. 

Іонні форми Fe, Zn, Cu, Mn, В та Ni входять до скла-
ду або виступають в якості кофакторів у багатьох анти-
оксидантних ферментів (Cu-Zn-супероксиддисмутази, 
Mn-супероксиддисмутази, Fe-супероксиддисмутази, 
каталази, неспецифічні пероксидази та ін.), рівень яких 
зростає, як відповідь на стреси навколишнього сере-
довища. Під дією дефіциту мікроелементів активність 
антиоксидантних ферментів знижується, що, своєю 
чергою, підвищує чутливість рослин до екологічних 
стресів. 

Mn, Cu та В активізує ферменти, які каталізують різні 
етапи біосинтезу кутикулярних парафінів та утворення 
жирних кислот, що зумовлює обмеження непродихової 
транспірації і зниження теплового навантаження на ли-
сток та сприятливо відображається на продуктивності у 
посушливих умовах вирощування. В умовах посухи Zn 
також здійснює регуляцію продихів, іонного балансу в 
рослинних системах, а збільшення доступності Fe мо-
дулює катіоннозв’язувальну здатність клітинної стінки, 
що своєю чергою підвищує толерантність до посухи та 
токсичності важких металів. Кобальт сприяє підвищен-
ню стійкості до біотичних стресів шляхом накопичення 
алкалоїдів.
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Процес Mn Cu Zn B Fe Mo Co Ni

Біосинтез фітогормонів

Складові та кофактори антиоксидантних ферментів

Транспірація та регуляція продихів

Біосинтез кутикулярних парафінів (лігніну, суберину та ін.)

Метаболізм вуглеводів і азоту

Транспорт цукрів

Регуляція дихання

Рис. 2. Участь мікроелементів у формуванні загальної стресостійкості рослин

Скоригувати мінеральне живлення та підготувати 
рослину до «відбиття» стресового впливу ще до мо-
менту його настання можна шляхом позакореневого 
підживлення рослин відповідними добривами. Так, на-
приклад, ТОВ НВК «Квадрат» з урахуванням критичних 
періодів росту та фізіологічних потреб рослин у збалан-
сованому живленні розробила лінійку комплексних до-
брив ТМ «Quantum». Для різних груп культур підібрано 
оптимальне співвідношення макро- та мікроелементів, 
що забезпечує формування у рослин конститутивних 
механізмів стійкості до стресових чинників. Також ство-
рені моноелементні препарати, призначені для ліквіда-
ції дефіциту мікроелементів, спричиненого погодно-клі-
матичними, ґрунтовими чи антропогенними факторами, 
а також для корекції систем підживлення в інтенсивних 
технологіях вирощування сільськогосподарських куль-
тур. Застосування функціонального калійного добрива 
збагаченого органічними кислотами Квантум – К36, 
висококонцентрованого кремнієвого комплексу Кван-
тум – АкваСил та препарату з високим вмістом аміно-
кислот Квантум – Аміно Макс дає змогу сформувати 

природний захисний механізм рослини у відповідь на 
дію стресора при несприятливих умовах вирощування. 
Фосфорно-калійне добриво Квантум – ФітоФос значно 
знижує ураження рослин патогенними організмами.

Отже, вирішальним чинником у посиленні стійкості 
рослин до екстремальних погодних умов є збалансована 
система удобрення, що відповідає потребам рослин на 
певних етапах їхнього розвитку. При цьому забезпечення 
рослин відповідними мікроелементами навіть в умовах 
дії несприятливих факторів гарантує отримання стабіль-
них високих урожаїв сільськогосподарських культур.



Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №3 (50) / 201726

HYDRANEO ® – ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ 
КУКУРУДЗИ В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ

У контексті глобального забезпечення продовольством 
людство стикається із проблемою вирощування врожаю 
у достатній кількості до споживчих потреб. З існуючими 
обмеженнями у вигляді селекції, насінництва, техніки і 
технологій фахівці сільського господарства навчилися 
успішно боротися. Та всі зусилля науки і практики підда-
ються негативному впливу через зміни клімату на плане-
ті, які пов’язані, в першу чергу, з підвищенням температу-
ри і посушливості.

Про методи вирішення вказаних 
проблем при вирощуванні кукуру-
дзи в умовах України йшлося на на-
уково-практичній конференції, яку 
організувала компанія «Лімагрейн 
Україна».

Усіх гостей, а серед них були при-
сутні партнери, представники гос-
подарств, науковці, інші спеціалісти 
аграрного сектору, привітав ко-
мерційний директор «Лімагрейн 

Україна» Віктор Карбівський і 
звернув увагу на важливість такої 
культури як кукурудза. Зокрема, він 
зауважив: «Незважаючи на рекордні 
для України за останні 10 років по-
казники урожайності у 6,6 тонн/га, 
це не є максимальною межею, яку мо-
жуть досягнути вітчизняні аграрії. З 
іншого боку, умови для вирощування 
цієї культури постійно погіршують-
ся. Тому сьогоднішня конференція є 
надзвичайно важливою з позиції оз-
найомлення з інноваційними рішен-
нями у вирощуванні кукурудзи. Серед 
інструментів досягнення кращих 
результатів ми ознайомимося із 
технологією HYDRANEO ®».

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
З огляду на ці питання, для їх 

вирішення є важливим оцінити 
світові тенденції ринку кукурудзи 
та насінництва цієї культури. Про 
це розповів менеджер з розвитку 
компанії «Лімагрейн Європа» Бру-
но Пузет:

«Ласкаво просимо на нашу зу-
стріч. Ми раді вітати усіх гостей. 
Сьогодні ми поговоримо про пер-

спективи вирощування кукурудзи 
та управління ризиками, пов’язани-
ми з посухою».

Щодо самої культури, то допо-
відач зауважив, що кукурудза – це 
одна із найпоширеніших культур у 
світі. Так, за даними OECD-FAO площі 
під кукурудзою за останні роки ви-
росли на 22-25%. У ТОП-10 світових 
лідерів з виробництва зерна кукуру-
дзи входить і Україна. Враховуючи 
підвищений попит на продоволь-
ство, за прогнозами фахівців площі 
під кукурудзою будуть зростати і 
надалі. Практика довела, що вона іс-
тотно конкурує з іншими зерновими 
культурами і ефективно доповнює 
різноманіття харчових продуктів.

Визначальну роль у цьому віді-
грає селекція і насінництво кукуру-
дзи. Для компанії «Лімагрейн» цей 
напрям роботи є дуже важливим, 
тому не дивно, що сьогодні вона є 
інтерконтинентальною компанією 
– одним із лідерів на ринку насіння 
кукурудзи. Досягнення високих 
результатів забезпечується впрова-
дженням найновіших технологій та 
інноваційних рішень у цій галузі, що 
є стратегією компанії.

Також компанія зосереджує 
значну увагу на технологіях виро-
щування кукурудзи, зокрема еле-
ментах точного землеробства. На 
наше переконання, такі програми 
як LG Vision та LG Agrility допомо-
жуть аграріям істотно оптимізувати 
технологічні процеси вирощування 
культур. Ще одним із важливих 
проектів компанії є HYDRANEO ® – 
інструмент ефективного викори-
стання води. 

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ 
КЛІМАТУ

Виникає логічне запитання, а що 
змусило селекціонерів та насіннєво-
дів скоригувати власні дослідження 
щодо адаптації процесу виведення 
сортів та гібридів в контексті макси-
мального використання рослиною 
наявної вологи у ґрунті? На це за-
питання спробувала дати відповідь 
фахівець у сфері метеорології Тетя-
на Адаменко, начальник відділу 
агрометеорології УКРГМЦ.

Як заявила експерт, загалом 
довготривалі метеорологічні спо-
стереження протягом останніх 60 
років визначили на території Україні 
три сталі крупні кліматичні зони, які 

Віктор Карбівський і 
Бруно Пузет
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географічно дістали назви Полісся, 
Лісостеп та Степ. Кожній із них, як 
це було встановлено за норму, при-
таманні певні рівні температурного 
режиму, вологи та сонячних днів. 
Загалом ці зони можна було охарак-
теризувати як достатньо, помірно та 
недостатньо зволожені.

Однак поточні дані спостере-
жень вказують на значні зміни в 
кліматі України, особливо із гло-
бальним виміром цього явища. 
Йдеться про поступове підвищен-
ня середньорічних температур 
(на 1-2 градуси) на фоні значного 
зниження рівня атмосферних опа-
дів (мінус 100-200 мм). Це призво-
дить до формування зони ризико-
ваного землеробства практично 
на всій території країни, навіть на 
Поліссі.

Таким чином, виникає масштаб-
на проблема із забезпеченням сіль-
ськогосподарських культур достат-
нім рівнем вологи у ґрунті. Звичай-
но, вплинути на клімат неможливо. 
Тому аграріям залишається лише 
пристосуватися до цих змін (обрати 
оптимальний набір культур для ви-
рощування, застосувати необхідну 
технологію та систему обробітку 
ґрунту, підібрати сортовий склад 
культур за критерієм посухостій-
кості).

Одне із таких рішень пропонує 
компанія Limagrain – технологію 
оптимізації посухостійкості 
HYDRANEO ®. Це новий глобальний 
підхід до управління ризиками під 
час посушливих умов. Серед рішень, 
які пропонує світовий лідер у на-
сінництві кукурудзи, є пропозиція 
толерантних до посухи гібридів 
кукурудзи і додаткових послуг, які 
допоможуть господарствам якнай-
краще впоратися з посушливими 
умовами. Зокрема, йде мова про 
онлайн-сервіс HYDRANEO ®, який 
дозволяє в умовах конкретного 

господарства розрахувати усі мож-
ливі ризики та фактори впливу на 
урожайність: середній історичний 
ризик посухи; річний ризик посухи; 
розрахунковий запас води; прогноз 
дати цвітіння та наливу зерна; ризи-
ки сівозміни; ризик обробки ґрунту; 
ризики дати посіву; ризики удо-
брення тощо. Такий підхід розглядає 
всі основні фактори ризику (клімат, 
ґрунт, генетика і агрономія) та ана-
лізує їх під час посушливих умов. Це 
без перебільшення дозволяє піді-
брати можливі варіанти покращен-
ня виробництва зерна кукурудзи в 
посушливих умовах.

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
В цих умовах компанія «Ліма-

грейн» пропонує власну лінійку 
адаптивних до посухи гібридів. 
Зокрема, Карой Купі, менеджер 
з розвитку продуктів кукурудзи 
«Лімагрейн Європа», познайомив 
учасників заходу із кращими пропо-
зиціями компанії на ринку насіння 
кукурудзи.

Одним із кращих гібридів компа-
нії «Лімагрейн» уже протягом років 
є Адевей. Цей гібрид добре відомий 
українським агрономам. Його слід 
застосовувати при інтенсивних тех-
нологіях вирощування. Це підтвер-
джується і випробуваннями на тери-
торії України. Так, вони показали, що 
даний гібрид навіть при найбільш 
стресових ситуаціях забезпечує що-
найменше на 20% більше за середні 
показники випробувань. У грошо-
вому еквіваленті це становить від 40 
до 165 євро/га. Важливим фактором, 
який впливає на урожайність куку-
рудзи, є густота посівів. Результати з 
демонстраційних ділянок свідчать, 
що оптимальною густотою в умовах 
західного Лісостепу є 80 тис., а схід-
ного – 60 тис. 

Щодо новинок, то доповідач 

звернув увагу на гібрид із низьким 
ФАО (220) ЛГ 30215. Як показує 
практика, він складає конкуренцію 
гібридам навіть з вищим ФАО. Це 
відбувається завдяки таким його 
перевагам як дуже раннє цвітіння 
та швидкий ранній старт. У зв’язку 
із цим, він надзвичайно чуттєво 
впливає на строки посіву. Так, 
якщо пропустити ранній строк 
посіву на 14 днів, то урожайність 
в кінці сезону може скоротитись в 
середньому на 20%, а якщо на 30 
днів – на 29%. Ще однією особли-
вістю гібриду є здатність добре 
переносити весняні приморозки, 
що формує його переваги для ви-
рощування у північних регіонах 
України. Оптимальною густотою 
рослин на 1 га є 65-90 тис.

Наступним гідридом лінійки 
Limagrain, який представлений у 
доповіді, є ЛГ 30273 з ФАО 260. 
Він вирізняється стабільністю 
вирощування у різних умовах і 
значною стійкістю до стресів, зо-
крема посухи. Так, порівняно із 
однотипними конкурентами він за-
безпечує підвищену врожайність 
на 3-5 відсотки. Він також потребує 
доволі ранніх строків посіву, що 
може убезпечити підприємство 
від втрати врожаю на рівні 15-19%. 
Щодо густоти висіву, то рекомен-
дацією компанії є густота рослин 
перед збиранням 65-80 тис. Поєд-
нання властивостей кременистого 
і зубовидного типу дає можливість 
формувати якісне зерно для по-
треб харчової промисловості. Тому 
його можна віднести до ключового 
сегменту ринку.

І нарешті гідрид із ФАО 280 ЛГ 
30315, тип зерна якого є зубо-
видним. Слід відзначити його то-
лерантність до посушливих умов, 
пухирчастої та летючої сажки. 
Гібрид також володіє швидкою 
вологовіддачею. Як засвідчили 
дослідні посіви, у 2015-2016 ро-
ках при стресових ситуаціях він 
показав себе просто чудово: за-
безпечував приріст урожайності в 
залежності від рівня стресу у 10-12 
ц/га. Оптимальною густотою рос-
лин на 1 гектар для цього гібриду 
65-70 тис.

Отже, результати проведення 
конференції ще раз довели, що 
ефективне поєднання знань у сфері 
генетики, селекції та насінництва 
компанії «Лімагрейн» з оптимальни-
ми технологіями вирощування мо-
жуть забезпечити високу прибутко-
вість виробництва зерна кукурудзи 
навіть в умовах посухи.

Андрій Сава







АГРІТЕМА ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ
В останні десятиліття людство намагається виро-

стити на землі все більше продовольства. Це вдаєть-
ся небезуспішно, але має ряд наслідків – і не завжди 
позитивних. Із застосуванням інтенсивних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур високі 
врожаї приходять завдяки «хімічній окупації» як рос-
лин, так і ґрунту.

В умовах, коли перед аграрі-
ями споживачі ставлять вимоги 
щодо якості та безпечності про-
дукції, важливе місце відіграють 
процеси біологізації аграрного 
виробництва. У те, що біоіннова-
ції кардинально змінять підхід до 
землеробства, вірять і в компа-
нії «Агрітема». При цьому роль 
людини полягає у незначному 
втручанні та підтримці унікальних 
природних процесів рослини. 
Адаптуючи унікальні біологічні 
рішення, можна досягнути вищої 
родючості землі, а врожай зроби-
ти екологічно чистішим.

Практичним досвідом до-
сягнення цих цілей на прикладі 
вирощування сої, компанія «Агрі-
тема» поділилася з товарови-
робниками на семінарі «Мікробні 
препарати для сої: природна S, P 
мобілізація vs хімічна окупація», 
який пройшов у рамках міжна-
родної аграрної виставки «Зер-
нові технології 2017».

З привітальним словом до гос-
тей заходу звернулася директор 
з розвитку бізнесу компанії 
«Агрітема» Наталія Гордій-
чук: «Ми раді вітати аграріїв на 
нашому семінарі і щиро вдячні 
за проявлений інтерес до біо-
логічних продуктів, які компанія 
«Агрітема» пропонує на ринку. 
Тема семінару вийшла доволі 
провокаційною і, можливо, дуже 
сміливою, але цим ми хочемо 
привернути увагу господарників 
до необхідності використання, 
у першу чергу, природного по-
тенціалу рослин у сільському 
господарстві. Власне, у цьому 
і полягає місія компанії, яка за-
безпечує насіннєві заводи та 
виробників насіння найкращими 
інноваційними препаратами та 

обладнанням для передпосівної 
обробки насіння, зокрема, сої. 
Наша команда, що складається 
із професіоналів своєї справи, 
займається унікальними біологіч-
ними препаратами з 2005 року. 
Сподіваюсь, що даний семінар 
буде надзвичайно інформаційно 
корисним для кожного з присут-
ніх».

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ
Звичайно, якщо говорити про 

конкретні сільськогосподарські 
культури, то на сьогодні соя за-
ймає важливе місце у структурі 
продовольчих товарів, має широ-
кий спектр застосування у про-
мисловості, тваринництві тощо. 
Забезпечення високих врожаїв, 
що продиктоване всезростаючим 
попитом на соєві боби на світо-
вому ринку, одночасно вимагає 
від аграріїв їх якості і безпечності 
для людей та тварин.

Про тенденції вирощування і 
споживання сої в міжнародному 
контексті, а також можливості 
українських аграрних формувань 
розповіла регіональний дирек-
тор Асоціації «Дунайська соя» 
Інна Ільєнко.

Доповідач наголосила, що нині 
європейських споживачів сої та 
продуктів її переробки цікавлять 
питання, скільки вироблено, де 
вироблено і як вироблено. Серед 
них пріоритетними є її похо-
дження і забезпечення якості та 
безпечності. Для європейських 
виробників, посередників та спо-
живачів головною проблемою за-
лишається постачання на ринки 
ЄС якісних і безпечних продуктів 
харчування із сої, а також їхнього 
контрольованого походження. 
Підвищення «європейського» 
попиту на сою відкриває перед 
вітчизняними аграріями вели-
чезні перспективи у цьому сег-
менті, адже Україна вже сьогодні 
номер один за обсягами вироб-
ництва в Європі, номер шість 
за експортом та номер вісім за 
виробництвом у світі. Зважаючи 
на це, надзвичайно актуальним 
питанням є рівень «хімізації» ви-
рощування сої. Тому виробники в 
Україні мають знайти оптимальне 
поєднання між хімізацією та біо-
логізацією процесу вирощування 

для досягнення високих стандар-
тів якості.

БІОЛОГОГІЗАЦІЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ

Про технологічні особливості 
забезпечення біологізації ви-
рощування сільськогосподар-
ських культур надалі розповів 
агроном-консультант компанії 
«Агрітема» Павло Волинець. 

Фахівець наголосив:
«Попит на якісну і безпечну 

сировину зумовлює поступовий 
перехід виробників від інтен-
сивного застосування хімічних 
препаратів під час вирощування 
культур до біологізації цих про-
цесів. Так, частка використання 
біологічних препаратів на ринках 
США та ЄС уже перевищує 10-
14 відсотків. На жаль, українські 
аграрії похвалитися цим показ-
ником не можуть. Незважаючи 
на те, що на теренах Європи 
зареєстровано понад 140 засобів 
захисту біологічного походження, 
в Україні застосовується ще дуже 
мало».

Як стверджують у компанії, 
«Агрітема» з 2005 року пред-
ставляє унікальні продукти для 
обробки насіння та підживлення 
від різних світових лідерів біотех-
нологій, а з 2014 – від виробника 
найбільшої лінійки мікробних 
препаратів Lalleland, що має 
понад 70 заводів у всьому сві-
ті. Зокрема, йдеться про LAGE 
y Cia. S. A., де виробляються 
інокулянти. В Україні вони теж 
присутні під власними брендами 
компанії «Агрітема». Як свідчать 
дані, на ринку цих препаратів 
переважно присутні моноіноку-
лянти. Але їхня ера поступово 
минає. Ринок диктує необхід-
ність застосування препаратів, 
що містять композицію бактерій 
декількох штамів, або декількох 
різних мікроорганізмів. Завдяки 
цьому закладається фундамент 
не лише високого врожаю, а й 
проявлення стійкості рослин до 
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хвороб і шкідників.
На семінарі аграрії мали мож-

ливість ознайомитися із функціо-
нальними можливостями препа-
ратів компанії та особливостями 
їх застосування у реальних умо-
вах господарювання протягом 
2015-2016 років.

Одним із найвідоміших на 
ринку України препаратів є 
АгріБактер®. Це високоякісний 
двокомпонентний препарат іно-
кулянту для сої, який містить що-
найменше 1х1010/мл живих клітин 
бактерій роду Bradyrhizobium. 
Наявність у складі інокулянта 
бактерій двох штамів робить його 
унікальним завдяки продовжен-
ню періоду азотфіксації рослини. 
Препарат також дає можливість 
проводити інокуляцію насіння 
за 90 днів до висіву та ініціює 
масове утворення продуктивних 
азотфіксуючих бульбочок вже на 
початкових етапах розвитку рос-
лин. Один із наявних штамів бак-
терій завершує свою дію до поя-
ви 6-8 листка. Після цього розпо-
чинає свою дію інший штам, що 
максимізує ефект фіксації азоту 
аж до фази наливання бобів. Це 
забезпечує високу врожайність, 
порівняно з іншими інокулянтами 
у світі.

Нещодавно компанія «Агріте-
ма» представила на ринку світову 
новинку – препарат БіоБуст 
Плюс® (Ліквід), що містить дві 
різні бактерії: Bradyrhizobium 
japonicum і Delftia acidovorance. 
Вони відповідно виконують 
функцію азотної фіксації та мо-
білізації наявних у ґрунті сірки та 
фосфору. Препарат сприяє росту 
кореневої системи, утворенню 
бокових коренів, подовженню ко-
реневих волосків та більш швид-
кому розвитку самої рослини. Він 
також ініціює швидку колонізацію 
кореневої системи симбіотичними 
азотфіксаторами та утворення 
продуктивних бульбочок. Фахівці 
наголошують і на тому, що Біо-
Буст виконує роль своєрідного 
пробіотика. Бактерії препарату, 
заселяючи кореневу систему, 

не дають можливості шкідливим 
мікроорганізмам (бактеріям та 
грибам) уражувати рослину.  Такі 
властивості препарату дозволя-
ють аграріям використовувати 
насіння сої без хімічного протрую-
вання, а також вирощувати куль-
туру без додаткового підживлен-
ня, оскільки мінералізація наявних 
у ґрунті, але важкодоступних 
рослині сірки, фосфору, мікро-
елементів формує урожайність на 
рівні 3,5 тонн/га.

Вдале поєднання різних бакте-
рій в одному препараті зумовило 
подальше вдосконалення цього 
процесу та спровокувало рево-
люцію щодо використання бага-
токомпонентних інокулянтів.

Таким комплексним препара-
том, що його цьогоріч пропонує 
компанія «Агрітема», є відомий 
вже АгріБактер® + фосфор-
мобілізатор Райс Пі®. Бактерії 
(Bacillus amyloliquefaciens штам 
IT45), що входять до складу ос-
таннього, є надзвичайно ефектив-
ними і заселяються в ризосфері, 
харчуються кореневими виділен-
нями (від 10 до 30% фотосинтезу 
вуглецю). Функціонально вони 
стимулюють ріст кореневої систе-
ми, виділяючи метаболіти росту, і 
розчиняють фосфор виділеннями 
фітази (ферментів). Вражає і його 
широке застосування – окрім сої, 
Райс Пі®  можна використову-
вати практично на усіх зернових, 
технічних культурах, картоплі та 
овочах.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Ефективність застосування 

біологічних препаратів при виро-
щуванні сільськогосподарських 
культур підтверджується не лише 
результатами наукових досліджень 
чи випробуваннями на демонстра-
ційних полях. Про успіхи біологізації 
технологій у виробничих умовах 
свідчить співпраця з одним із ліде-
рів на ринку насіння сої – компа-
нією «Прогрейн Укр». Зокрема, 
агроном цієї компанії Юрій Сніса-
ренко підтвердив, що технологічна 
карта вирощування сортів Prograin 

в обов’язковому порядку передба-
чає використання біологічних пре-
паратів компанії «Агрітема», в т.ч. 
інокулянтів для сої.

Про досвід успішного вирощу-
вання сої з використанням інокулян-
тів БіоБуст Плюс® та АгріБактер® 
на прикладі конкретного підприєм-
ства розповів агроном ТОВ «ДК 
Агро» С. Колесник. Він зауважив, 
що завдяки тісній співпраці з компа-
нією «Агрітема» господарство до-
сягло високих результатів: урожай-
ність сої 2016 року в середньому 
склала 3,2-3,8 тонн/га.

Таким чином, результати 
співпраці з вітчизняними агра-
ріями доводять, що діяльність 
компанії «Агрітема» спрямована 
на виключно якісне обслугову-
вання кожного клієнта. Забезпе-
чення сільгоспвиробників най-
кращими світовими новинками у 
сфері біологізації вирощування 
сільськогосподарських культур, 
сприятимуть їхньому економіч-
ному зростанню та високій при-
бутковості. 

Андрій Сава

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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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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ПРОБЛЕМА ТЕСТУВАННЯ НАСІННЯ 
ЦУКРОВОГО БУРЯКУ НА СХОЖІСТЬ
Костянтин Шевченко, завідуючий лабораторією ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»

2017 рік був складним для галу-
зі насінництва. Реорганізація Дер-
жавної інспекції сільського госпо-
дарства призвела до паралічу 
роботи практично всіх державних 
контрольно-насіннєвих лабора-
торій. Оскільки посівна повинна 
відбутись незалежно від політич-
них, законодавчих, юридичних 
чи майнових чинників, більшість 
фермерів мають  вирішувати про-
блему перевірки якості насіння 
сам на сам. Кожен виходить з цієї 
ситуації як може, або як звик. Хто 
закуповує насіння у перевірених 
джерелах, покладаючись на них, 
хто знаходить можливість від-
везти його на перевірку в якісь 
лабораторії, хто самотужки на-
магається пророщувати насіння 
на підвіконні. Тому природно, що 
всі отримують різні показники, 
бо якість аналізу залежить як від 
методу випробування, так і від 
матеріалів та обладнання.

Часто експлуатується така думка, 
що проаналізувати насіння цукро-
вого буряку досить просто – варто у 
мокру вату покласти кілька насінин 
й побачити, росте воно чи ні. Ана-
логічно роблять і з пшеницею, соєю, 
кукурудзою. Та от насіння цукрового 
буряку при такому аналізі чомусь 
дуже часто демонструє не найкращі 
показники, на відміну від тієї ж куку-
рудзи чи пшениці.

Перш ніж обговорювати причини 
тих чи інших невдач у дослідженні 
якості, я хочу наголосити на певних 
тезах:

1. Ніякий виробник насіння не 
зацікавлений у продажу поганого 
насіння! Адже втрата довіри клієнта 
– це катастрофа для нього. Бувають 
певні проблеми, які важко перед-

бачити, але свідомо погане насіння 
продавати ніхто не буде. Форс-ма-
жори відбуваються вкрай рідко, 
частіше бувають суб’єктивні причи-
ни невдач, як то зміни планів щодо 
посівів, неналежно досліджена 
якість, або сумнів через думку інших 
людей, які чи свідомо, чи несвідомо 
вводять в оману, та інше.

2. Дослідження схожості в лабо-
раторії – це  створення максималь-
но сприятливих умов для проро-
стання, щоб зафіксувати потенційну 
схожість усіх насінин. Будь-яке 
відхилення від оптимуму викривляє 
результат. 

Давайте трішки заглибимось в ці 
питання на прикладі реальних жит-
тєвих ситуацій. Ми прокоментуємо 
кожну з них, щоб знайти раціональ-
не зерно.  

- Я садив пшеницю – вона схо-
дить, а буряк у таких умовах – ні. 

Справа в тому, що насіння 
пшениці значно відрізняється від 
протруєного насіння цукрового 
буряку у формі драже. Відповід-
но, й сіяти їх в однакових умовах, 
а тим паче, порівнювати – не пра-
вильно. Насіння буряку значно 
вибагливіше до умов пророщу-
вання, аніж пшениця.

- Я завжди так роблю з буряком, й 
виходить, а цей рік щось не те. 

- Я посіяв з двох коробок, з однієї 
зійшло все, а з іншої – тільки поло-
вина.

- Я посіяв і у вату,і у в землю, а 
насіння не росте. 

- Мої знайомі теж садили насін-
ня цього гібриду, й у них теж він не 
росте. 

Відповідь на ці питання не 
може бути однозначною, бо тре-
ба розглядати кожний випадок 
окремо. Втім, вкажемо ключові 
точки, на які треба опиратись.

1. Дражоване й протруєне на-
сіння цукрового буряку дуже чут-
ливе до кількості вологи у резерву-
арі, де пророщується насіння. Дра-
жувальна маса виконує функцію 
захисту насінини, а також адсорбції 
вологи з ґрунту для її пророщення.  
Зміна води бодай на 5 мл від стан-
дартного показника призводить до 
втрати схожості на 20-40% залежно 
від гібриду. Якщо додати більше 
або менше означених показників – 
схожість відмінного насіння може 
впасти до нуля (просто задихнеться 
або засохне зародок). З цим пов’я-
зані 70% всіх випадків проблем у 
самостійному дослідженні якості.

2. Пророщення протруєного 
насіння у невеличкому резервуарі 
створює понаднормову концен-
трацію пестицидів, що негативно 
впливає на зародок насінини, яка 
проростає. В умовах відкритого 
ґрунту хімічні речовини розходять-
ся по землі, захищаючи насінину, 
а в обмеженому середовищі вони 
просто вбивають зародок. Але й 
пластикові ростильні існуючого 
зразку містять достатній об’єм для 
пророщення тільки у тому випадку, 
коли кладеться достатня кількість 
паперу для адсорбції хімії та, таким 
чином, відбувається пониження її 
негативного впливу на зародок. 

3. Часто при порівнянні різних 
гібридів виникає питання з приводу 
різниці одного та іншого у, здавалося 
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б, однакових умовах. Така різниця 
може бути обумовлена особливостя-
ми певного гібриду. Але однозначно 
можна сказати, що чим більш про-
дуктивний гібрид, чим цукристіший, 
толерантніший до певних хвороб 
або шкідників – тим більш вибаг-
ливий в умовах пророщування і в 
агротехніці.  Тож, на сьогодні аналіз 
схожості сучасних продуктивних 
гібридів більш проблематичний, аніж 
5 або 10 років тому. 

4. Слід зазначити, що бувають 
випадки, коли порівнюють схо-
жість партій звичайного насіння 
й насіння, обробленого за тех-
нологією Старт-ап. Ця технологія 
передбачає попередню активацію 
зародка насінини, з подальшою 
зупинкою процесу проростання. 
Після насіння дражується й про-
труюється як звичайне. Але таке 
Старт-ап насіння проростає значно 
швидше та дружніше за звичайне 
насіння. Тому, якщо порівнювати 
такі партії насіння, то Старт-ап 
насіння навіть у неоптимальних 
умовах пророщування зійде знач-
но раніше й краще, аніж  звичайне. 
Таке порівняння теж проводити не 
коректно, і реальної схожості  та-
кий аналіз теж може не показати.

5. Оптимальна температура 
пророщування насіння – 20°С. 
Відхилення у ту чи іншу сторону 
впливає на схожість негативним 
чином. У сукупності з іншими 
факторами (зволоження, простір 
й т.д.) може призвести до загибелі 
зародка взагалі. 

6. Дослідження не проводиться 
по 3, 10 чи 20 насінинах. Їх треба 
посіяти мінімум 100. Оптимально – 
400 насінин. 

7. Дослідження схожості насін-
ня цукрового буряку в лабораторі-
ях, що не мають досвіду або належ-
ного матеріального забезпечення, 
провести якісно неможливо.  

Зважаючи на складність про-

цесу дослідження схожості, ми 
можемо порадити наступне.

1. Довірте дослідження схожості 
професіоналам, бо якісно самостій-
но визначити схожість хоч й мож-
ливо, але складно.  

2. Проводити аналіз схожості у 
лабораторіях, які мають досвід та 
матеріально-технічне забезпечен-
ня. Критичні точки: досвід та знання 
методики,  оптимальна кількість 
вологи, відповідно до щільності 
паперу, папір високої якості (вітчиз-
няний підходить погано), дисти-
льована вода, термостат, пакет для 
запобігання втрати вологи. Пору-
шення будь-якої умови негативно 
вплине на результат. 

3. У випадку, коли є якісь сумні-
ви, – відправити зразок виробнику 

на аналіз. Будь-який виробник за-
цікавлений, щоб Ви отримали мак-
симум прибутку й надалі купували 
насіння саме в нього. 

Правильне дослідження схо-
жості у дражованого насіння 
цукрового буряку відбувається 
таким чином:

4 сотні насінин від кожної 
партії висіваються по 100 насі-
нин у 4 ростильні, облаштовані 
гофрованим папером, після чого 
в кожну ростильню наливають 35 
мл. дистильованої води, закри-
вають кришкою для утримання 
вологи.  Ростильні розміщують у 
термостати при 20 С° на 10 днів, 
підраховуючи пророслі насінини 
на 4 день (енергія) та на 10-й день 
(схожість). При аналізі використо-
вують лише дистильовану воду, 
й папір виключно високої якості 
іноземного виробництва, з щіль-
ністю 110 гр./м2, призначений для 
пророщування насіння. Викори-
стання інших видів паперу недо-
цільне, оскільки в такому випадку 
результат схожості буде помітно 
гірший.  

Компанія «Сесвандерхаве-Укра-
їна» має 10-річний досвід в аналізі 
насіння цукрового буряку на всіх 
стадіях виробництва. Лабораторія 
компанії відповідає вимогам ДСТУ 
ISO 10012:2005 й забезпечена 
досвідченим персоналом, якісною 
технікою та матеріалами. Для своїх 
клієнтів, що бажають дослідити 
якість насіння, компанія може без-
коштовно провести якісний аналіз 
та надати достовірні дані. 

www.sesvanderhave.com 
+380443605577





ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ОБРОБКА НАСІННЯ?
Переносником грибкових та бактеріальних хвороб рослин виступають маленькі спори, 

які непомітно розміщуються на поверхні насіння. Також довго зберігатись на насінні можуть 
і вірусні мікроорганізми. У той час, коли насіннєвий матеріал зберігається на складі чи в 
якомусь іншому місці, спори знаходяться, практично, у стані сну, оскільки для нормального 
функціонування їм необхідна вода. Але як тільки відбувається посів насіння в ґрунт, збуд-
ники хвороб прокидаються. І починають стрімку життєдіяльність, що звичайно ж найбільш 
негативним чином впливає на врожай. Чимало патогенних організмів (бактерій, грибків, 
вірусів) знаходяться власне у самому ґрунті, і можуть нанести значну шкоду навіть абсо-
лютно здоровому насінню. Не варто забувати й про шкідників, які дуже зголодніли за зиму 
і безперечно не проти підживитись за ваш рахунок. Як бачимо, уже безпосередньо після 
посіву можна понести значні втрати врожаю, адже враховуючи усе вищеперераховане годі 
й сподіватись дружніх сходів.

Обробка насіння допоможе усього цього уникнути. 
Цей не складний агротехнічний прийом став чи не го-
ловним результатом так званої, зеленої революції. Зага-
лом прийнято вважати, що обробка насіння переслідує 
виконання двох основних завдань: протравлення усіх 
можливих шкідників та паразитів, а також збільшення 
кількісних і якісних характеристик врожаю. Якщо з прот-

руюванням все менш-більш очевидно – тут не обійтись 
без хімічної складової, яка найчастіше представляється 
фунгіцидно-інсектицидною групою препаратів, то як 
може обробка насіння збільшити врожай?

Обробка насіння стимуляторами росту сприяє роз-
витку більшої кількості бокових коренів, і, як наслідок, 
формуванню потужної кореневої системи. Стимулятори 
росту також активізують процеси транспорту поживних 
рослин, інакше кажучи, допоможуть рослині отримати 
усю необхідну кількість «їжі», яка є у ґрунті. Передпосівна 
обробка насіння  стимуляторами росту сприяє швидшо-
му проростанню насіння та дружнім сходам. Також рос-
лина стає набагато більш стресостійкою до несприятли-
вих навколишніх умов (перепадів температур, недостачі 
вологи і т.д.). А в далекій перспективі, це ще й збільшення 
урожаю та скорочення термінів дозрівання.

Передпосівна обробка насіння найчастіше здійсню-
ється препаратами, створеними на основі гумінових 
кислот (водний розчин гумінових кислот та гуматів ка-
лію, натрію, насичений комплексом необхідних рослині 
мінеральних речовин). Ті ж самі гумати у подальшому 
можуть використовуватись у якості добрива. Отже вже 
на стадії обробітку насіння можна приготуватись до 
усієї вирощувальної компанії.

Передпосівна обробка насіння – шанс закласти міцний 
фундамент майбутнього врожаю. Не проґавте свій шанс.

Джерело: Інститут живлення рослин http://pni.com.ua
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СВІТОВИЙ РЕКОРД УРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ – 16,52 ТОНН.
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДОСВІД «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ»

Традиційним для українських аграріїв є сприйняття продуктивності вирощування 
озимої пшениці у середньому на рівні у 4-5 тонн з гектару. Застосування інтенсивних 
технологій, особливо на великотоварних підприємствах, забезпечує урожайність 
культури на рівні 7-10 т/га. Це реальність, яка досягнута на вітчизняних полях. Однак, 
як засвідчує світовий досвід ведення аграрного бізнесу, це не є фізіологічною межею 
пшениці. У 2015 році британським фермером Родом Смітом встановлено офіційний 
світовий рекорд урожайності – 16,52 т/га.

Цього результату вдалося досягти багато в чому 
завдяки його співпраці із фахівцями компанії «Agrii», 
яка разом з «Агроскоп Інтернешнл» входить до скла-
ду Origin Enterprises. Сьогодні компанія «Агроскоп 
Інтернешнл» – єдиний дистриб’ютор з міжнародним 
досвідом роботи – пропонує вивчити ексклюзивний 
досвід застосування передових технологій аграрного 
інтелекту Європи і в Україні . Розширити свої знання 
щодо можливостей у постачанні стратегічних ресурсів 
та технологій вирощування пшениці вітчизняні аграрії 
могли 1 березня у м. Вінниця під час науково-практич-
ного семінару.

Довідково
Origin Enterprises – це європейська група компа-

ній з постачання основних витратних засобів для 
рослинництва та харчової промисловості в Ірландії, 
Британії, Польщі, Румунії та Україні. Її робота 
спрямована на впровадження ретельно підібраних 
систем вирощування культур. Усі системи перед 
впровадженням тестуються на дослідницьких цен-
трах компанії.

Унікальність організованого семінару полягала у 
першій можливості в історії України поспілкуватися із 
командою спеціалістів, що у 2015 році встановила сві-
товий рекорд врожайності пшениці, та ознайомитися із 
практичним досвідом застосування технології, завдяки 
якій це стало можливим.

Так, серед доповідачів «Агроскоп Інтернешнл» запро-
сили: Рода Сміта – фермера, який встановив рекорд 
книги рекордів Гіннеса за врожайністю озимої пшениці; 
Ендрю Уоллеса – головного консультанта із агрономії 
компанії «Агрій» (Велика Британія); Мет Річардсон – 
менеджера по насінню компанії «Агрій» в північному 
регіоні Англії і Шотландії.
УНІКАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

На цьому акцентував увагу директор з розвитку 
компанії «Агроскоп Інтернешнл» Олексій Стецен-

ко. Зокрема, він зауважив: «Сьогодні компанія вітає 
близько 200 аграріїв на Вінниччині, де представляє 
кращий досвід європейських фахівців галузі. Це стало 
можливим завдяки входу компанії Агроскоп до складу 
міжнародної групи компаній Origin Enterprises. Крім 
цього, мережа випробувальних центрів у різних 
зонах вирощування Європи та України забезпечує 
оптимальний вибір як технологій, так і доступних 
продуктів. Тому наша компанія надає підприєм-
ствам не лише офіційну дистриб’юцію, а й широке 
дорадництво з питань розвитку галузі. З одним із 
таких прикладів ефективної співпраці ми ділимося з 
українськими аграріями. Йде мова про те, що завдя-
ки консультуванню спеціалістами компанії «Agrii», 
зокрема її головного консультанта Ендрю Уоллеса, 
британський фермер Род Сміт підібрав необхідну 
технологію вирощування пшениці і досяг урожай-
ності 16,52 тонн з гектару. Це стало світовим 
рекордом, що офіційно зафіксовано у книзі рекордів 
Гіннеса».

Особливістю діяльності «Агроскоп Інтернешнл» в 
Україні є і те, що компанія не пропагує серед вітчиз-
няних аграріїв технології, ідентичні досвіду Румунії, 
Великої Британії чи Польщі. Фахівці компанії, відбираю-
чи необхідні технологічні рішення, здійснюють вироб-
ничі випробування у місцевих умовах і тоді створюють 
технологію вирощування культур «з нуля». У компанії 
намагаються слідувати стратегії власного шляху розвит-
ку аграрного сектору із вивченням передового міжна-
родного досвіду. Виходячи із цього, компанія пропонує 
індивідуальний підхід до кожного клієнта з метою вра-
хування усіх умов виробництва та адаптації відповідної 
технології вирощування.

Тому сьогодні варто звернути увагу не на саму техно-
логію, а на підхід британських колег щодо досягнення 
високих врожаїв, зокрема на прикладі пшениці.

Про основні напрями науково-консультативної 
діяльності компанії «Агрій» розповів менеджер по 
насінню Мет Річардсон:
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«Для нашої команди надзвичайно почесно бути в 
Україні та ділитися практичним досвідом досягнення 
рекордного врожаю пшениці. Стосовно моєї роботи: я 
відповідаю за якість насіння та ті технологічні рішен-
ня, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Наші випробу-
вання проводяться у п’яти дослідницьких центрах на 
землях 28 господарств по всій території Англії та Шот-
ландії. Обсяг досліджень складає понад 900 дослідів на 55 
тис. ділянках. Це дозволяє у повній мірі перевірити на-
сіння, продукти і технологію у різних кліматичних умо-
вах. З метою удосконалення кінцевої технології, що буде 
пропонуватися аграрію, кожен її елемент вивчається 
одночасно окремо та в комплексі у безлічі повторень на 
різних ділянках. Таким чином, знаходиться оптимальне 
рішення для досягнення поставленої мети».

Слід зауважити, що дослідження розпочинають-
ся з детального аналізу ґрунтів, вивчення впливу 
попередників у структурі посівних площ, а потім уже 
обирається відповідний сорт чи гібрид та пропону-
ються конкретні агротехнічні заходи відповідно до 
культури та умов вирощування. Під час вегетаційного 
розвитку рослин проводяться також спостереження 
за погодними умовами (опади, температури), станом 
посівів, рівнем забур’яненості та шкідниками. Зібрана 
інформація оперативно вводиться у відповідну базу 
даних, а комп’ютерна програма опрацьовує їх та 
виводить результат по кожній земельній ділянці. 
Це дає повну картину процесу вирощування як для 
оперативних потреб, так і для коригування технології 
у наступному році.
СВІТОВИЙ РЕКОРД

Як такий досвід спрацював в конкретному фермер-
ському господарстві, розповів Род Сміт – офіційний 
фермер-рекордсмен. Його господарство знаходиться 
на кордоні із Шотландією і займає понад 400 га угідь. 
Згідно виробничого плану застосовується наступна 
сівозміна: горох – пшениця – пшениця – ячмінь – пше-
ниця – пшениця – горох. При цьому горох виконує 
профілактичну функцію боротьби з бур’янами та 
природнього підживлення ґрунту. Пшениця в основно-
му вирощується для фуражних цілей та на насіння, що 
продиктовано особливостями клімату північної широти 
Англії.

Присутні на заході аграрії поцікавилися у фермера, 
яким же чином вдалося досягнути такої рекордної вро-
жайності пшениці? Род Сміт з цього приводу відповів 
наступне: «В Англії діє урядова постанова щодо гранич-
ного обсягу внесення азоту на 1 га при вирощуванні сіль-
ськогосподарських культур. Досліджуючи це питання, 
ми встановили, що збільшення норми внесення азотно-
го добрива продовжує прямо корелювати із досягнутою 
врожайністю пшениці. Тому, в першу чергу, я бажав 
розвіяти цей міф і довести протилежне».

Звичайно, що у технології враховувалося оптималь-
не співвідношення фосфору і калію, а також рівень 
pH ґрунту. Тому спочатку спеціалісти компанії «Agrii» 
(зокрема, головний консультант із агрономії Ендрю 
Уоллес) дослідили наявний баланс поживних речовин, 
розробили систему сівозміни, підібрали сортовий склад 
та адаптували технологію обробітку ґрунту і догляду за 
посівами в залежності від клімату місцевості.

До основних параметрів застосованої технології 
вирощування пшениці рекордної врожайності можна 
віднести наступні елементи:

– глибоке рихлення та руйнування підошви ґрунту на 
крайніх частинах ділянок;

– контроль щільності ґрунту, що відіграє значну роль 
у забезпеченні та прониканні вологи у різні його шари;

– обов’язковий засів ділянок, що не використовуються 
у певний рік, трав’яними або сидеральними культурами;

– використання простих, але дієвих механізмів та 
агрегатів для обробітку;

– ґрунтовний підбір сортового складу насіння за 
масою 1000 зернин, за якістю протруювання;

– обрання оптимальної густоти висіву на кожній ді-
лянці в залежності від особливостей рельєфу, щільності 
ґрунту та наявності поживних речовин;

– здійснення вапнування ґрунту раз на 4-5 років для 
підтримки рівня pH та його родючості;

– поряд із мінеральним живленням застосування 
органіки та/або внесення мікроелементів (як правило, 
магнію, міді та ін.).

Реалізація розглянутого комплексу заходів (карто-
графічний поділ земельних ділянок; точність, нормова-
ність та вчасність внесення насіння, добрив та засобів 
захисту; системне врахування усіх факторів виробни-
цтва), що були запропоновані компанією «Agrii» ферме-
ру Роду Сміту, у поєднанні із сприятливими погодними 
умовами дозволила досягнути урожайності в 16,52 т/га.

Доповіді британських гостей викликали бурхливі 
дискусії серед присутніх аграріїв. Семінар продовжився 
в режимі питання-відповіді, що дозволило українським 
спеціалістам аграрного сектору в деталях дізнатися 
про можливості досягнення таких високих показників 
урожайності озимої пшениці.

Загалом слід зауважити, що «Агроскоп Інтернеш-
нл» як міжнародна компанія уже протягом 15 років в 
контексті інформативних заходів здійснює трансфер 
інноваційних рішень у сфері сільськогосподарського 
виробництва і забезпечує безперебійну роботу аграр-
них підприємств протягом всього циклу вирощування 
культур. І як засвідчили результати врожаїв товарови-
робників, компанія «Агроскоп» є і залишається ключо-
вим партнером для аграріїв, який надає якісні технології 
вирощування культур та впевненість у майбутньому.

Андрій Сава
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СОРГО – НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ ЗЛАК
На сьогодні однією з найперспективніших злакових культур не тільки в Україні, а й в усьому 

світі, є сорго. Тому значущою подією національної виставки агротехнологій «Агропром-2017», 
що пройшла в м. Дніпро, стала конференція з вирощування сорго, організована дочірнім під-
приємством «Рейлін».

Представники компанії «Рейлін», яка є основним поста-
чальником насіння сорго в Україні, разом з партнерами 
підвели підсумки вирощування сорго в Україні за 2016 рік, 
окреслили перспективи на 2017 рік та надалі. До дискусії 
про необхідність і доцільність вирощування сорго в Україні 
та напрямки його переорієнтації з експортної культури на 
культуру внутрішнього вжитку долучились провідні вироб-
ники, фермери і науковці.

Привітала всіх присутніх президент компанії «Рейлін» 
Валентина Барбарук. Вона розповіла про українські та 
світові тенденції вирощування сорго. «Дочірнє підприєм-
ство «Рейлін» – це компанія, яка працює на ринку України в 
аграрному секторі вже більше 20 років. А основне – ми вже 
більше 15 років пропагуємо та впроваджуємо вирощування 
сорго в Україні, – почала свою промову Валентина Бар-
барук. – На сьогодні, і це науково обґрунтовано, в Україні 
змінюються кліматичні умови, лімітуючим фактором 
в рослинництві стає волога. До того ж, стрімке падіння 
родючості ґрунтів внаслідок бездумного господарювання, 
а саме – відсутність сівозмін, беззмінне вирощування прі-
орітетних соняшнику і кукурудзи, призводить до пошуку 
альтернативних культур, які до того ж, мали б універсаль-
не значення. Науковці всього світу, і українські в тому числі, 
працюють над тим, щоб побороти виклики, які нам дає 
природа, і запропонувати сільськогосподарським виробни-
кам культури, які найменше споживають вологи та дуже 
економно її використовують, здатні рости на засолених 
та еродованих ґрунтах, покращуючи їх родючість. Єдиною 
культурою, що має універсальне використання та, при 
цьому – найвищу адаптивність і пластичність, є сорго». 

Сорго – унікальна культура для тваринництва 
Рід сорго об’єднує зернові, цукрові, сорго-суданкові, су-

данкові та віникові гібриди, що робить його універсальною 
культурою, в якій використовуються всі частини рослини. 
Про застосування та напрямки використання зернового та 
цукрового сорго докладно розповіла експерт з агрономіч-
них питань ДП «Рейлін» Ганна Луцько.

«Сорго – унікальна культура для тваринництва, – заува-
жила вона. – Адже воно іде на різні види кормів: концентровані 
(зерно, дерть), соковиті (зелена маса, силос, сінаж), грубі (сіно, 
гранули), а також корми, що відносяться до відходів технічних 
виробництв (жмих). Для успішного ведення тваринництва 
Україна має скористатися світовим досвідом, де сорго займає 
не менш як 45% в раціоні тварин, що дозволить значно розши-
рити кормову базу та заощадити кошти при цьому». 

Також, Ганна Луцько навела переваги вирощування 
силосного сорго. По-перше, його ареал вирощування 

значно ширший, аніж у кукурудзи, і включає фактично всю 
територію України. По-друге, у нього найвища посухостій-
кість серед сільськогосподарських культур. По-третє, 
у сорго менша потреба у воді для утворення біомаси. 
По-четверте, сорго має високу адаптивність, невимогливе 
до ґрунтів, може рости на засолених ґрунтах, покращуючи 
їх родючість, при цьому дає високий вихід біомаси ( 15 -25 т 
СР (сухої речовини) /га).

Багатоукісне сорго, до якого належать сорго-суданкові та 
суданкові гібриди, є незамінною складовою кормового раці-
ону при виробництві молока, м’яса ВРХ, свиней. Це чудовий 
літній корм, який з успіхом використовується як проміжна 
культура завдяки короткому вегетаційному періоду (урожай 
зеленої маси можна збирати вже через 45-60 днів після 
посіву), а в залежності від кількості вологи багатоукісне 
сорго може давати від 2 до 4 покосів за вегетацію. Взагалі, 
загальний урожай СР (сухої речовини) сорго-суданкових 
гібридів становить від 8 до 13 т /га за вегетацію.

«Стримуючим фактором широкого використанння 
кормового сорго у вітчизняному тваринництві є дефіцит 
інформації щодо нього. В 2017 році ДП «Рейлін» розпочало 
програму з поглибленого вивчення використання кормово-
го сорго (зернового, силосного, цукрового, багатоукісного) 
в тваринництві, що дозволить надати чіткі рекомендації 
щодо раціону, видів кормів, їх поживності та правильно-
го приготування і згодовування. У дослідженнях задіяні 
вітчизняні та іноземні науковці, спеціалісти ДП «Рейлін» 
та зоотехніки провідних тваринницьких господарств. 
В рамках даної програми нашим підприємством будуть 
запропоновані нові цукрові та сорго-суданкові гібриди за 
акційними цінами для виробників – учасників програми».

Сорго – важлива енергетична культура
Як наголосила Ганна Луцько, сорго є однією з найбільш 

перспективних енергетичних культур. Відомо, що найбільш 
ефективним і універсальним енергоносієм з усіх біологіч-
них видів палива є біогаз, який здобувають з відновлюваної 
сировини та органічних відходів. Він може використовува-
тись для отримання тепла, електроенергії чи подаватися в 
газотранспортну мережу у вигляді метану.

За розрахунками вчених, вирощування сорго на площі 
3,5 мільйона гектарів дозволить щорічно отримувати 57,7 
мільярда кубічних метрів біогазу чи 27,4 мільярда кубічних 
метрів біометану, що може задовільнити потреби України в 
природному газі.

Крім того, в залишках від бродіння на біогазових уста-
новках зберігається 70% азоту та 100% фосфору і калію, 
які можна використовувати як цінне добриво. Висушені 
органічні відходи також використовують для виробництва 
пелет. 

Сорго – перспективна культура для виробництва біое-
танолу. Зі слів експерта, вихід біоетанолу з цукрового сорго 
вищий в 1,5 рази в порівнянні з кукурудзою, цукровим 
буряком та ячменем.

Сорго – дуже цінна харчова та дієтична культура
«Сорго – це унікальний продукт, – розповіла Ганна Луць-

ко. – У харчовій промисловості воно використовується для 
виробництва:

- круп та борошна (зерно сорго не містить глютену, тому є 
незамінним у дієтичному харчуванні; висівки містять поліфе-
нольні сполуки, що мають протизапальні властивості, до того 
ж, антиоксидантів в них більше, ніж в гранатах та чорниці);

- спирту класу люкс; 
- пива;

Ганна Луцько, експерт з агрономічних питань ДП "Рейлін"
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- крохмалю (кращий за кукурудзяний та не поступається 
картопляному); 

- соргового «меду», який містить багато фруктози, тому 
не кристалізується і може споживатись діабетиками».

«Європа зацікавлена в продуктах харчування з сорго, 
насамперед, в крупі та борошні, що виробляються ТОВ «Ас-
парагус-ЛТД». Також у нас є запити з США, але в першу чергу 
ми хочемо, щоб Україна зацікавилась їх виробництвом, 
– підкреслила президент компанії «Рейлін» Валентина 
Барбарук. 

Важливу унформацію щодо перспективності нової лінійки 
сорго надав кандидат біологічних наук Харківського аграр-
ного університету ім. Докучаєва Свиридов Анатолій Микола-
йович. Він порівняв продуктивність гібридів американської 
селекції нового покоління з гібридами попередньої лінійки. 
За п’ятирічними дослідженнями, що проводились на базі 
університету, чітко просліджуються значні переваги нових 
гібридів як за врожайністю, так і за фізіологічними особливос-
тями – холодостійкістю на ранніх етапах розвитку, стійкістю до 
окремих біотипів попелиць, ранньостиглістю, тощо. 

Умови і особливості вирощування сорго
Спеціалісти компанії постійно ведуть практичну роботу 

з випробування нових гібридів на своїх демополях, а також 
співпрацюють із науковцями та виробниками. І залюбки ді-
ляться практичним досвідом. Менеджер з регіонального 
розвитку ДП «Рейлін» В’ячеслав Краснюк розповів про 
все, що стосується вирощування сорго.

«Головна проблема виробництва сорго – неправильний 
підбір гібриду, густоти, строків посіву, – зазначив спеціа-
ліст. –Також важливо знати про критичні періоди розвитку, 
яких є чотири, і правильно діяти в кожному з них. Рання 
сівба недопустима, бо сорго вимагає багато тепла. Сходи 
при температурі нижче 11°С погано розвиваються, а при 
заморозках зазвичай гинуть. Мінімальна середньодобова 
температура для цвітіння становить 14-15°С, для дозрі-
вання – 10-12°С. У фазі 5-7 листків зароджується волоть. 
Важливо, щоб в цей час рослина не зазнавала хімічного 
стресу та була забезпечена добривами» .

 «В цьому році, сподіваюсь, до лінійки гібридів сорго 
в Україні добавляться ще 6-8 нових, найбільш вдалих і 
адаптованих гібридів, – очікує Пітер Чикалюк. – Однією з 
основних переваг гібридів сорго від компанії «Кейджо, Інк.» є 
те, що все насіння, окрім антидоту та фунгіциду, додатко-
во протруєне інсектицидом «Круізер».

Регіональний представник ТОВ “РАЖТ Семенс-Укра-
їна», офіційним дистрибютором якого є ДП «Рейлін», 
Віктор Дуднік ознайомив присутніх з новими гібридами 
французької селекції, які включено до Реєстру сортів рос-
лин в 2017 році. Це зернові гібриди Анггі, Аггіл, Отело, Іггор 
та цукровий – Амігго. Всі вони показали високу продуктив-
ність на демополях і рекомендуються фермерам як такі, що 
здатні забезпечити високу урожайність в стресових умовах. 

Практичним досвідом вирощування сорго в реальних 
умовах поділились спеціалісти як і великих агрохолдингів 
(Приват Агро Холдинг), так і фермерських господарств. 

«У нас невелике господарство, але ми навчилися ефек-
тивно використовувати наші землі, – розповідає фермер 
з багаторічним досвідом Олександр Ковальчук. – Сорго ми 
почали вирощувати у 2005 році. Культура мені подобаєть-
ся. Вона дуже пластична у вирощуванні, до того ж, дуже 
цікава. На сьогодні всі стикаються із захворюваннями типу 
заразихи і так далі. Так от у нас заразихи немає, тому що 
сорго присутнє в сівозміні. Воно посухостійке, у нас є землі, 
на яких кукурудза не родить, а сорго росте і має економічну 
доцільність. А ще, і це дуже важливо, зерно сорго добре збері-
гається, бо воно кожне як в капсулі».

Тож, підводячи підсумки конференції, хочемо ще раз 
закликати виробників звернути увагу на сорго, оцінити 
його переваги та спробувати працювати з цією культурою, 
щоб здобути власні переконання.
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Ще в стародавньому Римі проводили земельно-оці-
ночні роботи з метою обкладання громадян податками 
з урахуванням якості землі. Рівень родючості ґрунтів 
встановлювали з великою точністю, що було необхідно 
для максимально ефективного використання землі та в 
інтересах податкового обкладання і ренти.

В наш час незнання змін, які відбуваються з ґрунтами, 
не спонукає до їх раціонального використання, збере-
ження і підвищення їх родючості. До того ж, в державі 
практично відсутній контроль за охороною ґрунтів, а 
прийняті закони не працюють. Профільні наукові устано-
ви далекі від співпраці з виробництвом, а виробництво 
відірване від науки. Проведені земельні реформи не по-
кращили, а погіршили земельні відносини. Оренда землі 
в тимчасове користування є найгіршим, що може бути 
у сільгоспвиробництві. Про це свідчить світовий досвід 
інших країн.

В Конституції України (ст.14) зазначено, що земля є 
основним національним багатством та перебуває під 
особливою охороною держави. Українські чорноземи, 
займаючи 65% ріллі, відомі в усьому світі своєю висо-
кою родючістю. Нажаль безвідповідальне, невміле ви-
користання підірвало її родючу силу. Особливо велику 
шкоду принесла водна ерозія ґрунтів. У Вінницькій об-
ласті ерозовані землі складають понад 50%, а в окре-
мих районах (Барський, Жмеринський, Мурованокури-
ловецький, Чечельницький, Шаргородський) 80-85% 
ріллі. Розораність сільськогосподарських угідь області 
найвища в країні – 85%. Для прикладу в Німеччині цей 
показник складає 30%, Франції – 48%, Англії – 25%, США 
– 20% . По Україні цей показник становить 81%. У зв’яз-
ку з цими процесами значно погіршились якісні показ-
ники ґрунту: збільшились площі кислих ґрунтів, змен-
шився вміст гумусу, особливо в орному шарі. За останні 
100  років запаси гумусу в орному шарі зменшились в 
середньому по області на 30%. Так, наприклад, у Кри-
жопільському районі вміст гумусу складав 3,4%, сьо-
годні – 2,7%, у Козятинському відповідно – 5,2 і 3,8%, у 
Жмеринському – 2,8 і 1,8%. Питання оцінки родючості 
ґрунтів, їх ресурсного потенціалу є не тільки актуаль-
ним науковим питанням, більш глибокий погляд вказує 
на його велике практичне значення. 

Інтенсифікація хімізації землеробства, для якої в ос-
танні роки характерні масштабність і швидкість темпів 
застосування мінеральних добрив та отрутохімікатів, не 
знімають проблеми родючості ґрунтів, а навпаки це пи-
тання стає ще актуальнішим.

Не важливо, отримали ви маленьку ділянку в чистому 
полі, чи являєтесь передовим аграрієм з масштабними 
сільськогосподарськими угіддями, вам однаково го-
стрими стоять питання: який ґрунт у вас на полі, які його 
показники, властивості та родючий потенціал?

На родючих землях росте кропива, кульбаба, 
осот, м’ята, а на збідненому ґрунті – ромашка, 
конюшина, пастуша сумка. 

Навіть якщо візуально родючість ґрунту визначена – є 
маса прихованих ознак, які на перший погляд не видно. 
У ґрунті циркулює безліч хімічних речовин, що потрапля-
ють в нього зі стічними водами, викидами підприємств і 
автомобілів, недбайливою діяльністю людини, що вно-
сить в надлишку мінеральні добрива та засоби захисту. 
Це, частіше всього, шкідливо для ґрунту і витратно для 
фермера. Родючий ґрунт дає багатий урожай, але він ви-
никає не сам по собі, а в результаті розкладання решток 
рослин і мікроорганізмів, тобто гумусу, та цілого ряду 
правильно підібраних агротехнічних та агрохімічних за-
ходів, направлених на максимальне використання його 
природного потенціалу. Родючість ґрунту можна порів-
няти з людиною: не завжди багата людина – щедра. Так і 
чорнозем. Аби одержати високий урожай на чорноземі, 
треба зуміти примусити ґрунт його віддати. Бо процеси 
там відбуваються зовсім інакше, ніж у легкому піщаному 
ґрунті. Тому віддача від добрив на легких ґрунтах завжди 
вища ніж на чорноземах. На чорноземах частину еле-
ментів з добрив забирають мікроорганізми, відбуваєть-
ся хімічне зв’язування елементів з вологою. На легких 
ґрунтах – навпаки: пористість низька (піщані часточки 
не накопичують органіки, води, елементів живлення), за-
звичай промивний тип водного режиму, порівняно низь-
ка кількість мікроорганізмів. Тому системи удобрення на 
легких і важких ґрунтах індивідуальні, й розробляти їх 
слід виключно згідно аналізів ґрунту.

Агрохімічне обстеження – це базис, без якого не-
можливо побудувати ефективну систему удобрення 
сільськогосподарських культур

Без знання фактичного вмісту елементів живлення 
та їх доступності в ґрунтах конкретного поля, внесення 
мінеральних добрив часто призводить до «викидання 
грошей на вітер», так як культура не в змозі їх ефективно 
використати при порушенні оптимального співвідно-
шення. Аналіз ґрунту і оцінка потенціалу кожного поля 
дозволяє оптимізувати технологію вирощування й уник-
нути неефективного використання коштів на ресурси 
(добрива, насіння, ЗЗР).

ОСНОВНА СКЛАДОВА ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ: 
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ
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Аналіз ґрунту дозволяє встановити не тільки ве-
личину доз добрив, але й співвідношення між еле-
ментами живлення для кожної культури на конкрет-
ному полі. Визначення кислотності ґрунту дозволяє 
розробити рекомендації з проведення хімічної меліора-
ції і підбору ефективних форм мінеральних добрив.

Технологія вирощування культур – це досить склад-
ний процес: багатоступенева послідовна діяльність є 
успішною тільки тоді, коли є фактичні підтвердження дій. 
Одним із таких фактів, принаймні в технології, є аналіз 
грунтів. Він заощаджує власникові гроші й допомагає 
йому стати справжнім господарем, який до дрібниць 
знає своє господарство.

Прогноз та планування врожаю напряму зале-
жать від родючості ґрунтів та доступності елементів 
живлення

Знати про власні чи орендовані землі більше, щоб 
справно керувати, спонукає власника практична потреба. 
Прогноз та планування врожаю напряму залежать від ро-
дючості ґрунтів та доступності елементів живлення. Як їх 
визначати й розраховувати, підтримувати та вносити опти-
мальну кількість добрив, не витрачаючи зайвих грошей? Ці 
питання залишаються актуальними і на сьогоднішній день.

Кожен сільгоспвиробник, фермер ставить собі 
завдання отримати певний урожай потрібної якості, бо 
тільки тоді вирощена продукція стає товаром. Прове-
дення агрохімічного обстеження (аналізу ґрунтів) – це 
фундамент, на якому будується вся система удобрен-
ня. Чому саме так? Якщо ми, наприклад, хочемо зібра-
ти 40 т картоплі з гектара, то на формування врожаю 
піде певна кількість елементів. Частина їх є в ґрунті, а 
решту треба поповнити добривами. Бо ґрунт ніколи не 
відповідає потребам рослини, якщо ми запрограмува-
ли високий уражай. Аналіз грунту допомагає визначи-
ти: на які елементи багатий ґрунт? Яким ресурсом ви як 
господар безплатно володієте, тобто, наявність певної 
кількості елементів у ґрунті – це і є ваші гроші, які ви 
можете використовувати. Тому саме аналіз ґрунту ви-
значає кількість цих грошей. Знаючи, що має ґрунт, і що 
потрібно рослині, ви менше витратите коштів на забез-
печення цієї різниці добривами.

Методики відбору ґрунтових зразків в полі
Для правильного визначення кількості елементів на-

самперед треба правильно відібрати ґрунтові зразки в 
полі. Для цього є спеціальні методики. Правильний ви-
бір методики залежить від конкретної культури, рельє-
фу поля тощо. Як правильно відібрати зразки, скільки їх 

має бути для точного визначення кількості елементів, 
можна дізнатися, подзвонивши в нашу лабораторію. За 
правильно відібраних зразків максимально точним буде 
й аналіз ґрунту на цьому полі. 

Якщо господарство має кілька тисяч гектарів ріллі, а в 
лабораторію привезе два-три зразки ґрунту, то спеціалісти 
лабораторії пояснять такому замовникові, що ці два зразки 
не покажуть реальної картини на всьому полі. Тож, якщо 
на основі двох-трьох результатів хтось даватиме такому 
господареві якісь рекомендації, він має знати, що цього не-
достатньо для більш розгорнутого визначення елементів 
ґрунту. Саме тому, слід все зробити методично правильно. 
Тільки після цього можна давати рекомендації.

Цифри, які ми одержуємо в лабораторії, – це ще не 
фінішний результат, заради якого було витрачено гроші 
на аналіз. Чому? Тому що результати аналізу – це тільки 
початок визначення кількості внесення добрив під кож-
ну культуру окремо, бо середня забезпеченість для кар-
топлі, пшениці тощо не однакова.

Як можна заощадити на внесенні добрив? 
Наприклад, у нас є можливість за певного рівня забез-

печеності елементами збільшувати або зменшувати норму 
добрив. Якщо ґрунти мають підвищений або високий вміст 
калію, то, згідно з аналізом, можна призначити межі вико-
ристання калію, які будуть менші ніж там, де низький чи 
де середній рівеньцього елементу. Є спеціальні корегуючі 
коефіцієнти, які розраховано експериментальним спосо-
бом. Якщо на ґрунтах середньо забезпечених калієм вико-
ристовуємо 150 кг діючої речовини (д. р.), то на ґрунтах із 
підвищеним або з високим рівнем достатньо буде 120 кг д. 
р. Так само і з фосфором. На практиці кожне поле господар-
ства має різний рівень забезпеченості елементами, тому 
й підхід має бути індивідуальним. Це дає змогу розумно 
заощадити, не зменшуючи врожаїв, а не вносити куплену 
кількість добрив, поділену на загальну кількість гектарів 
ріллі. Наприклад, якщо амофос нині коштує близько 2000 
грн/т, а лабораторія, відповідно до аналізу, скоригує дозу 
внесення добрива, завдяки чому вона зменшиться на 200–
300 кг проти тієї, яку в господарстві вносили до проведен-
ня аналізу, то вам удасться заощадити 400–600 грн. А якщо 
у вас 100 гектарів поля, то економія становитиме десятки 
тисяч гривень. Отже, завдяки аналізу ґрунту, ви зможете 
розрахувати таку норму добрив, яка забезпечить високий 
урожай, але за рахунок меншого удобрення. Оце і є пряма 
економія: робіть аналіз ґрунту – зменшуйте затрати на гек-
тар, заощаджуйте на добривах!

У природі є закони, що існують самостійно, незалежно 
від того, хто ми за фахом, і ці закони діють без нас. Основний 
закон такий: зібрав урожай, поверни в землю елементи, які 
винесено з продукцією. Якщо ми хочемо працювати на цій 
землі довго, тоді потрібно про неї піклуватися. 

Звичайно, фермер – людина розумна, тож ризикувати 
не буде. І тим, що отримує  за свого традиційного госпо-
дарювання, має бути задоволеним. Але для того, щоб ру-
хатися вперед і заробляти з одиниці площі більше, треба 
орієнтуватися на нові методи в роботі та застосовувати 
сучасні й продуктивні підходи, обов'язково включаючи 
також не новий, але практичний у роботі – аналіз ґрунту!

Агрохімік-ґрунтознавець
Мартинюк Олена Степанівна

(044) 229 1009
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НА «МАЙСТЕРНІ САДІВНИЦТВА» 
ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ, ЯК МАТИ 
ЗДОРОВИЙ ТА ПРИБУТКОВИЙ САД

Невблаганний, стрімкий прихід весни ознаменувався відкриттям яскравого садівни-
чого сезону. Він розпочинається, і у садівників є шанс зробити свою працю більш майс-
терною та досконалою, проаналізувавши минулорічні помилки та отримавши свіжі ак-
туальні рекомендації від фахівців. Потрібно вкладати неабиякі ресурси у свій розвиток, 
адже садівництво – це мистецтво. Саме під таким гаслом пройшла серія конференцій 
компанії «Сингента» «Майстерня садівництва». Заходи відбулись у південному, цен-
тральному та західному регіонах. Відкриття серії конференцій відбулося 23 лютого у м. 
Херсоні. Редакція журналу «АгроЕліта» відвідала «Майстерню садівництва» 28 лютого в 
с. Недобоївці, що у Чернівецькій області, та 2 березня в с. Сутиски, що на Вінниччині. 

Захід на Чернівеччині компанія «Сингента» провела 
спільно з ПП «Тодосійчук В’ячеслав Іванович», який  реа-
лізує засоби захисту рослин «Сингента», що в тому числі 
використовуються і у садівництві. На конференцію при-
їхали більше 150 фермерів-садівників, які мають від 2 га 
до 300 га саду – з Буковини та інших західних регіонів. 
Захід з оптимізмом відкрив Валерій Голиняк, дирек-
тор Західного бізнес-регіону компанії «Сингента»:

«За останні два роки значно виріс професіоналізм 
садівників Буковини в технологіях вирощування, але 
питання збуту садових плодів за цей час ще більше 
загострилось, що пов’язано з багатьма економічними 
чинниками. Однак радує, що садівники не опускають 
руки, а активно шукають нові ринки збуту. Українське 
яблуко користується попитом завдяки своїм смаковим 
властивостям, тому перспектива у розвитку галузі 
є велика. Щоб отримати якісні яблука, треба робити 
активний захист саду на протязі всього вегетаційного 

періоду. Компанія «Сингента» завдяки серії конференцій 
«Майстерня садівництва» знайомить аграріїв з ефек-
тивною системою захисту саду та догляду за ним».
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Василь Романюк, регіональний представник в Чер-
нівецькій та Івано-Франківській, областях компанії 
«Сингента» додав: «При захисті рослин тільки 50% успіху 
залежить від якості самого препарату. А ще 50% успіху 
– це його правильне використання. Тому компанія «Син-
гента» дуже багато вкладає ресурсів саме в технологічну 
допомогу аграріям, а також в навчальні заходи. Є дуже 
багато важливих знань, зокрема аспекти правильного 
налаштування садових обприскувачів, приготування 
правильного розчину, витрати робочої рідини, підрізки 
дерев, термінів хімічної обробки і так далі. В Чернівецькому 
краю, де ми сьогодні зібралися, працює багато провідних 
українських садівників, які вже накопичили суттєвий досвід 
професійного садівництва. В регіоні існують як загальні 
для всіх українських садівників проблеми, так і специфічні, 
зокрема дуже поширена тут листокрутка. Проти неї ре-
комендуємо потужний препарат Ампліго® в нормі 0,4 л/га».

На Вінничині також зібралось велике товариство 
професійних садівників, багато з яких тримають сад 
на площі більше 500 га. Ми поспілкувались з Віталієм 
Шевцовим, регіональним представником у Ві-
нницькій області компанії «Сингента», який розповів: 
«Кожного року ми вже втретє проводимо конференцію 
«Майстерня садівництва» на базі одного з найбільш 
успішного садівничого підприємства «Агро-Еталон», 
нашого давнього партнерв, в системі захисту якого 
40% займають продукти Syngenta: Люфокс®, Вертімек®, 
Проклейм®, Циделі™ Топ, Актара®, Хорус® тощо. Наша 
компанія за кожен продукт несе відповідальність та 
гарантує його ефективність за умови правильного 
застосування. На сьогоднішній день у нас широко розви-
нена система обслуговування господарств: здійснення 
консультацій та проведення технологічного супроводу. 
На сьогоднішній день у Вінницькому регіоні повністю 
проведена обрізка дерев, стан їх добрий. Вже сформовані 
бруньки говорять про те, що можна очікувати хороший 
врожай, якщо не вдарять весняні заморозки та будуть 
здійснені правильні заходи захисту».

Плодові та ягідні культури без хвороб
Володимир Воєводін, технічний експерт за 

спеціальними культурами компанії «Сингента» на 
конференціях «Майстерня садівництва» ділився з агра-
ріями інформацією про актуальні технології сучасного 
догляду за садом. Він підкреслив, що садівник – щоб 
дійсно розвивати галузь і свій бізнес – має працювати 
над вирощуванням якісного десертного яблука для сві-
жого споживання, продавати яке значно вигідніше ніж 
збувати абиякі яблука в якості сировини для переробки. 
Але для цього потрібно з ювелірною точністю робити 
заходи з обробки та обрізки саду, який легко та швидко 
можна втратити при неправильному обходженні з ним. 
Якщо говорити про аспект захисту, то існує ціла низка 
питань, які садівникам треба вивчати та практикувати. 
Це і вчасність внесення, і оптимальний час внесення, 
і правильний препарат та добриво, і грамотна бакова 
суміш. Враховуючи, що у саду є велика частка ручної ро-
боти, врожайність напряму залежить від кількості його 
площі – чим вона більше, тим складніше робити рівно-
мірний повноцінний догляд. 

Із врахуванням минулорічних помилок садівники 
починають сезон 2017-го. Погодні умови склались 
специфічні: дуже довга зима, яка фактично триває з 
листопада, та швидка весна із стрімким потеплінням. 
Володимир Воєводін порекомендував якомога раніше 
розпочати заходи з живлення саду, зокрема внести 
азотні добрива, а також не забути про обов’язкове 
внесення міді та сірки. До речі, Тіовіт Джет® від компанії 
«Сингента» є ідеальною препаративною формою сірки 
з хорошою формуляцією, яка виключає забивання фор-
сунок та зводить до мінімумуму можливість виникнення 
фітотоксичності. Тож, садівникам завжди треба бути нас-
торожі, адже існує така тенденція, що при довготривалій 
відсутності якоїсь хвороби чи шкідника збільшується 
ймовірність їх скорого появлення. Так, за прогнозами 
цього року у вітчизняних садах можуть бути проблеми 
із плодожеркою. Втім, нижче ми опишемо заходи, які 
дозволять уникнути цього.

Минулого року багато садівників зазнали проблем 
від парші, пік якої відбувся вже після цвітіння – це є 
найбільш сприятливий період для її розвитку. З одного 
боку, розвитку цієї хвороби сприяла м’яка зима, яка до-
зволила грибу вижити, а також перепади температури 
під час цвітіння, а з другого боку, як зазначив Володи-
мир Воєводін, – багато садівників допустили певні по-
милки в системі захисту саду, зокрема, невчасно засто-
совували контактні препарати. 

Володимир Воєводін розповів про хвороби та шкід-
ників, які є найбільш небезпечними, і про які садівникам 
постійно потрібно поглиблювати знання. Першочерго-
во треба знати причини їх розвитку, враховувати, в які 
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періоди росту садових дерев є найбільш небезпечною 
певна хвороба чи шкідник, в які терміни і в який час 
оптимально робити обробку. Наприклад, хорошою умо-
вою для борошнистої роси є поєднання жаркого дня та 
холодної ночі – таке, до речі, часто можна спостерігати 
останніми роками на наших теренах. Таким чином, 
вранці виникає парниковий ефект, і тому проти цієї 
хвороби категорично рекомендується робити обробку 
ввечері або вночі, аби запобігти зменшення концен-
трації препарату через росу, його стікання по листві та 
сонячні опіки. До речі, правильна обрізка дерев значно 
запобігає розвитку борошнистої роси.

Детально були зазначені рекомендації і по боротьбі 
з іншими хворобами, зокрема паршею, альтернаріозом, 
моніліозом, іржою груші тощо. Компанія «Сингента» 
пропонує комплексну систему захисту садових культур, 
розробляючи спеціальні схеми використання препара-
тів в певному порядку. В цю схему входять такі фунгіци-
ди як Дітан™ М-45, Ембрелія™, Світч®, Скор®, Топаз®, Хо-
рус®, Циделі™ Топ. До речі, як зазначив Володимир Воє-
водін, при виробництві препаратів діюча речовина – це 
тільки одна складова ефективності, а другою важливою 
складовою є формуляція. Досягти правильної форму-
ляції нелегко і дорого коштує, але компанія «Сингента» 
приділяє багато уваги саме цьому аспекту роботи, тому 
препаративні форми її продуктів можуть конкурувати 
з формами аналогічних препаратів інших виробників. 
Тож, відзначимо деякі нові продукти Syngenta для ефек-
тивного лікування та  профілактики хвороб саду.

Ембрелія™ – фунгіцид для професійних садоводів
Ембрелія™ – інноваційний фунгіцид для захисту пло-

дових культур від комплексу захворювань, який містить 
2 діючі речовини: 40 г/л дифеноконазолу та 100 г/л ізо-
піразаму, що дають силу подвійного зазисту. Він володіє 
унікальним потужним механізмом захисту плодів і листя 
від парші, моніліозу й борошнистої роси. Ембрелія™ має 
низку особливих переваг.

 � Висока біологічна ефективність.
 � Лікування, захист та антиспорулянтна дія.
 � Добре виражена превентивна дія.
 � Стійкість до змивання дощем.
 � Завдяки IZM технології подвійного зв’язування моле-

кул цей препарат забезпечує подовжений надійний 
захист. 

 � Знижує інфекційний запас борошнистої роси.
 � Застосовується від фази цвітіння і до фази достиган-

ня (можно проводити до трьох обробок).
 � Безпечний для бджіл.
 � Готове антирезистентне рішення.
 � Не пригнічує сорти плодових рослин.

Циделі™ Топ – новий клас інноваційних фунгіцидів
Циделі™ Топ  – це двокомпонентний фунгіцид для 

професійних виробників плодових культур для захисту 
саду від парші та борошнистої роси. Складається з 2 
діючих речовин: 125 г/л дифеноконазолу та 15 г/л нової 
ефективної діючої речовини цифлуфенаміду. Цифлуфе-
намід належить до нового класу фунгіцидів – амідокси-
ми. Є високоактивним проти борошнисто-росяних гри-
бів. Тож, переваги продукту Циделі™ Топ – в наступних 
позиціях:

 � Одночасно захищає як від борошнистої роси, так і від 
парші, альтернаріозу, кладоспоріозу та інших видів 
плямистості.

 � Подовжена профілактична, лікувальна й залишкова 
активність (до 30–40 днів).

 � Потужна трансламінарна дія.

 � Поєднання двох діючих речовин унеможливлює ви-
никнення резистентності.

 � Властива газова фаза (до 4 см від місця потраплянні 
краплі).

 � Стійкість до змивання дощем і високих температур. 

Ефективний та обережний захист від 
шкідників в садах

Пошкодження плодів і овочів лускокрилими шкід-
никами значно знижує їх товарну якість. З багатьма 
шкідниками боротьба є складною, оскільки їх розвиток 
найчастіше відбувається в умовах високих температур, 
коли діючі речовини інсектицидів є не достатньо ефек-
тивними. До того ж, личинки лускокрилих шкідників 
розвиваються і харчуються у важкодоступних місцях 
– на нижній стороні листків або всередині плодів. На 
конференції у Вінницькому регіоні дуже важливу інфор-
мацію щодо моніторингу шкідників в саду та захисту 
від них розповів Олександр Зозуля, кандидат біоло-
гічних наук, керівник відділу технічної підтримки, 
ТОВ «Сингента». Зокрема, мова йшла про яблуневу 
плодожерку — одного із найнебезпечніших шкідників 
плодових культур.  Крім яблуні та груші, вона пошко-
джує плоди сливи, аличі, абрикоса, черешні, персика 
та деяких інших культур, але найбільшої шкоди завдає 
в насадженнях яблуні. У недостатньо захищених садах 
пошкодження плодів може сягати 80–90 %, які перед-
часно опадають і загнивають, втрачають товарну якість. 
В умовах України яблунева плодожерка розвивається 
здебільшого в двох поколіннях, у південному регіоні – 
частково в трьох. 

Олександр Зозуля наголосив, що цей шкідник має 
бути підданий постійному моніторингу. За статис-
тикою, садівники починають обробіток проти нього 
або зарано, або запізнюються з ним, адже гусениця 
плодожерки за період свого розвитку знаходиться 
на поверхні тільки 1-3 години. Зрозуміло, що цей 
короткий термін визначити нелегко. Тому необхідно 
використовувати якомога більше інструментів для мо-
ніторингу: встановлення ловчих поясів, феромонних 
пасток, здійснення регулярного фенологічного спосте-
реження тощо. Компанія «Сингента» також рекомендує 
садівникам долучатись до системи моніторингу, який 
вона здійснює. Мається на увазі сіть метереологічних 
станцій по всій Україні, які в режимі он-лайн збирають 
низку показників (врахування сум температур та кіль-
кості вологи тощо), на основі яких здійснюється аналіз 
та будування моделі ймовірності появи і розвитку тої 
чи іншої проблеми, з даними у відсотках. Таким чином, 
оперативність та ефективність роботи з препаратами 
підвищується в рази. 

Компанія «Сингента» пропонує такі сучасні пре-
парати проти плодожерки як Люфокс®, Матч® і Про-
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клейм®. Вже завершується реєстрація для захисту 
яблуні такого потужного та відомого, зокрема в плідній 
боротьбі зі шкідниками кукурудзи, інсектицида як Амп-
ліго®. Тож, наведемо інформацію про деякі з цих препа-
ратів.

Проклейм™ – неперевершений за ефективністю 
інсектицид у спекотних умовах

Проклейм® — це спеціалізований інсектицид 
природного походження кишково-контактної дії для 
контролю понад 40 видів лускокрилих. Містить 50 г/кг 
емамектину бензоату. Унікальність препарату полягає у 
швидкому проникненні в рослину та створенні резер-
вуарів в тканині. У гусениці, яка поглинула оброблену 
частину, за 1–4 години відбувається порушення нерво-
вої системи, що призводить до паралічу. Смерть настає 
через 1–4 доби після поїдання обробленої рослини.

Препарат має низку певних переваг:
 � Знищує всіх лускокрилих шкідників, що живуть при-

ховано та відкрито.
 � Починає діяти з фази яйця – має спрямовану овіцид-

ну дію: при потраплянні на яйцекладку проникає 
через оболонку яйця і личинка гине, не виходячи з 
нього, або отримує летальну дозу в момент прогри-
зання хоріона яйця.

 � Повністю проникає в рослинні тканини протягом 
двох годин, що забезпечує захист до 15 діб.

 � Ефективність не залежить від високих температур 
(навіть вище +35°С!), дощу та кислотності робочого 
розчину.

 � Короткий термін очікування для яблуні та винограду 
– 14 днів.

 � Сумісний з біозахистом – безпечний для ентомофагів 
через 5-24 години після обприскування.
Слід зазначити, що одночасний масовий розвиток 

кількох видів лускокрилих шкідників на яблуні буває, як 
правило, одразу після цвітіння та перед збиранням вро-
жаю. І Проклейм™ як раз ідеально підходить для пізніх 
обробок. 

Вертімек® – не залишає кліщам жодного шансу
Втім, на лускокрилих проблеми садівників зі шкідни-

ками не закінчуються. Кліщ є одним з найнебезпечніших 
для саду членистоногих, який значно знижує врожай 
плодових рослин та з кожним роком все більше турбує 
аграріїв. Негативний вплив рослиноїдних кліщів на рос-
лину підсилюється за рахунок життєвого циклу шкідни-
ка. Живуть кліщі 30–50 днів і відкладають від 15–50 до 
400 яєць, даючи 5–12 поколінь. Компанія «Сингента» має 
в своєму портфоліо декілька препаратів, які дозволяють 
впоратись з цією проблемою, зокрема відзначимо ін-
сектоакарацид Вертімек®.

Діюча речовина препарату – абамектин, 18 г/л, яка 
є аналогом природних абамектинів, які продукують 
ґрунтові гриби. Завдяки цьому препарат має короткий 
термін очікування – 14 днів. Особливість цього про-
дукту в тому, що він дозволяє обмежити чисельність 
рослиноїдних кліщів, зберігаючи при цьому кількісний 
склад корисної фауни. Наприклад, препарат не знищує 
вид кліща, який харчується павутинним кліщем, що 
значно підвищує ймовірність знищення останнього 
– додатковий ефект при хімічній обробці. Ще одна 
відмінна особливість Вертімеку в тому, що він, прони-
каючи протягом двох годин в рослину, залишається в 
паренхімі листка, утворюючи так звані резервуари. Ця 
властивість дозволяє контролювати кліщів навіть тоді, 
коли вони живляться на протилежному від оброблено-
го боці листка.

Ключові характеристики інсектоакарациду Вер-
тімек®:

 � Ефективність не залежить від високих температур і 
дощу та гарантує подовжений захист.

 � Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, три-
псів, медяниць.

 � Сумісний з біозахистом — безпечний для ентомофа-
гів через 2–24 години після обприскування.

 � Не має фітотоксичності на чутливих культурах і сор-
тах, не утворює на плодах «сітку».

Поради експертів
На конференції «Майстерня садівництва» в обох 

регіонах був запрошений польський експерт у галу-
зі садівництва Роберт Сас (Інститут практичного 
садівництва, м. Тарчин, Польща). Він зазначив, що 
наразі ринки збуту плодів та ягід – як в Польщі, так і в 
Україні – переживають переломний момент. Вимоги 
до продукції для свіжого споживання дуже виросли, і 
наразі провідні садівники працюють над радикальним 
підвищенням її якості. Пан Роберт наголосив, що клю-
човими моментами успіху в садівництві є тяжка праця, 
знання всіх біологічних процесів, які відбуваються в 
саду, та дотримання визначених термінів по заходах 
з підрізання, живлення та обробки. Слід запам’ятати, 
що кожен етап росту яблуні відповідає певному етапу 
розвитку тої чи іншої хвороби або шкідника, але ситу-
ація ускладнюється тим, що вегетаційний період дерев 
ніколи не буває однаковим рік від року, і напряму за-
лежить від погодних умов. Треба постійно слідкувати 
за температурою та вологою.

Роберт Сас приділив значну увагу в своїй доповіді 
правильній технології обрізки. В цьому процесі має 
бути певний взірець правильної крони, згідно якого 
поступово, по порядку робиться обрізка кожного 
дерева. Це має бути крона з розбудованим першим 
ярусом і струнким провідником. Садівникам не слід 
применшувати залежність врожайності від якості об-
різки. Роберт Сас провів практикум по обрізці дерев 
в садах підприємств на Вінничині та Чернівеччині, що 
дало нагоду аграріям почути багато важливих корис-
них порад та уберегтися від можливих помилок в цій 
тонкій справі.

Також на заходах «Майстерні садівництва» знаннями 
про аспекти формування крони садових дерев ділився 
Андрій Чаплоуцький, викладач кафедри плодів-
ництва і виноградарства Уманського національного 
університету садівництва. Він, зокрема, зазначив 
переваги механізованої обрізки дерев, яка дозволяє до-
сконало та швидко провести основну роботу. Але ручне 
допрацювання є обов’язковим, і може повторюватись 
вже під час цвітіння – для запобігання надмірного пло-
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доношення. Пан Андрій також поділився технологіями 
правильного підрізання дерев, розповів про оптималь-
ні розміри крон та відстань між ними тощо.

Відгуки садівників-практиків
Микола Мусурівський, керівник ФГ «Шарм» (Хо-

тинський район, Чернівецька обл.), люб’язно надав 
свій сад для демонстраційної обрізки зі спеціалістом 
Робертом Сасом після теоретичної частини. В нашій 
бесіді він зазначив: «Ми вже давно працюємо з компа-
нією «Сингента» і спільно проводимо такі заходи. В 
своєму саду успішно використовуємо препарати цього 
виробника. Відзначу Вертімек® – захищає від кліщів 
та при цьому зберігає корисну фауну; Люфокс®, Топаз®, 
Скор®, Енжіо – ефективно працює перед цвітінням; 
Тіовіт Джет® – сірка, яка добре розчиняється у воді, не 
забиває форсунки. На сьогоднішній день маємо 25 га 
саду: яблуні, груші. Але насправді було б достатньо і 10 
га, тоді можна збирати більший врожай. Ось-ось роз-
почнемо механічну обрізку. Таке стрімке підвищення 
температури мене трохи непокоїть, але подивимося, 
що буде далі».

Василь Анатійчук, директор ТОВ «Покуття-Фрукт» 
(Снятинський район, Івано-Франківська обл.): «Ми 
маємо 640 га яблуневого саду – це основний напрямок 
роботи нашого підприємства, але окрім нього також 
займаємось декоративним садівництвом, розсад-
ництвом, вирощуємо рибу тощо. Яблука частково 
збуваємо на переробку, частково продаємо для свіжого 
споживання. Зазначу, що такі заходи, які проводить 
компанія «Сингента», є дуже корисними для нас, садів-
ників. Життя дуже швидко змінюється, тому постійні 
тренінги та навчання – це запорука успішної діяльно-

сті. На протязі всього вегетаційного періоду в садку ми 
використовуємо препарати «Сингенти» – для живлення 
і боротьби з хворобами і шкідниками: Хорус®, Вертімек® 
та інші. Цьому виробнику можна довіряти, адже з їхніми 
продуктами ми ефективно працюємо, не втрачаючи 
зайві кошти та час».

Гачай Шафієв, генеральний директор ТОВ 
«Агро-Еталон» (Тиврівський район, Вінницька обл.): 
«Наше підприємство працює з 2006 року, на сьогод-
нішній день загальна площа обробітку 3500 га. Сади 
з них займають 585 га. Основна частка – це яблуні, а 
також вирощуємо груші, сливи, черешні. Маємо велике 
сховище, об’ємом майже 18 тис. тонн. З компанією 
«Сингента» ми співпрацюємо дуже плідно. Вони дають 
чудові схеми захисту нашого саду. Владимир Воєіводін 
– першокласний спеціаліст, він надав нам багато цін-
них рекомендацій».

Михайло Онофрійчук, директор ПАТ «Жорнище» 
(Іллінецький район, Вінницька обл.): «Наше госпо-
дарство обробляє близько 2500 га землі, з яких 500 га 
саду (яблуні, сливи). Наразі проводимо важливі роботи 
в саду: частково викорчовуємо 50 га старих дерев, на-
саджуємо 50 га нових. Це поступове оновлення у нас в 
планах на декілька років. Маємо сучасне фруктосхови-
ще та сортувальну лінію для яблук. Щодо системи за-
хисту нашого саду – основна частина препаратів, які 
ми використовуємо, виробництва Syngenta: Скор®, Хо-
рус®, Топаз®, Тіовіт Джет®, Люфокс® та інші. Те ж саме 
стосується і захисту польових культур та насіння. 
Бачимо хороший ефект, тому будемо продовжувати 
партнерство».

Тетяна Бєлінська
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БУРЯКА
категорії «Фермер» -
гарна ціна, гарні врожаї
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ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції
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СОРТОВА ІННОВАЦІЯ ЯК 
ЗАПОРУКА УСПІХУ ВАШОГО САДУ

Що потрібно для економічно вигідного виробни-
цтва фруктів? У першу чергу, високоякісні саджанці, 
конкурентоспроможні, нові, перспективні сорти, від-
повідна технологія і велике бажання та відданість. 
Це все створює основу для успішної роботи плодо-
розсадника!

Що ж потрібно для гарного, 
надійного плодорозсадника? Висо-
коякісні ґрунти і оптимальне еколо-
гічне середовище, сировина елітної 
якості, багато знань та досвіду, 
відповідний рівень механізації, від-
критість до інновацій, досліджень, 
експериментів та час, приділений 
тестуванню новинок.

На ринку серед плодорозсадни-
ків досить мало таких, яким всі ці 
ознаки притаманні одночасно. Гол-
ланд Алма та Голланд Плант Україна 
– саме така група плодорозсадників. 
Потужності виробництва в рік скла-
дають більше мільйона  високоякіс-
них саджанців, тому група компаній 
домінує як на українському, так і 
на європейському ринку.  Висока 

якість та великі об’єми виробництва 
самі по собі ще не все, а навпаки, це 
замало для успішної та довгостро-
кової діяльності!  Для сталого роз-
витку насправді потрібно набагато 
більше. Щоб залишатись успішним 
плодорозсадником, потрібно по-
стійно вдосконалювати технології 
вирощування садивного матеріалу, 
рівень знань фахівців та персоналу, 
механізацію, використання підщеп 
та сортів. 

Група плодорозсадників докла-
дає значних зусиль, щоб рухатись у 
цьому напрямку, крокуючи попере-
ду. Більшість фахівців, які працюють 
у плодорозсаднику, мають значний 
досвід у сфері технологічних дослі-
джень світу фруктів. Їхні знання та 

досвід добре відображені як на яко-
сті садивного матеріалу, так і на ді-
яльності розсадника загалом.  Вони 
не зупиняються на тому, що якість 
продукції, яку виробляє компанія, 
вже добре відома, а саджанці  успіш-
но зарекомендували себе у садах 
фермерів як України, так і числен-
них європейських країн. Працівники  
роблять все для того, щоб налаго-
дити якомога тісніший контакт між 
фермером та розсадником.

Що ж стосується сортової інно-
вації, менеджмент групи компаній 
сформував дійсно унікальну ситуа-
цію. Група розсадників успішно роз-
виває ряд інноваційних проектів, які 
вже добре відомі та користуються 
високим попитом як в Україні, так і 
в ряді країн ЄС.  Шлях народження 
та розвитку того чи іншого проекту 
починається задовго до його офі-
ційного представлення, тому всі 
його складові та переваги ретельно 
вивчаються та перевіряються, часом 
не один рік.

У 2016 році поряд з вже добре 
відомими проектами «Програма 
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ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420, +38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua   www.hopu.com.ua

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців,консультування та більш детальної 
інформації звертайтесь:
+38 050 372 64 67, +38 050 372 61 23, +38 050 372 55 74

«Натуральне Яблуко®» та «Шведська 
енергетична верба», група компаній 
офіційно представила ще 2 іннова-
ції, які були породжені попитом на 
ринку. Це резистентний сорт сливи 
Топпенд Плюс® та ранній, стійкий до 
хвороб сорт яблука Аллегро®. Па-
літра сортів програми «Натуральне 
яблуко®» поповнилась ще одним, 
дуже цінним сортом чеської селекції 
Соляріс®. 

Зважаючи на досить високий 
попит на ці нові, цінні сорти, пло-
дорозсадник виготовляє садивний 
матеріал цих сортів тільки за попе-
реднім замовленням. Тому, якщо 
Ви плануєте закласти сад перспек-
тивними сортами-новинками, не 
зволікайте. 

На додаток до останніх новинок у 
світі яблук,  звичайно ж, доступними  
у плодорозсаднику є і  добре відомі 
у світі сорти яблук (Джеромін, Ред 
Айдаред, Ред Джонапрінц) та тра-
диційні популярні сорти (Айдаред, 
Голден  і т.д.), а також інші сорти. 
Плодорозсадник виробляє широку 
палітру сортів яблук на будь-який 
смак. 

Окрім садивного матеріалу яблук, 
група плодорозсадників пропонує 
своїм партнерам ще й добре відомі 
високоврожайні сорти вишні угор-
ської селекції. Асортимент допов-
нюють також саджанці різних сортів  
груш, вишні, абрикосу та персику (у 
меншій кількості). 

Якщо Ви серйозно ставитесь до 
виробництва фруктів і хочете мати 

гарний сад, обов’язково звертайтесь 
до групи плодорозсадників Голланд 
Алма та Голланд Плант Україна! 
Перед тим, як втілити в реальність 

свої плани, зверніться за порадою 
та пропозицією до фахівців розсад-
ника, які нададуть Вам вичерпну 
інформацію. 

www.agroprod.biz 57



С
А

Д
ІВ

Н
И

Ц
Т

В
О

Всеукраїнський аграрний журнал №3 (50) / 201758

ГОРІХІВНИЦТВО: СКЛАДНОЩІ ТА 
ПЕРЕВАГИ. РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ

Нині горіхівництво є одним із найперспективніших 
напрямів розвитку селянських господарств України. 
Цьому сприяє величезний попит на зазначену про-
дукцію у різних галузях виробництва. Так, у харчовій 
промисловості горіхи використовуються як один із 
інгредієнтів для виробництва печива, цукерок, тортів 
тощо. У фармацевтичній промисловості перероблена 
продукція горіхівництва, що включає як плоди, так і 
листя, використовується для продукування лікарських 
засобів широкого спектру застосування. Ця продукція 
застосовується навіть у авіаційні та космічній галузі, не 
говорячи вже про деревообробну.

Така потреба зумовлює й відповідний попит. Нині 
Україна входить до п’ятірки основних виробників 
країн-постачальників горіхової продукції. При цьому, 
основними організаційними суб’єктами, що займаються 
вирощуванням горіхів, є, як не дивно, селянські та фер-
мерські господарства. Відповідно до даних Державної 
фіскальної служби України лише за останні півроку з 
нашої держави експортувалося понад 30,1 тис. тонн 
волоського горіху, що майже вдвічі перевищує обсяг 
експорту десятирічної давнини. Такому росту сприяє й 
закупівельна ціна на горіхи. Так, у 2014-2015 рр. вартість 
придбання 1 тонни горіхового ядра досягла вартості 
9,16 тис. дол. США, що у 2,3 рази перевищує ціну на цю 
продукцію 2005 року.

Тоді чому ж в Україні усе не засаджено 
горіхами?

На розвиток горіхівництва впливають багато об’єктив-
них і суб’єктивних факторів. Так, у 2014-2015 роках весь 
обсяг експорту горіхів з України належав лише 64 суб’єк-
там господарювання, що прямо вказує на монополізацію 
цього ринку. Окрім того, ще однією перепоною є величез-
ний обсяг тіньового ринку, адже, як стверджується в інтер-
нет-виданні «Бізнес Цензор», 95% сучасного українського 
ринку горіхів належить до нелегального ринку, у якому 
впроваджені корупційні схеми шляхом використання різ-
них держструктур, політиків і пунктів розмитнення.

Ще однією об’єктивною причиною, що має величез-
ний вплив на розвиток горіхівництва, є особливості ви-
рощування та догляду за горіхами. До цих особливостей 
варто відносити природно-кліматичні умови, що впли-
вають на втрату частини урожаю внаслідок обмерзання, 
суттєві початкові капітальні витрати для закладення 
горіхового саду, тривалий період виходу на проектну 
потужність, а також величезна кількість посередників.

Але чому ж люди усе-таки займаються 
розвитком горіхівництва на власних 
земельних ділянках? 

Перевагами цієї діяльності є: малі витрати праці, 
відносно не ризиковане виробництво, альтернативний 
шлях забезпечення безбідної старості та додаткове дже-
рело доходів селянина.

Проте будь-який задум, особливо у наших з Вами 
реаліях, потребує ґрунтовного дослідження. Адже нега-
тивні наслідки впровадження інвестиційного проекту з 
розвитку горіхівництва впливатимуть не лише на збіль-
шення обсягу витрат у господарстві, а й на обсяги дохо-
дів його членів. Тому селянам необхідно визначитися як 
із технологічними особливостями, так і економічними 
наслідками реалізації цих інвестиційних проектів.

До технологічних особливостей реалізації про-
екту відноситься вибір сорту волоського горіху, що 
формуватиме систему догляду за рослинами, а також 
зумовлюватиме вибір машин і механізмів, які необхідні 

для перероблення виробленої продукції.
Нині на ринку України найбільш популярним є сорт 

«Ідеал». Найголовнішими перевагами формування го-
ріхоплідного саду з цього сорту є більш швидкий строк 
виходу на заплановану потужність виробництва (перші 
плоди з’являються майже в двічі раніше ніж у інших 
сортів горіхів), ущільнена схема насаджень (6х6 м, що 
дозволяє збільшити кількість дерев на 40 %), морозо-
стійкість (пристосованість до природно-кліматичних 
умов України), врожайність (врожайність сорту «Ідеал» 
перевищує показники найбільш розповсюджених сор-
тів волоських горіхів України на 30-40 %). 

Враховуючи, що будь-які багаторічні рослини, зокре-
ма й дерева волоського горіха, у процесі життєдіяль-
ності споживають велику кількість поживних речовин, 
для відновлення земельної ділянки вкрай необхідно 
додаткове підживлення мінеральними та органіч-
ними добривами. Відповідно до досліджень вітчизня-
них вчених, потреба у підживлені в перерахунку одне 
середньовікове дерево (30-50 років) складає 10-12 кг 
сульфату амонію або 6-7 кг аміачної селітри, 9-10 кг су-
перфосфату і 2-3 кг калійної солі. При цьому фосфорні й 
калійні добрива вносяться перед осінньою оранкою, а 
азотні – навесні, перед культивацією.

Для молодих садів грецького горіха, на збіднілих 
на поживні речовини ґрунтах, в перерахунку на один 
квадратний метр площі, необхідно щорічно вносити 
наступні добрива: 60 г сульфату амонію, 35 – аміачної 
селітри, 80 – суперфосфату та 15 г – калійної солі або 
3-4 кг органічних добрив. За сумісного внесення міне-
ральних та органічних добрив їхній обсяг  зменшується 
удвічі. При цьому азотні добрива вносяться навесні, а 
інші – восени на глибину до 30 см.

Обсяг отриманого врожаю також залежить від здат-
ності господаря забезпечити захист як рослин, так і 
їхніх плодів від різних видів хвороб. Найбільш роз-
повсюдженими захворюваннями горіхових насаджень є 
бактеріоз і бура плямистість. 

Збереження від зараження рослин бактеріозом 
досягається шляхом збирання й спалювання листя, по-
шкоджених гілок тощо, а також застосуванням хімічних 
засобів захисту, найефективніші з яких містять мідь: мід-
ний купорос, окис міді тощо. При цьому слід пам’ятати, 
що обробіток розчинами цих препаратів (найчастіше 
1%-розчином бордоської рідини) необхідно проводити 
до початку зараження бактерією маточкових і тичинко-
вих квіток, а також у період молодої зав’язі.

Окрім того, горіхове дерево у весняно-літній період 
(травень, червень, липень, серпень) потребує забез-
печення достатньо великим обсягом води, адже зміна 
природно-кліматичних умов в Україні зу-
мовлює необхідність додаткового 
забезпечення дерев вологою. 
При цьому, у разі неможливості 
забезпечення достатнього 
обсягу зрошення або у 
посушливі періоди, 
необхідно впроваджу-
вати заходи щодо при-
родного утримання вологи: 
не проводити міжрядний 
обробіток культури, вести 
систематичну боротьбу із 
бур’янами, унеможливлю-
вати втрати води під час 
обробітку ґрунту тощо. 
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Переробка те реалізація горіхів
Особливістю реалізації товарних партій про-

дукції горіхівництва є, насамперед, необхідність її 
доведення до вимог, що висуваються кінцевими спожи-
вачами чи переробниками. З цією метою зібрані горіхи 
протягом 14-16 днів піддаються сушінню на освітленій 
ділянці, а потім  піддаються лущенню. Потреба у сушінні 
на освітлюваних і провітрюваних ділянках зумовлена як 
вартістю сушильного обладнання й електроенергії, так 
і відносно малим обсягом отриманої продукції. У разі 
великих обсягів горіхів варто застосовувати відповідне 
обладнання, що суттєво зменшуватиме строк доведен-
ня горіхів до необхідних параметрів. 

Переробка волоського горіха здійснюється шляхом 
їх лущення спеціальними механізмами. Нині на ринку 
України представленні механічні горіхоколи та електрич-
ні лущильні машини. При цьому, незважаючи на більш 
рентабельне використання механічного горіхоколу, за 
якого вихід цілого ядра горіху складає до 80 %, засто-
сування цього механізму можливе лише за невеликого 
обсягу продукції і використовується при нетоварному 
виробництві.  За умови промислового виробництва й 
переробки продукції горіхівництва варто застосовувати 
електричні лущильні машини. Адже, незважаючи на 
значно меншу рентабельність (вихід цілого ядра горіху 
не перевищує 60%), використання цього механізму змен-
шує витрати праці, що загалом і зумовлює потребу домо-
господарств у відведенні значної площі земельних угідь 

для впровадження інвестиційного проекту з товарного 
виробництва продукції горіхівництва. 

У цілому ж, згідно досліджень вітчизняних учених 
і практики вирощування горіхів, з 2,5 кг нелущеного 
горіха можливо отримати до 1 кг ядра горіху. Окрім 
того, при прийнятті рішення щодо можливості запрова-
дження товарного горіхівництва, необхідно врахувати 
й інші особливості. Так, враховуючи пору року, за якої 
провадиться переробка горіхів, необхідне понесення 
відповідних видатків на опалення приміщення. До того 
ж, нині на обсяг видатків, пов’язаних із товарним горі-
хівництвом, впливає необхідність захисту як насаджень, 
так і вирощеної продукції від дій сторонніх осіб. Відпо-
відно, господарю необхідно у витратах враховувати в 
тому числі й вартість охорони насаджень, яка включати-
ме, окрім саме витрат на охоронця, ще й вартість спору-
дження огорожі земельного наділу.

Зазначені особливості реалізації задуму з товарного 
горіхівництва зумовлюють й необхідність у приведенні 
відповідних розрахунків щодо витрат. Так, початкові ви-
трати, які будуть понесені у перший рік реалізації про-
екту, становитимуть майже 99 тис. грн/га, з них капіталь-
ні витрати складатимуть 83,3 тис. грн/га. При цьому до 
капітальних витрат віднесено витрати із придбання сад-
жанців (13 %), садового інвентарю (3,5 %), міні-трактора 
з навісним обладнанням (62 %), оприскувача, водяного 
насосу з комплектуючими, стовпчиків для підв’язування 
саджанців тощо (рис.).

Рис. Дисконтований грошовий потік з реалізації задуму по розвитку товарного горіхівництва у 
селянському господарстві, тис. грн.

Враховуючи, що у перший рік немає необхідності в 
придбанні усього переліку основних засобів, фінансу-
вання витрат, пов’язаних із переробкою отриманої про-
дукції, можливо здійснювати у подальшому періоді реа-
лізації проекту. До таких витрат відноситься придбання 
лущильної машини, вагів та матеріалу для виготовлення 
піддонів, на яких будуть висушуватимуться плоди.

Окрім капітальних, реалізація будь-якого проекту потре-
бує також і відповідних експлуатаційних витрат. Ці витрати 

пов’язані з придбанням органічних і мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин, електроенергії, 

оплатою праці найманих працівників, тран-
спортних видатків, дорадчих послуг тощо. 

Так, у перший рік на придбання орга-
нічних і мінеральних добрив необхідно 
витратити 1,5 тис. грн/га, засобів захисту 

рослин – 1,0, електроенергії – 0,75, оплату 
праці – 8,0, транспортні видатки складати-

муть 1,2, а дорадчі послуги – 0,5 тис. грн/га.
У подальшому витрати по проекту будуть 

скорочуватися і стосуватимуться, насампе-
ред, експлуатаційних видатків та заміни 

зношеного обладнання. В той час як доходи  від прода-
жу переробленої продукції горіхівництва, починаючи з 
третього року, зростатимуть і у середньому за 20 років 
складатимуть 113,7 тис. грн/га.

В цілому ж, витрати протягом усього періоду реалі-
зації проекту в перерахунку на 1 гектар складатимуть 
трохи більше 692,6 тис. грн. Сума чистого грошового 
потоку становитиме 10,3 млн. грн, а чиста дисконтована 
вартість проекту – майже 2 млн. грн. 

Отже, незважаючи на монополізацію ринку збу-
ту, суттєві початкові капітальні витрати, а також 
тривалий період виходу на проектну потужність, 
реалізація проекту з розвитку горіхівництва у се-
лянському господарстві є прибутковою справою, 
адже чистий дохід селянина щомісячно складатиме 
понад 8 тис. грн, а витрати праці по догляду за са-
дом і переробленням продукції − мінімальні.

Максим Кропивко, кандидат економічних наук, провідний 
науковий співробітник  ідділу розвитку підприємництва і коо-

перації ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Дмитро Баранчук, економіст відділу інвестицій ННЦ «Ін-

ститут аграрної економіки»
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«ВФК» НА ВИСТАВЦІ «ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Початок сільськогосподарського року ознаменувався зустріччю аграріїв із виробни-
ками техніки, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту та обладнання. Уже тради-
ційно в Києві пройшла VII міжнародна виставка інноваційних рішень в зерновому госпо-
дарстві «Зернові технології 2017». Виставка у павільйонах «КиївЕкспоПлаза» об’єднала 
провідних операторів вітчизняного ринку.

Серед них можна із впевненістю назвати «Волин-
ську Фондову Компанію», що є одним із лідерів профе-
сійного агродилерства сільськогосподарської техніки. 
До цього статусу компанія з Луцька йшла довгих 24 
роки і сьогодні представляє такі напрями діяльності 
як продаж імпортної техніки провідних світових брен-
дів; гарантійний сервіс та післягарантійне обслугову-
вання, а також реалізація запасних частин. Основними 
принципами роботи компанії є надійність, якість, про-
фесіоналізм, що підтверджуються позитивними відгу-
ками представників аграрного бізнесу України.

На стенді виставки «Волинська Фондова Компанія» 
представила техніку провідних світових брендів, а саме:
1. Телескопічний навантажувач Massey Ferguson 9407;
2. Розкидач мінеральних добрив Unia MXL 3000;
3. Обприскувач Unia Europa 3024;
4. Зерносушарку Agrex PRT 250;
5. Сівалку Kuhn Planter Select 5.1.

НАВАНТАЖУВАЧ MASSEY FERGUSON 9407
На стенді компанії «ВФК» був представлений ба-

гатофункціональний телескопічний навантажувач 
Massey Ferguson 9407. За словами начальника від-
ділу AGCO Юрія Петренка даний навантажувач є про-
фесійною технікою, яка буде незамінною на будь-яко-
му підприємстві.

Зокрема, він наголосив: «Сьогодні важко уявити гос-
подарство без наявності навантажувача, адже кожного 
дня необхідно щось перевантажити: це насіння, міне-
ральні добрива, корми, гній, інші вантажі на палетах; 
здійснити розчищення території тощо. Тому телеско-
пічний навантажувач є незамінним помічником аграрія. 
Якщо говорити про потужність MF 9407, то оптималь-
ним рівнем її є 100 к.с. (максимальна дорівнює до 130 к.с.), 
що дозволяє оптимально виконувати різноманітні 
функції. Але самостійно потужність не є визначальним 
фактором ефективної роботи. Це комплексне питання, 
тому має значення і структура металоконструкцій, 
і гідравлічна система, і маневреність, і зручність опе-
ратора, і система очищення та охолодження двигуна, і 
доступність та зручність технічного обслуговування».

Ці перелічені опції і забезпечує MF 9407. Щодо тех-
нічних параметрів навантажувача, то основним є мак-
симальна висота підйому стріли. На сьогодні вона ста-
новить 7 м, що є найкращим рішенням для роботи в 
найскладніших сферах сільського господарства. При 
цьому максимальна вантажопідйомність становить 3,5 
тонн (при підйомі стріли на 4,5 м) та 3,0 тонн (при підйомі 
стріли на 7 м). При фронтальному висунені стріли на 4 м 
оптимальна вантажопідйомність складає 1,5 тонн.

Завдяки надійності конструкцій він показує чудові ре-
зультати як при навантажувальних роботах, де необхідні 
значні витрати гідравлічної рідини, так і при транспор-
туванні зі швидкістю до 40 км/год, де особливо важливі 
потужність та стійкість.

Потужність MF 9407 забезпечує потужний і ефектив-
ний 4-х циліндровий двигун об’ємом 4,4 л, який розви-
ває величезний обертовий момент. Це дуже важливо 
при виконанні запланованих завдань, що вимагають під-
вищеної тяги і зусилля. Збільшені розміри і вдосконале-
ний дизайн системи охолодження двигуна забезпечують 
незмінно високу ефективність в найскладніших умовах і 
при роботі в обмеженому просторі.

Юрій Петренко також зупинився й на інших важли-
вих характеристиках навантажувача:



www.agroprod.biz 61

«На представленій моделі навантажувача передба-
чені 3 режими рульового управління: 

1) 2 WD – клаcичне управління однією віссю – режим 
рульового управління для руху по дорозі і експлуатації на 
високій швидкості.

2) 4WD – управління поворотом 4-ма колесами – ре-
жим рульового управління для скорочення циклів поворо-
ту до мінімуму.

3) Крабовий хід – для ефективного виконання робіт, 
на завантаженні, грейдерних роботах, а також робіт 
уздовж стін і в замкнутих приміщеннях із обмеженою ви-
димістю.

Акуратне шасі із зменшеною довжиною гарантує 
стійкість і неперевершену маневреність в складних си-
туаціях. Більш низький шарнір повороту стріли не зава-
жає огляду, тим самим підвищуючи безпеку і продуктив-
ність праці. Це забезпечує оптимальну маневреність в 
будь-яких умовах роботи».

MF 9407 можна охарактеризувати як надзвичайно 
зручний для оператора. Зокрема, його робоче місце 
включає простору кабіну з прекрасним оглядом на 3600 і 
низьким рівнем шуму. Компонування кабіни виключно 

ергономічне. Багатофункціональний джойстик розташо-
ваний під рукою, підвищуючи ефективність, швидкість і 
точність управління, а також загальну продуктивність. 
Цифровий дисплей на панелі управління відображає 
важливі дані, такі як: максимальну швидкість руху і ви-
трати масла в гідросистемі.

Загалом можна зауважити, що телескопічний наван-
тажувач Massey Ferguson 9407 – це неперевершена 
комбінація чудового дизайну, першокласних інженер-
них розробок та 20-ти річного досвіду.

РОЗКИДАЧ UNIA MXL 3000
За словами фахівців компанії «ВФК» розкидач міне-

ральних добрив UNIA MXL забезпечує точність розки-
дання у великому розмірі, що є однією з важливих опцій 
для господарств. На виставці був представлений новий 
розкидач UNIA MXL 3000 з бункером 3000 дм3 і робочою 
шириною до 36 м, що спроектований інженерами власне 
для великих підприємств з необхідністю забезпечення 
високої продуктивності роботи.

Однією із переваг розкидачів MXL є те, що вони мо-
жуть бути оснащені комп'ютером UTS. Він дозволяє 
розкидати добриво з використанням сигналу GPS. Вер-
сія пакету Track Leader II допускає паралельне водіння 
розкидача на полі, і у версії пакету VRC дозволяє сіяти 
добриво відповідно до карти типу ґрунтів. Зручність та 
ефективність роботи розкидача визначена можливістю 
дозування добрив незалежно від швидкості розкидача. 
За бажанням клієнтів до розкидача можна встановити 
комп'ютер SUPERIOR із кольоровою панеллю управління.

Інноваційні рішення у новій моделі причіпного розки-
дача мінеральних добрив робить MXL 3000 доволі ефек-
тивним агрегатом з високою продуктивністю роботи на 
полі.

ОБПРИСКУВАЧ UNIA EUROPA 3024
Серед сільськогосподарської техніки, яка призначена 

для великих і середніх господарств, на виставці «Зернові 
технології 2017» були представлені обприскувачі компа-
нії UNIA. Загалом їх можна охарактеризувати як міцний і 
перевірений в найбільш складних умовах професійний 
агрегат європейського виробника.

Зокрема на стенді красувався причіпний обприскувач 
UNIA EUROPA 3024, який забезпечує точність обприску-
вання та зручність в обслуговуванні. На обприскувач 
встановлено бак загальним об'ємом 3000 л, що виготов-
лений з поліестеру. Додатково в комплекті передбачено 
бак з чистою водою для промивання. Для зручності опе-
ратора є резервуар з чистою водою для миття рук. Робо-
ча ширина агрегата становить 24 м, а сама штанга скла-
дається із 7-ми секцій. Управління штангою здійснюється 
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гідравлічним способом – 2 пари шлангів (важелі тракто-
ра) та електрогідравлічним – 1 пара шланга (управління 
з кабіни). В обприскувачі також передбачена система 
стабілізації типу «маятник» з амортизацією штанги у двох 
площинах.

ЗЕРНОСУШАРКА AGREX PRT 250
На стенді компанії «ВФК» також була представлена 

мобільна зерносушарка AGREX PRT 250, яка дозволяє 
транспортувати техніку в залежності від потреб підпри-
ємства. Вона призначена для сушіння великого обсягу 
зерна. Згідно технічних даних загальний об'єм зерносу-
шарки становить 31 м3. За висновками експертів ринку 
такі параметри дозволяють господарствам в значній мірі 
економити час та енергетичні витрати.

Компанія пропонує вітчизняним аграріям дві робочі 
версії зерносушарки PRT 250:

1) версія M – мобільна з пальником на газі/біогазі;
2) версія МЕ – мобільна з пальником на дизелі/біоди-

зелі.
Представлена на виставці зерносушарка працює з 

різними сільськогосподарськими культурами: кукуру-
дза, пшениця, ячмінь, рис, соя, ріпак та соняшник.

СІВАЛКА KUHN PLANTER SELECT 5.1
KUHN Planter від компанії «ВФК» – це більше ніж 

просто сівалка точного висіву. Вона представляє собою 
сплав багаторічного досвіду та найновіших наукових 
розробок Kuhn, завдяки яким сівалка демонструє винят-
кову універсальність у будь-яких умовах для найточні-
шого висіву.

До основних переваг сівалки можна віднести точ-
ність висіву і низьку (менше 10 см) точку падіння на-
сіння. Це дозволяє забезпечити точне положення кож-
ної насінини в рядку. Для адаптації до будь-яких умов 

роботи модулі сівалки доступні в різному виконанні. 
Ємність насіннєвих бункерів становить 25 л кожен, 
міжряддя – від 70 см. Точність висіву забезпечує блок 
управління KMS 208. 

Обравши сівалку KUHN Planter Select 5.1, аграрії отри-
мають оптимальне рішення в умовах застосування тех-
нології точного землеробства.

«Волинська Фондова Компанія» також поступово 
розширює асортимент своїх послуг. Так, «ВФК» – це 
також ексклюзивний дилер з продажу шпагату та сіт-
ки «Bezalin». В’язальний шпагат та сітка виготовлені із 
поліпропіленової нитки високої якості, що забезпечує 
стійкість до гниття та цвілі, до впливу хімічних речовин 
та ультрафіолетового опромінення. Такі характеристики 
дозволяють ефективно її використовувати для збирання 
соломи, у садівництві та плодівництві.

Зважаючи на потреби сучасного аграрія, компанія 
«ВФК» не лише реалізує сільськогосподарську техніку 
відомих світових брендів, зокрема і тих, що представ-
лені на стенді, але і забезпечує повний спектр супутніх 
послуг. Це стосується як гарантійного обслуговування, 
так і післягарантійного сервісного забезпечення функ-
ціонування техніки. Як офіційний агродилер «ВФК» 
також здійснює продаж запчастин на всій території 
України. 

Таким чином, присутність та активна участь у між-
народній сільськогосподарській виставці «Зернові тех-
нології 2017» засвідчила ще раз про професійність ко-
манди спеціалістів та експертів «Волинської Фондової 
Компанії» у сфері технічного забезпечення аграрного 
сектору.

Андрій Сава

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

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

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

безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua



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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ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ КЕРІВНИКУ…
Дуже важко займатися бізнесом в нашій країні, особливо зараз, коли економіка слабка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





TECNOMA – НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Компанія Tecnoma (Франція) налагодила виробництво самохідних штангових обприску-
вачі серії Laser кількох модифікацій, що розроблені з урахуванням максимальної ефек-
тивності хімічного захисту. Самохідні обприскувачі Laser досягли найвищого технічного 
рівня, який гарантує надійне та високоефективне їх застосування від ранньої весни й до 
пізньої осені: на внесенні КАС, під час обприскування пестицидами та на десикації.

Самохідні обприскувачі серії Laser мають міцне й на-
дійне шасі, на якому встановлені пневматичні подушки, 
повний гідравлічний привід 4Х4 та ще й при цьому всі 
колеса рульові. Така конструкція підвіски створює най-
кращі маневрові характеристики як при роботі, так і при 
транспортних переїздах по дорогах загального призна-
чення. Пневматична підвіска AXAIR має пневматичні 
активні подушки з вирівнюючими клапанами, що дозво-
ляють незалежно від навантаження підтримувати постій-
ну висоту рами обприскувача.

Крім підвіски AXAIR, самохідні обприскувачі Laser 
обладнані системою амортизації штанг та азотними аку-
муляторами. Наявність такої системи дає можливість 
збільшити робочу швидкість при обприскуванні при іде-
альній стабільності штанги, покращити якість обприску-
вання, подовжує термін служби штанги, а також краще 
адаптується до різноманітних умов роботи.

Обприскувачі Laser оснащені надійними 6-ти цилін-
дровими дизельними двигунами DEUTZ потужністю 
200, 217 245 к. с. Плавності ходу обприскувачам також 
додає і безступінчаста гідростатична трансмісія з гідро-
насосами REXROTH BOSCH. Вона забезпечує максималь-
ну передачу потужності на кожне з коліс, а також одно-
часно з тим зберігає рослини від подвійного витопту-
вання завдяки тому, що всі колеса рульові та працюють в 
режимі «слід в слід». Розподіл потужності між передньою 
й задньою осями відбувається автоматично. Трансмісія 
безступінчасто змінює швидкість руху обприскувача на 
одному з трьох вибраних діапазонів: 0-18 км/г од; 0-22 
км/год.; 0-40 км/год. Підвищити ефективність роботи 
оператора допомагає автопілот HYDROPILOT, системи 
автоматичного контролю за висотою роботи штанги, по-
секційне відключення секцій та інші корисні опції.

Зручність в експлуатації та високу продуктивність 
самохідних обприскувачів Laser забезпечує велика міст-
кість міцного, легкого та компактного бака для робочого 
розчину (3200–4200–5200 л +5%), робоча ширина захва-
ту штанги від 28 до 36 м з гідравлічним складуванням, 
сучасна електроніка та багато іншого. Для зручності 
роботи у кабіні обприскувача розміщений електро-
нний покажчик рівня рідини в баку. Якісному обробітку 
високостебельних рослин сприяє кліренс у 1,6 або 1,8 
метра. Для роботи з культурами, що мають різну шири-
ну міжрядь, передбачена зміна ширини колії, що може 

змінюватися в межах 2,00-3,50 м. Керамічні інжекторні 
форсунки дозволяють працювати навіть за вітряної по-
годи. Для стабільного виконання технологічного проце-
су самохідні обприскувачі серії Laser обладнані надійни-
ми мембранно-поршневими помпами, що розвивають 
продуктивність 360 л/хв. і при цьому створюють тиск у 
системі обприскування до 15 бар. Завдяки цим параме-
трам Laser може забезпечити найвищі стандарти обпри-
скування з будь-якими форсунками, включаючи інжек-
торні, що не в змозі зробити відцентрові помпи. Також 
мембранно-поршневі помпи Tecnoma славляться висо-
кою надійністю, недорогим обслуговуванням та відмінно 
працюють з КАСами.

Самохідні обприскувачі Laser обладнані новою зруч-
ною панорамною підпружиненою кабіною, у якій 
створено комфортні умови для роботи оператора. Це 
відмінна оглядовість та повна шумоізоляція, регульова-
на кермова колонка, зручне пневматичне сидіння, кон-
диціонер, система очищення повітря з вугільними філь-
трами, сонцезахисний козирок, магнітола, холодильник 
тощо. Кабіна повністю відповідає всім вимогам європей-
ських стандартів безпеки.

Також у кабіні обприскувача розміщений новий ерго-
номічний підлокітник, на який для зручності роботи опе-
ратора винесені всі перемикачі та регулювання, а також 
джойстик. На джойстику розташовані «гарячі клавіші», 
які дають змогу швидко виконувати всі основні техноло-
гічні операції, що значно підвищує зручність керування 
обприскувачем.

Для зручності управління процесом внесення розчи-
нів обприскувачі Laser обладнані бортовими комп’юте-
рами NOVATOP, за допомогою яких можна керувати 
витратою отрутохімікатів, точністю дозування, автома-
тичним керуванням посекційним відключенням штанги, 
GPS навігацією, автопілотом тощо. Усі параметри об-
прискування відображаються на сучасному зручному 
сенсорному моніторі I-TOP. А найважливіші параметри 
роботи двигуна та трансмісії – на новому кольоровому 
моніторі двигуна.

Обприскувачі Laser – це втілення усіх самих сучас-
них розробок від провідного європейського виробника 
Tecnoma, при цьому він має один з найкращих співвідно-
шень на ринку України за критерієм ціна-якість.
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ОГЛЯД САМОХІДНИХ 
ОБПРИСКУВАЧІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Войновський В.В. зав. лабораторії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Щорічно світове сільське господарство зазнає вели-
чезних втрат від наявності в посівах на полях хвороб, 
шкідників та бур›янів. Тільки від конкуренції бур›янів з 
культурними рослинами щорічні втрати в усьому світі 
перевищують 20 млрд. доларів. До того ж забур›яне-
ність полів веде до посилення розвитку хвороб рослин 
і більшого розмноження шкідників. Такі процеси значно 
збільшують втрати врожаїв та відповідно фінансів. Тому 
будь-який фермер та розвинене підприємство витрача-
ють великі кошти на закупівлю пестицидів, а також на 
сучасні агрегати для їх якісного внесення – тобто обпри-
скувачів. Область застосування цих пристроїв досить 
обширна – це можуть бути сільськогосподарські угіддя, 
фруктові сади і виноградники. Обприскування надає 
можливість фермерським господарствам не тільки 
уникнути втрат врожаю, а й значно його збільшити. Для 
розпилення води або хімічної суміші може бути вико-
ристаний причіпний або самохідний обприскувач. 

Сучасні тенденції розвитку обприскування вима-
гають переходу від традиційних методів внесення роз-
чинів пестицидів з нормами від 200 л/га до 400 л/га, до 
малооб›ємного та ультрамалооб›ємного обприскування 
малими дозами до 50 л/га. Це досягається за рахунок 
обладнання обприскувачів різними системами контро-
лю та застосуванням різних модифікацій інжекторних, 
гідропневматичних та інших новітніх типів розпилю-
вачів, які відрізняються між собою дисперсністю роз-
пилення робочих розчинів, принципом нанесення та 
формою факела. Сучасні технології малооб›ємного та 
ультрамалооб'ємного обприскування знижують норми 
витрат робочих розчинів на 90%, і в свою чергу покра-
щують екологічне становище навколишнього середови-
ща. Для їхнього втілення розробляються технічні засо-
би, що характеризуються високою продуктивністю, якіс-
ним виконанням технологічного процесу, активними 
робочими органами. Ця техніка є більш наукомісткою і 
звісно дорогою, бо вона повинна бути оснащена сучас-
ними системами управління технологічними процесами 
з використанням засобів автоматики. 

Що собою представляє сучасний самохідний об-
прискувач?

У справі по захисту рослин не буває дрібниць, та 
не повинно бути помилок ні при виборі пестицидів, ні 
при виборі обприскувачів і способу обробки посівів 
або ґрунту. Будь-яке порушення технології проведен-
ня подібних робіт може дорого коштувати. Що собою 
представляє самохідний обприскувач? Це машини, що 
відрізняються автономністю, мобільністю і високою 
продуктивністю. Вони здатні розвивати робочу швид-
кість до сорока кілометрів на годину. Великий кліренс 
і можливість зміни ширини колії надає їм можливість 
ефективно обробляти технічні культури. Також, сучас-
ний самохідний обприскувач має всі необхідні умови 
для комфортних і безпечних умов роботи оператора. 
У кабіні таких машин, як правило, є кондиціонер, ву-
гільний фільтр для очищення повітря й пневматичне 
сидіння. Розташування кабіни обприскувача забезпечує 
відмінний огляд з місця оператора і легке ергономічне 
управління всіма необхідними процесами під час ро-
боти. Як правило, самохідний обприскувач оснащений 
бортовим комп›ютером, що дозволяє ефективно управ-
ляти робочим процесом агрегату (ведеться контроль за 
внесенням препаратів в автоматичному режимі і неза-
лежно від швидкості руху, обліковуються дані про вико-
нану роботу і оброблену площу тощо). Всі чотири коле-

са в самохідних обприскувачах є керованими, поворот 
виконується двома або чотирма колесам, підтримується 
крабовий хід і коректування сповзання задніх коліс на 
схилах. Завдяки повній підвісці шасі забезпечується від-
мінний контроль за станом дороги, а також стабільність 
штанги під час проведення робіт на полях. Чотири ру-
льових колеса надають чудову маневреність і мінімаль-
не пошкодження рослин, особливо під час поворотів. 

Загальна кількість на сьогоднішній день завезених в 
Україну самохідних обприскувачів як нових так і бувших 
у використанні перевищує 1500 машин різних модифі-
кацій.

Далі представлено основні конструктивні характери-
стики самохідних обприскувачів, що пропонуються на 
ринку України на сьогоднішній день (таблиці 1). 

Таблиця 1. Конструктивні характеристики різних 
самохідних обприскувачів.

Характеристики 
машин

Мінімальне 
значення 

Максимальне 
значення 

Потужність, к.с. 122 380
Ширина захвату, м 18 48
Місткість бункера, л 800 8000
Робоча швидкість руху 
машини, км/год

8 40

Ширина колії, мм 1900 4060
Діаметр коліс R38 R54
Кліренс, мм 950 1950
Межі регулювання 
висоти штанги над 
поверхнею ґрунту, мм

300 2700

Маса конструкційна, кг 2000 13800
Тип робочого насосу Відцентровий Мембранно-

поршневий
Форсунки Трьох-

позицийні
Пятипозиційні

Робочий тиск, МПа 0,2 0,8

Компанія AMAZONE серійно виробляє самохідні 
штангові обприскувачі PANTERA 4502 та PANTERA 4502-
Н з автоматичною системою управління, які завдяки 
простоті та надійності добре себе зарекомендували при 
використанні в різних виробничих умовах.

Слід зазначити, що PANTERA 4502-Н на міжнародній 
агропромисловій виставці «ІнтерАгро-2016» отримав 
золоту нагороду конкурсу InterAgro Innovation Aword в 
номінації «Вузли та агрегати для сільськогосподарської 
техніки» за новий блок керування. 

 Машини оснащені двигунами від 200 к.с. до 220 к.с. 
Безступінчастий гідростатичний привід трансмісії забез-
печує максимальну робочу швидкість руху обприскува-
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ча до 20 км/год, а транспортну – до 40 км/год. Гальмівна 
система барабанного типу має пневматичний привід. 
На обприскувачах встановлено компактне пневматичне 
шасі тандемного типу, завдяки якому ширина колії може 
безступінчасто змінюватися в межах від 1800 мм до 
2400 мм. Розробка конструкції такого шасі передбачає 
зниження навантаження на штанги до мінімуму навіть 
у непростих умовах експлуатації. Дорожній просвіт 
обприскувачів Pantera становить від 1100 мм до 1700 
мм. Втілена у обприскувачах гідродинамічна концепція 
амортизації з системою стабілізації коливань забезпе-
чує стійку роботу агрегату. Штанга обприскувачів забез-
печує ширину захвату від 24 м до 40 м, в діапазоні роз-
ташування над поверхнею поля від 500 мм до 2500 мм.

Французька фірма KUHN на даний момент про-
понує дві моделі самохідних обприскувачів PARRUDA 
та STRONGER. Самохідні обприскувачі KUHN оснащені 
турбованими двигунами MWM/MaxxForce, потужністю 
від 135 до 185 к.с. в обприскувачів PARRUDA та 215 
к.с в обприскувачів STRONGER. Штага обприскувача 
забезпечує захват від 27 до 40 м, з діапазоном розта-
шування над оброблюваною поверхнею від 600 мм до 
2200 мм.  Штанги виготовлені із алюмінієвого сплаву, 
які є легкими, стійкими до корозії та дозволяють ви-
тримувати надкритичні навантаження.  Технологія 
KUHN UQUILIBRA забезпечує плаваючу паралелограм-
но-гідравлічну підвіску штанги, яка точно відтворює 
рельєфну поверхню. Унікальна система підвіски штанги 
тримається на паралелограмі за рахунок двох пружин 
і чотирьох амортизаторів, що компенсує вертикальні 
коливання штанги, а система гідроциліндрів з азотними 
гідроакумуляторами і пружинами компенсує горизон-
тальні коливання штанги. Швидкість та ефективність 

системи обприскування забезпечує система END CAP, 
яка нагнітає швидкість відкриття і закриття секцій опри-
скувача на 85%. Система є ідеальною для автоматичного 
контролю за секціями, економії хімікатів, що підвищує 
загальний показник якості роботи самохідних обпри-
скувачів. Ширина колії обприскувачів складає від 2800 
мм до 3500 мм. Кліренс складає від 1540 мм до 1800 мм. 
Обприскувачі обладнані відцентрованими насосами 
Hypro потужністю від 175 л/хв до 900 л/хв.

Компанія Tecnoma налагодила виробництво само-
хідних штангових обприскувачі серії Laser. Самохідні 
обприскувачі серії Laser мають міцне та надійне шасі, 
яке повністю підвішене на пневматичних подушках і 
передніх гідравлічних амортизаторах. Така конструкція 
підвіски забезпечує маневреність як при роботі, так 
і при транспортних переїздах дорогами загального 
призначення. Активна пневматична підвіска AXAIR має 
чотири пневматичні подушки з двома вирівнюючими 
клапанами, завдяки яким вдається, незалежно від 
навантаження, підтримувати постійну висоту рами об-
прискувача. Крім підвіски AXAIR, самохідні обприскувачі 
Laser обладнані системою амортизації штанг. Наявність 
такої системи дає змогу збільшити робочу швидкість 
при обприскуванні, покращити якість обприскування, 

подовжує термін служби складових частин штанг, а та-
кож краще адаптує обприскувач до різних умов роботи. 
Обприскувачі цієї лінійки мають безступінчасту гідро-
статичну трансмісію з гідропомпами REXROTH BOSCH, 
що забезпечує максимальну потужність на кожне коле-
со та зберігає рослини від подвійного витоптування, бо 
всі колеса керовані та працюють у режимі «слід в слід». 
Обприскувачі обладнані двигунами потужністю від 140 
к.с. до 240 к.с. Штага обприскувача забезпечує захват 
від 24 м до 42 м. Ширина колії обприскувача складає від 
1800 мм до 2700 мм. Кліренс складає до 1800 мм.

Компанія HORSCH представляє на ринку України 
самохідні обприскувачі HORSCH leeb PT. Обприскувачі 
оснащені двигунами MTU (Mercedes) OM 936 La, потуж-
ності від 240 к.с до 350 к.с. Машина працює на гидро-
статичному ходу. Конструкція передбачає один гидро-
насос і чотири гідромотора (окремо на кожне колесо), 
з можливістю блокування коліс. Ширина колії передніх 
і задніх коліс змінюється безступінчасто від 2250 мм до 
3000 мм. Кліренс обприскувача від 1400 мм до 1600 мм. 
Висота розташування штанги над поверхнею поля від 
300 мм до 2700 мм. Ширина захвату штанги становить 
36 м. Обприскувачі комплектується двома насосами, 
відцентровий – служить основним насосом для обпри-
скування, продуктивність 1000 л/хв., та мембранно-по-
ршевим, який використовується для закачування води 
під час заправки, для промивання технологічних ємко-
стей, а також як допоміжний до основного (в разі, коли 

в систему потрапляє повітря). Штанга Boom Control Pro 
дозволяє машині працювати на максимально низьких 
висотах штанги. Це забезпечує спеціальна паралело-
грамна підвіска, яка працює з чотирма датчиками, які 
контролюють позиційне розміщення штанги при копі-
юванні поверхні ґрунту, а також під час проходження 
перешкод. 

Компанія BERTHOUD представлена на ринку Укра-
їни різноманітними обприскувачами, але один з най-
більш поширений це RAPTOR. Обприскувачі оснащені 
двигунами DOUTZ, потужністю від 200 к.с. до 270 к.с. 
Двигуни мають нову функцію ECO MOD, яка оптимізує 
частоту обертів колінчастого вала і забезпечує еконо-
мію пального. Штанги в обприскувачах використову-
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ються як алюмінієві так і стальні, із шириною захвату 
від 24 м до 42 м. В підвісці штанги використовують си-
стему AXIALE, яка виключаю маятник та використовує 
підвіски в центрі мас, завдяки чому зберігається рівна 
лінія штанги над оброблюваною поверхнею. На маши-
нах встановлено повнопривідну гідростатичну тран-
смісію з редукторними двигунами BOSCH REXROTH. 
Ширина колії в залежності від моделі може бути від 
2000 мм до 3500 мм. Кліренс обприскувача може 

змінюватися від 1100 мм до 1800 мм. Обприскувачі 
BERTHOUD оснащені відцентрованими двотурбінними 
насосами OMEGA, що мають дві камери та дві турбіни 
замість однієї, як в інших, завдяки чому нагнітають не-
обхідну продуктивність і високий тиск в нагнітальній 
комунікації. 

Далі наведено технічні характеристики та показники 
якості самохідних обприскувачів, які представлені в 
тексту (таблиця 2).

Таблиця 2
Виробник /
Показники

AMAZONE
PANTERA, 

Німеччина

KUHN 
STRONGER, 

Франція

Tecnoma
Laser 4228, 

Франція

HORSCH leeb PT 
330, Німеччина

BERTHOUD
RAPTOR 4240, 

Франція
Габаритні розміри, мм: 
довжина-ширина-висота

8400
2550
3800

8700
3200
4300

8200
2550
4000

7300
2950
3900

8200
2590
4000

Потужність двигуна, к.с. 200 215 244 330 200
Тип робочого насоса Мембранно-

поршневий 
Відцент-

ровий
Мембранно-
поршневий

Відцент-
ровий та 

Мембранно-
поршневий

Відцентровий 
двохтурбінний

Робоча ширина захвату, м 36 30 38 36 36
Кліренс, мм 1100 1800 1600 1600 1800
Ширина колії, мм 2250 2800 2500-3500 3000 2800
Конструкційна маса, кг 9606 9600 10270 11000 10090
Об’єм робочого 
резервуара, л

4500 3000 4200 5000 4240

Вилив рідини через 
один розпилювач, л/хв

1,62 1,8 1,97 1,7 1,55

Нерівномірність виливу 
між розпилювачами, %

0,8 0,6 0,7 0,8 0,9

Густота покриття 
обробленої поверхні 
краплями, шт./см2

202 178 195 190 180

Дилерські компанії сьогодні пропонують чи не най-
ширший вибір обприскувачів в Україні. Лінійка кожно-
го відомого світового виробника обприскувального 
обладнання складається з двох-трьох марок, кожна з 
яких, своєю чергою, має кілька моделей машин. Таким 
чином, на ринку наявні кілька десятків конкретних 
моделей обприскувачів на різний смак. Під час їхнього 
виготовлення виробники враховують ті завдання, які 
мають виконувати обприскувачі, беручи до уваги спе-
цифіку фізіології та агротехніки тих чи інших сільсько-
господарських культур, які вирощують у конкретному 
господарстві. Поліпшенню якості обробки сприяють 
також багато технічних рішень щодо стабілізації по-
ложення робочих органів, зниження рівня огріхів 
та пошкодження рослин під час обробки їх на полі. 
Зростаючий попит на самохідні оприскувачі в Україні 
відповідає сучасним світовим тенденціях розвитку 
агротехнологій, що все ширше застосовують хімічні 
засоби управління продуктивністю польових культур. 
Самохідні обприскувачі ефективні завдяки ряду суттє-

вих переваг над причіпними. Серед них особливо важ-
ливими є високі робочі швидкості та відповідно про-
дуктивність, значний кліренс та урегульованість колії, 
мобільність та незалежність, висока екологічність. 
Одною з важливих переваг самохідних обприскувачів 
є також те, що вони не спричиняють надмірного тиску 
на поверхню ґрунту, завдяки специфічних конструкцій 
ходових систем. Немаловажним є і фактор умов робо-
ти оператора та зростаючі обсяги посівів високосте-
бельних культур. 

Самохідні обприскувачі різні за системою обпри-
скування, кліренсу, розмірами штанг. Залежно від об-
прискування культури необхідно правильно підбирати 
обприскувачі, інакше обробка полів принесе більше 
шкоди рослинам, ніж користі. 

Отже, потрібно раціонально проводити зважений 
прорахунок при виборі моделі самохідного оприскува-
ча, необхідної для ефективного та економічно доціль-
ного вирішення конкретних завдань та обсягів робіт в 
господарстві. 
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ДОСВІД РОБОТИ ІННОВАЦІЙНОГО ТРАКТОРА 
MASSEY FERGUSON В ТзОВ «УКРАЇНА БАЇВ»

В Україні працює багато успішних агровиробників, які своїми результатами роботи спонукають 
пишатись вітчизняною галуззю, але  треба розуміти, що вони досягли цього в умовах жорсткої кон-
куренції та «природного відбору», адже скільки є виробників успішних, стільки є і тих, що канули 
в забуття. Насправді численна низка факторів впливає на можливість отримання високих врожа-
їв, і одним з перших за важливістю є фактор якісного технологічного забезпечення господарства. 
Нещодавно редакція журналу «АгроЕліта» відвідала аграрне підприємство ТзОВ «Україна Баїв», 
яке обробляє землі в Луцькому районі Волинської області. Амбіційний керівник товариства, Ігор 
Іванович Павлович, за освітою інженер, і як ніхто розуміє, наскільки важливим в роботі фермера є 
використання правильних технічних ресурсів. В якості партнера Ігор Павлович обрав «Волинську 
Фондову Компанію», яка відома своїм широким асортиментом якісної техніки та комфортним для 
аграріїв комплексом сервісних послуг. Тож, в інтерв’ю керівник ТзОВ «Україна Баїв» поділився з 
нами принципами своєї роботи, в якій знайшла гідне місце успішна співпраця з «ВФК».

– Підприємство наше молоде, за-
сноване у 2013 році. Земельний банк 
складає на сьогоднішній день 3000 
га. Сіємо все, що росте на волинській 
землі: озимі та ярі зернові, технічні 
культури – цукровий буряк, сою, ріпак, 
горох. В цьому році будемо пробувати 
вирощування соняшнику. Показники 
врожайності у нас середні, особливо 
хвалитись поки що немає чим. Вихід 
на високий рівень не може статися 
одразу, потрібно вкладати багато ре-
сурсів для розвитку. А це буває не так 
просто, враховуючі складні зовнішні 
умови: чи то кліматичні, чи економічні. 
Дуже турбує питання з ринком землі, 
аграрії по всій країні знаходяться в 
підвішеному стані, адже без землі вся 
матеріальна база немає ніякого зна-
чення. Втім, ми сподіваємось на кра-
ще, працюємо над вдосконаленням 
своєї матеріальної бази. 

– Над чим саме працюєте в пер-
шу чергу?

– Для того, щоб збирати хороші 
врожаї, – а це наша головна мета – 

необхідно дотримуватись сучасних 
технологій. А це не можливо без на-
бору сучасної якісної техніки. Коли я 
придбав це підприємство, тут було 
досить багато одиниць техніки, але 
вся стара, вітчизняна. Я обурився, 
коли побачив результати роботи з 
нею: витрачений час, нерви, неви-
конані плани. Саме тому акцентом в 
моїй роботі за останні два роки було 
повне оновлення техніки, що відбу-
вається досить успішно. Зокрема, у 
вересні 2016 року придбали у «Во-
линської Фондової Компанії» трак-
тор Massey Ferguson 8690. Ми його 
придбали в першу чергу для прове-
дення заходів з обробітку ґрунту, в 
якому ми використовуємо різні тех-
нології: оранку, культивацію, глибо-
корозпушування. 

– Які Ваші враження від MF 8690?
– Якщо коротко зазначити – це якіс-

на і оперативна робота, зі значною 
економією палива. З тими тракторами, 
якими ми проводили оранку раніше, 
абсолютно порівняння немає: MF це 

зовсім інший рівень. Він забезпечує 
нормальні умови праці – механізато-
ри не сильно втомлюються, тому мо-
жуть зробити більше операцій, якіс-
ніше. Нормально проводили з ним і 
нічні роботи. На такій машині можна 
працювати із задоволенням. 

– Чому Ви зупинились саме на 
цій моделі?

– Я шукав модель потужністю мі-
німум 340 к.с. В цей сегмент попада-
ють трактори різних брендів. Я обрав 
Massey Ferguson, і тому є декілька 
причин. По-перше, я зустрівся з пред-
ставниками «Волинської Фондової 
Компанії», і вони надали мені цей 
трактор для тестування. Я попрацю-
вав ним з глибокорозпушувачем на 
найбільш складних рельєфах, на гли-
бину 40-45 см. У нас взагалі горбиста 
місцевість. Я обрав для випробування 
трактора найбільш нерівні ділянки. 
Тай ґрунти у нас досить важкі, глини-
сті. Я побачив, наскільки хороша ре-
акція в коробки передач: машина без 
необхідності втручання механізатора 
тримала задану швидкість, крутний 
момент автоматично збільшувався, 
коли це було потрібно. Це перевага. 
І це значно відбивається на економії 
палива. Тож, я переконався в продук-
тивності цього трактора. 

Працівники «ВФК» розповіли мені 
багато інформації щодо роботи моделі 
MF 8690 у порівнянні з і іншими, наоч-
но демонстрували результати тестів, 
надали важливі рекомендації щодо 
роботи з ним. Механізатори пройшли 
курси навчання по експлуатації MF 
8690, і потім навіть складали іспит. 
Сервісні інженери «ВФК» виїжджали 
в поле, допомагали з налаштуванням 
машини, пояснювали нюанси. 

– Які у Вас подальші теми щодо 
розвитку технологічного на-
прямку на господарстві?

– Після жнив плануємо проводи-
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ти важливий захід – аналіз ґрунтів 
на різних ділянках по всіх необхід-
них показниках. Я вже купляю такі 
розкидачі мінеральних добрив, які 
будуть робити внесення згідно зада-
них карт полів з тим чи іншим агро-
фоном. Також ми цього року плану-
ємо закупити 10-15 тис. тонн дефе-
кату та вносити на всі поля, тому що 
треба розкислювати ґрунти. 

Для читачів цієї статті доцільно 
навести більш детальну інформацію 
про трактор Massey Ferguson 8690. 
Взагалі-то інноваційна лінійка MF 
8600 вирізняється гарантією яко-
сті робочих показників, надійні-
стю та економічністю. Модель 8690 
має номінальну потужність 340 к.с., 
максимальну – 370 к.с. Цей трактор 
оснащений 6-циліндровим двигуном 
AGCO POWER (до речі, один з найеко-
номічніших у світі!) робочим об’ємом 
8,4 л з паливною системою Common 
Rail. Як результат – невеликі експлу-

атаційні розходи, низький рівень 
шуму та відмінні показники якості і 
крутного моменту – про які відгуку-
вався керівник господарства «Украї-
на Баїв» та й багато інших керівників 
господарств, які працюють з цією ма-
шиною. 

Об’єм паливного баку дозволяє 
працювати без додаткової заправки. 
Трактори цієї серії славляться своєю 
універсальною трансмісією Dyna-VT, 
а тепер вона ще й оснащена функцією 
динамічного управління трактором 
(DTM), зокрема, електронна система 
при вмиканні автоматично регулює 
роботу двигуна та трансмісії. Важіль 
управління потужністю дозволяє лег-
ко та швидко змінювати напрям руху 
трактора та перемикати швидкості, 
без поштовхів та переривань.

Не можна не згадати інновацій-
ну модель популяції тракторів 
Massey Ferguson, MF 8737, що була 
випущена у продаж в кінці 2016 року 

і з 2017-го активно стартує на полях 
все більшої кількості господарств  
України. Чим вона особлива? Номі-
нальна потужність складає 340 к.с. 
– як в старшого «брата», MF 8690. 
Співпадають в них й інші технічні 
характеристики, але інженери кор-
порації суттєво попрацювали над 
деякими технічними особливостями 
тракторів Massey Ferguson, реалізу-
вавши в новій серії 8737 певні вдо-
сконалення.

Технічною особливістю трактора 
MF 8737 є  висока продуктивність 
гідравлічного насоса  –  205 л/хв. 
Крім того, вона обладнана систе-
мою AgCommand Standard Plus, що 
дозволяє дистанційно слідкувати 
за продуктивністю машини, таким 
чином, ефективніше її використо-
вувати. Окремо слід сказати про 
інноваційну систему автоматично-
го водіння Auto-Guide™, якою осна-
щений MF 8737. Вона набуває все 
більшого поширення на тракторах 
високої потужності завдяки тому, 
що дозволяє фермерам швидше 
повертати вкладені кошти і забез-
печує комфортні умови праці опе-
ратора протягом довгого робочо-
го часу. Важливо, що в тракторах 
нової серії чудово в конструктор-
ському плані розроблена система 
баластування. MF 8737 може три-
мати баласт на активній передній 
підвісці вагою 2300 кг, що дає змогу 
за допомогою тиску в шинах регу-
лювати тягове зусилля трактора. У 
підсумку, це значно економить час 
у порівнянні з конкурентами. 

Тож, шановні аграрії, робіть свій 
вибір на користь потужної іннова-
ційної техніки, а компанія «ВФК» до-
поможе вам правильно її реалізува-
ти в будь-якому напрямку сільсько-
господарських робіт.

Тетяна Бєлінська

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

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

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

безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua

Ігор Павлович (праворуч) та 
механізатор Василь Блащук



АВСТРІЙСЬКА ДОРОЖНЯ ТЕХНІКА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОСТІ

Австрійська компанія PTH спеціалізується на вироб-
ництві дорожньо-будівельної техніки, в першу чергу, для 
прокладки доріг в сільській місцевості. На сьогодні вона 
є світовим лідером у цьому сегменті і стала незамінною 
практично у всіх провідних країнах. Це питання є вкрай 
актуальним і для сільських територій України, де стан 
доріг є незадовільним. 

Зокрема, дробильна машина PTH Stabi Crusher роз-
роблена для оброблення різного рівня складності, таких 
як дроблення бетонних блоків, гранітних каменів та ін. 
Машина здатна дробити твердокам'яні і бетонні блоки 
розміром 500 х 500 х 500 мм. Цей агрегат дозволяє загли-
блюватися на рівень до 500 мм і здійснювати гасіння пилу 
за допомогою спеціального регульованого спрею, куди 
закачується вода або будь-яка інша рідина з в'язкістю, 
порівнянної з водою. Крім цього, PTH Stabi Crusher має 
міцну сталеву раму з товстої, замінної захистом (марка 
стали Hardoxx).

Як повідомляється на agroinfo.com, для робіт по демон-
тажу бетонних доріг оптимальної буде нова машина PTH 
Multi Crusher, яка спеціально розроблена для виконання 
найскладніших завдань. Вона оснащена спеціальним 
дробильним ротором, здатним здійснювати дроблення 
бетону на глибині до 400 мм, в той час як робоча камера 
знаходиться над поверхнею демонтується дороги. Це 
полегшує процес дроблення бетонних блоків і робить 
роботу більш ефективною. PTH Multi Crusher легка в об-
слуговуванні і простіша в плані заміни зношених елемен-
тів, в порівнянні з Stabi Crusher, а також більш керована 

завдяки своїй компактності. Компанія-виробник рекомен-
дує використовувати PTH CC Multi Crusher при виконанні 
робіт з демонтажу бетонних або інших доріг з каменів і 
блоків. Далі ця машина дозволяє здійснювати змішування 
подрібнених матеріалів, які стануть основою або твердою 
подушкою при укладанні свіжого асфальту.

Головною перевагою цієї техніки є можливість не 
тільки якісно подрібнювати твердокам'яні породи, а 
також прокладати кілометри польових доріг за зміну, а 
й вирівнювати поверхню так, що б відразу на неї можна 
було укладати асфальт або інше дорожнє покриття. Тобто 
за допомогою одного трактора і одного оператора прово-
диться одночасно підготовка ґрунту, а також вирівнюван-
ня, що дозволяє значно заощадити кошти.

www.agroinfo.com
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МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ ВІД LEMKEN
Головною метою передпосівної підготовки ґрунту є створення посівного 

шару зі сприятливими умовами для проростання насіння, подальшого росту 
і розвитку культурних рослин. Ідеальне насіннєве ложе є основою оптималь-
ного розвитку культурних рослин, а оброблений грунт повинен бути добре 
вирівняним і одночасно з цим розпушений на відповідну глибину по всій 
ширині проходу агрегата.

Якщо передпосівний обробіток проведено правильно, розпушений 
дрібногрудочковий посівний шар ґрунту повільно осідатиме, зберігаючи 
вологу, забезпечуючи високу польову схожість висіяного насіння та створю-
ючи сприятливий фітосанітарний стан. Ґрунт має бути чистим від бур’янів, 
з оптимальним співвідношенням кількості вологи та повітря, достатньою 
температурою для забезпечення активної мікробіологічної діяльності і 
необхідним поживним режимом для проростання насіння рослин згідно з їх 
біологічними особливостями.

Якісно виконати передпосівну підготовку ґрунту можливо лише в разі, 
коли вологість ґрунту є оптимальною, і він не налипає на робочі органи 
знарядь. Інакше досягти високої якості робіт неможливо.

Передпосівний обробіток проводять на глибину сівби, щоб висіяне 
насіння лягало на щільне і вологе ложе й накривалося пухким шаром ґрунту. 
Якщо глибина передпосівного обробітку більша за оптимальну, насіння лягає 
на розпушений ґрунт, і до нього через переривання капілярного зв’язку 
значно гірше надходить волога із глибших шарів. У такому разі ефектив-
ність проростання насіння і поява сходів залежатимуть від погодних умов, 
зокрема від випадання дощів після сівби.

Встановлено оптимальні параметри якості передпосівного обробітку, 
основним з яких є щільність ґрунту. Якісно підготовленим вважають ґрунт, 
у якого, в залежності від типу, щільність поверхневого розпушеного шару 
становить 0,85–1,0 г/см3, і достатньо щільне насіннєве ложе – в межах 
1,1–1,4 г/см3.

Компанія LEMKEN пропонує комбіновані агрегати передпосівного 
обробітку грунту Система-Компактор та Система-Корунд, які забезпечують 
відмінну якість передпосівного обробітку та оптимальне розпушування 
грунту в усьому посівному горизонті.

Система-Компактор
Універсальний комбінований агрегат Система-Компактор, який виконує 

передпосівну підготовку ґрунту за один робочий прохід, виготовляється з 
шириною захвату від 3 до 12 метрів. Це ідеальне знаряддя для підготовки 
добре розпушеного, обробленого на однакову глибину посівного ложа, осо-
бливо для культур, насіння яких висівається на невелику глибину. Агрегати 
Система-Компактор готують грунт на глибину загортання насіння у межах від 
2 до 15 см. Характерною відмінністю цих агрегатів від аналогічних машин 
інших виробників є те, що вони якісно готують грунт під сівбу дрібнонасінних 
культур (льон, морква, трави тощо) на глибину 2 см. Жоден інший агрегат 
передпосівного обробітку грунту не здатен забезпечити належну якість при 
роботі на такій глибині.

За один прохід Система-Компактор виконує всі необхідні для передпо-
сівного обробітку грунту операції, готуючи ідеальне насіннєве ложе на точно 
встановленій глибині.

Робочими органами агрегатів Система-Компактор є два ряди стріл-
частих лап, два планчасто-пластинчастих котки, два вирівнюючих бруси 
та кільчасто-шпоровий коток. Стрілчасті лапи виконують розпушування 

грунту на точно встановлену глибину. Лапи встановлені таким чином, що 
вони працюють горизонтально, і не зачіпають нижній вологонесучий шар, 
зберігаючи при цьому вологу під насіннєвим ложем. Планчасто-пластинчасті 
котки подрібнюють і кришать грунт, а вирівнюючі бруси вирівнюють посівну 
площу. Кільчасто-шпоровий коток прикочує та ущільнює шар грунту над на-
сіннєвим ложем. Крім того, коток сортує грудки: дрібні грудки залишаються 
внизу, а великі виносяться на поверхню, захищаючи у такий спосіб насіннєве 
ложе від розмивання в результаті дощів, вітрів та ерозійних процесів. 
Паралелограмне навішування робочих секцій гарантує точне дотримання 
глибини обробітку.

Для найкращого формування кореневої системи рослин готується іде-
альне насіннєве ложе з великими грудками землі зверху, дрібною фракцією 
знизу та добре ущільненим грунтом. Великі грудки, які залишаються після 
обробітку стрілчастими лапами, подрібнюються вирівнюючими брусами і 
котком. Плоске розміщення лемешів збільшує силу входження знаряддя 
у грунт, що забезпечує найбільший тиск на котки-подрібнювачі. Завдяки 
цьому процеси вирівнювання і кришіння відбуваються найкращим чином. 

Як правило, за допомогою агрегатів Система-Компактор потрібна якість 
обробітку досягається вже після першого робочого проходу машини. Його 
продуктивність значно вища, ніж у машин з активними робочими органами, 
які приводяться в дію від ВВП трактора. Система-Компактор створює основу 
для рівномірного розподілу посівного матеріалу і високого відсотку сходів. 
Задана глибина сівби витримується також і на мілко зораних грунтах. 
Різноманітні комбінації з робочих органів і котків забезпечують оптимальне 
кришіння і ущільнення грунту.

Система-Компактор підходить для роботи в любих умовах. Покращені 
термообробкою пластини триточкової навіски забезпечують високу стабіль-
ність і надійність її роботи. Можливі коливання машини обмежуються за 
рахунок добре регульованого вала навіски. 

Слідорозпушувачі, які виготовлені у вигляді стрілчастих лемешів, зручно 
і безступінчасто регулюються на любу ширину колії трактора та на любу 
ширину шин. Для захисту від пошкодження вони обладнані автоматичним 
захистом від каменів та інших можливих сторонніх перешкод. Регулювання 
глибини їх ходу здійснюється переставлянням штифтів.

Передній планчастий або трубчастий коток разом з ріжучою планкою 
вирівнюють верхній шар. При зміні грунтових умов відстань між котком і 
грунтом регулюється за допомогою гідравлічної системи. Пружини запобіга-
ють пошкодженню ріжучої планки. 

Для роботи агрегатів Система-Компактор на важких грунтах реко-
мендується використовувати робочі секції з гамма-зубами. Відстань між 
зубами становить 11 см при максимальній глибині обробітку приблизно 
12 см. Завдяки вертикальному розміщенню зубів, на відміну від похилого 
розміщення, вологий шар грунту не виноситься на поверхню.

Добре ущільнення грунту відбувається завдяки важким коткам. 
Розміщення із зміщенням кільця котків з’єднані між собою таким чином, що 
практично виключається їх перекручування та забивання. Як альтернатива, 
у осінню пору на вологих грунтах можуть використовуватися трубчасто-ре-
бристі котки. 

Для підвищення продуктивності при передпосівному обробітку грунту 
компанія LEMKEN пропонує систему Гігант 10/800, Гігант 10/1000, Гігант 
12/1200. При цьому дві причіпні комбінації для підготовки грунту Систе-
ма-Компактор з шириною захвату кожної 4,0 м, 5,0 м або 6,0 м навішуються 
на важелі триточкової навіски. Завдяки системі нижніх тяг з маятниковим 
механізмом гасіння коливань окремі робочі секції, незалежно одна від 
іншої, копіюють рельєф грунту. Нова система нижніх тяг виконана таким чи-
ном, що у транспортному положенні робочі секції розміщуються на несучій 
рамі і не розхитуються.

Після основного полицевого обробітку грунту комбінація знарядь 
компанії LEMKEN Система-Компактор плюс Солітер ідеально підходить для 
точного і швидкого посіву. Глибина обробітку і глибина загортання насіння 
регулюються незалежно один від одного. Для розвантаження ходової 
частини вага знарядь оптимально розподіляється на ущільнюючі котки. 
Завдяки цьому досягається відмінна якість роботи незалежно від ступеню 
наповнення бункерів сівалки Солітер.

Оптимальна робоча швидкість агрегатів Системи-Компактор становить 
10 – 12 км/год. В результаті ефективної роботи цих знарядь забезпечується 
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Передпосівна комбінація Корунд 8 показує багатосторонність використання 
та високу продуктивність як при мілкому, так і глибокому обробітку. Вона 
вирівнює, розрихлює та подрібнює на вищому рівні - особливо акутально 
при вирощуванні картоплі та кукурудзи. Переконайтеся в цьому в наступних 
аргументах:

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

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ЕНЕРГІЮ СИНЬОГО КОЛЬОРУ 

ПЕРЕВАГА В БАГАТОСТОРОННОСТІ
Підпружинений брус з позиціями 

„на зріз“ чи „на згладжування“ для 

оптимального вирівнювання.

швидка і рівномірна схожість насіння. Фахівцями доведено, що використан-
ня Системи-Компактор дозволяє отримати збільшення врожаю до 15 %.

Для зручності транспортування агрегати Система-Компактор за допомо-
гою гідравліки складаються до транспортної ширини 3 м (для 12-метрового 
агрегату – до 4 м).

Система-Корунд
Універсальний комбінований агрегат передпосівного обробітку грунту 

Система-Корунд відрізняється особливо високою якістю вирівнювання, 
рихлення та кришіння грунту при високій продуктивності. Різноманітні 
стрілчасті лапи дозволяють цим агрегатам демонструвати свої можливості у 
різноманітних виробничих умовах. 

Агрегати Система-Корунд виготовляється з кількістю секцій від двох 
до шести, і забезпечує ширину захвату в межах 3,0 – 9,0 метри. Агрегати 
виготовляються тільки в навісному варіанті. Ширина кожної секції становить 
1,5 м. Рама агрегату виготовлена з високоякісної пружинної сталі витримує 
великі ударні навантаження, і забезпечує стабільну роботу протягом трива-
лого терміну експлуатації. 

Коротка та компактна конструкція Системи-Корунд забезпечує опти-
мальне положення точки тяги і таким чином дозволяє використовувати ці 
агрегати з тракторами, які розвивають невелике тягове зусилля. Завдяки 
невеликій вазі машин триточкова навіска трактора легко справляється з 
агрегатами, що мають велику робочу ширину захвату. 

Агрегат комплектується двома можливими варіантами робочих секцій 
– з плоскими або пружинними зубами. Секція плоских зубів складається 
з п’яти рядів прямих або зігнутих зубів – всього їх 25 штук. Відстань між 
зубами становить 60 мм. Така комбінація зубів створює ефект рівномірного 
розпушування при поверхневому обробітку грунту. 

Секція пружинних зубів складається з чотирьох рядів. 16 зубів, відстань 
між якими становить 98 мм створюють ефект рівномірного рихлення 
при глибокому обробітку грунту. Замість пружинних зубів секція може 
комплектуватися зубами типу «Марафон» та «Гамма». В свою чергу зуби типу 
«Марафон» з долотом можуть оснащуватися стрілчатою лапою

Паралелограмне навішування робочих секцій гарантує рівномірну гли-
бину обробітку грунту. Розміщення лап забезпечує високу тягову потужність, 
і таким чином дає змогу передавати більш високий тиск на котки. Завдяки 
цьому забезпечується оптимальне вирівнювання і подрібнення грунту. Ре-
гулювання робочих секцій на глибину обробітку від 3 до 15 см відбувається 
ступінчасто, за допомогою перестановки штифтів у отворах. 

Вирівнювання поверхні грунту агрегатами Система-Корунд відбувається 
за допомогою пружинної багатофункціональної планки, яка може мати два 
положення – з нахилом назад або з нахилом вперед. На середніх та важких 
грунтах планку встановлюють з нахилом назад, в бік знаряддя. Таким чином, 
всі нерівності грунту усуваються за один прохід. Пружини захищають планку 
від пошкоджень. 

На легких грунтах пружинна планка встановлюється з нахилом вперед, 
у бік трактора. Завдяки цьому, на рівних грунтах менше землі обробляється 
перед планкою, а саме знаряддя відчуває менший опір, а самі робочі органи 
можуть бути відрегульовані на різні експлуатаційні умови.

Система-Корунд оснащена подвійним зубчастим або трубчасто-зубчас-
тим котками, які виготовляються з діаметром переднього котка 330 мм, а 
заднього 270 мм. Вдало підібрана геометрія котка забезпечує рівномірний 
розподіл тиску для якнайкращого кришіння та вирівнювання грунту. Завдя-
ки шарнірній підвісці кріплення котків, у випадку появи на полі тимчасових 
перешкод, котки їх легко долають. При цьому не потрібно піднімати весь 
агрегат. Котки обертаються на шарикопідшипниках, які надійно загерметизо-
вані та не потребують обслуговування.

Незалежно від робочої ширини захвату, всі агрегати Системи-Корунд 
мають транспортну ширину 3,0 м і транспортну висоту до 4,0 м. Пристрій 
керування переводить секції у транспортне положення і одночасно їх блокує. 
Гідравлічна або механічна фіксація знарядь забезпечує надійне транспор-
тування. Завдяки регульованому складанню секцій переведення агрегатів з 
робочого положення у транспортне і навпаки відбувається швидко.



Якість! Надійність! Доступність!

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

Луцький р-н., с. Рованці, 
вул. 3-я Об’їздна, буд. № 51, 
тел.: 099 525-90-03, 
099 525-90-06, 095 6-999-461
maximumagro.com.ua

ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» – МОЛОДА ТА АМБІЦІЙНА 
КОМПАНІЯ, ЯКА НАЦІЛЕНА НА ВАШ УСПІХ

Весняна пропозиція від компанії Максимум-Агро задовільнить кожного:

- Трактори самохідні URSUS від 50-180к.с.;

- Техніка для картоплярства AKPIL.

- Грунтообробна техніка (плуги, 
борони, культиватори) AKPIL;

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

2600 Євро

- Розкидач мінеральних добрив 1200 л (AKPIL)

Характеристики:
Нержавіючий висівний 
апарат;
Карданний вал;
Гідравлічне регулювання;
Пландека (брезент)
Об’єм бункера: 1200л.





ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ОБПРИСКУВАЧА
Сільгоспвиробник має знати, на що передусім треба звертати увагу під час вибору 

обприскувача для свого господарства.
Сучасне рослинництво, особливо у зв’язку із широ-

ким застосуванням спрощених систем обробітку ґрунту, 
неможливо уявити без внесення мінеральних добрив, 
пестицидів, десикантів тощо. Тому розробка, виготов-
лення, вибір та експлуатація обприскувачів стали одни-
ми з найважчих задач в технічному забезпеченні земле-
робства. Що ж таке обприскувач та якими критеріями 
користуватись при його виборі? 

Спробуємо відповісти на це запитання на прикладі 
модельного ряду групи KUHN. Із всього сортименту об-
прискувачів цієї групи розглянемо лише причіпні моде-
лі  Lexis, Metris та Oceanis, а також самохідну Stronger. 

Спочатку зосередимо увагу на обприскувачі Lexis 
(фото 1), який є найпростішою та найпоширенішою мо-
деллю, а в інших причіпних звернемо увагу на головні 
відмінності.  

Фото 1. Причіпний обприскувач KUHN Lexis
Lexis  випускається із шириною штанги від 18 до 28 

м, номінальною ємкістю баку 3000 л, переважно вико-
ристовується в невеликих і середніх господарствах. Для 
роботи достатньо трактора типу МТЗ-82. 

Розглянемо основні вузли, які формують особливості 
цього обприскувача: 
• Бак для розчину виготовляється з поліетілену та має 

спеціальну краплевидну форму  з розширенням та цен-
тром ваги знизу. Така конструкція бака має ряд переваг. 
По-перше, низький центр ваги виключає перевертання 
обприскувача під час роботи та транспортування на 
великих схилах. По-друге, такий бак дозволяє повністю 
використовувати робочий розчин. По-третє, він має 
протихвильовий  захист (таку форму, за якої не утворю-
ється хвиля в напівпорожньому баку).

• Бак має гідрозмішувач постійного типу та автоматич-
ну систему промивання.

• Баки моделей Metris та Oceanis виготовляються  з армо-
ваного скловолокном поліестеру. Матеріал відзнача-
ється надзвичайною міцністю, що дає змогу зменшити 
товщину стінки бака ємкістю 3200 л до 6 мм (на відміну 
від 13 мм баків із поліетилену ємкістю 1800 л). Внаслі-
док нижчою є вага поліестерного бака й обприскувача 
в цілому. Бак обладнано гіропромивачем і бігунком 
сухого рівня, він має відлиту перегородку, яка запобігає 
утворенню хвилі під час роботи та транспортування.

• Штанга зроблена з алюмінію. Питома вага цього 
металу в 2,9 раза меньше за сталь, а що нижча вага 
штанги, то надійнішою буде її стабілізація та більшою 
може бути ширина (в обприскувачах KUHN-Blanchard 
вона сягає 48 м і є найбільшою на ринку). Зменшення 
ваги бака і штанги дозволяють полегшити шасі об-
прискувача і, а отже знизити вагу всього обприску-
вача (власна вага Lexis у 1,5-1,7 раза менша від ваги 

аналогічних моделей інших виробників). Чим менше 
вага, тим менше витрати пального і тиск на ґрунт.

• Відстань між колесами (колія) обприскувача регу-
люються від 1,5 до 2,25 м для адаптації під трактор 
та залежно від міжряддя оброблюваних культур. 
Опціонально машина комплектується поворотною 
віссю, щоб краще рухатись вслід трактору, та гідрав-
лічними гальмами.

• Lexis у стандарті обладнано мембрано-поршневим 
насосом PM 280 з потоком до 280 л/хв., пропорцій-
ним оборотам ВВП трактора, якому притамане висо-
ке значення максимального тиску 7 бар. 

• Система промивання баку для розчину включає ре-
зервуар чистої води ємкістю 320 л, розташований 
позаду під головним баком. Це унікальне рішення 
застосоване для кращого балансування центру ваги 
обприскувача відносно поздовжньої осі, що над-
звичайно важливо для стабільності при переїздах зі 
спорожнілим баком.

• В Lexis  виконується потрійна фільтрація рідини чотир-
ма фільтрами: механічний фільтр при наповнені баку 
зверху або всмоктуючий фільтр при заповнені через 
шланг і далі всмоктуючий фільтр після насоса, а також 
чашоподібні фільтри на кожній секції, що значно прості-
ше в обслуговуванні за фільтри на кожній форсунці. 
Розглянуті особливості обприскувача Lexis надають 

йому такі найцінніші якості як простота управління, 
висока точність (що важливо з огляду на високу ціну 
пестицидів та добрив), компактність, невелику вагу, ши-
рокий вибір комплектації та опцій під будь-які потреби. 

В господарствах середнього розміру (3-10 тис. га) з 
більшим обсягом робіт, полями з нерівною поверхнею та 
значними відстанями перевезення по сільських дорогах 
найкращим вибором є обприскувач Metris 2 (фото 2).

Фото 2. Причіпний обприскувач KUHN Metris 2
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Основні характеристики та відмінності Metris 2 по-
рівняно з Lexis:
• головний бак виконано з поліестеру гладкої крапле-

подібної форми із вмонтованою перемичкою для 
гасіння хвиль переливу, ємкістю в стандарті 4100 л 
(реально 4380 л), а опціонально 3200 л; 

• промивний бак 450 л, розташований на рамі по цен-
тру, позаду під головним баком; 

• регулювання відстані між колесам від 1,6 м до 2,25 м; 
• розмах штанги з алюмінію RHPA 24-28 м, TR4 24-30 м 

або RHA3 28-36 м; 
• підвіска обприскувача включає унікальні гіперре-

активні підвіски тягової балки й осі з еластичного 
матеріалу Strathane, а також активну паралелограм-
ну підвіску центральної рамки та підвіску штанги 
EQUILIBRA;

• мембрано-поршневий насос PM 320 (опціонально 
PM265, PM500 або відцентровий PC700); 

• чотирьохкратна фільтрація робочої рідини;
• ручна панель управління водяними процесами 

MANUSET, опціонально DILUSET+ з електричним 
управлінням всмоктуванням або e-SET з електрич-
ним управлінням всмоктуванням і розподілом.
Для великих господарств із значним обсягом робо-

ти KUHN-Blanchard виготовляє причіпні обприскувачі 
Oceanis (фото 3), який відрізняється від Metris деякими 
характеристиками та вузлами:

Фото 3. Причіпний обприскувач KUHN Oceanis
• ємкість поліестерного бака 5600 або 7700 л (реально 

8100 л);
• розмах штанги від 24 до 48 м, що є найбільшим в світі 

значенням;
• промивочний бак 560 л;
• регулювання відстані між колесам від 1,8 м до 2,25 м;
• мембрано-поршневий насос PM 500 (опціонально 

відцентровий PC700). 

 
Фото 4. Самохідний обприскувач KUHN Stronger
Також для великих господарств KUHN самохідний 

обприскувач Stronger (фото 4). Його високий кліренс в 
1,8 м дозволяє не тільки вносити ґрунтові гербіциди, а 
й проводити десикацію соняшнику, обробляти кукуру-

дзу, сою, ріпак та інші сільськогосподарські культури в 
різних стадіях росту. Водночас обприскувач має хорошу 
стійкість при роботі на схилах за рахунок достатньої 
ширини колії 2,8–3,5 м. Колія регулюється гідравлічно 
під час руху обприскувача. На відміну від механічного 
регулювання ширини колії це дозволяє економити до 3 
годин часу на кожній операції.

Фото 5. Самохідний обприскувач KUHN Stronger
Пневматична підвіска з 4 подушками, по одній на 

кожне привідне колесо, та кранами рівня дозволяє 
ефективно працювати на високій швидкості до 36 км/
год і забезпечити додаткову стабільність штанги.

В обприскувачі KUHN Stronger встановлений 6-ци-
ліндровий дизельний двигун MWM потужністю 260 к. с. 
Привід всіх чотирьох ведучих коліс відбувається гідро-
статичною передачею за допомогою двох гідронасосів 
та чотирьох гідромоторів-редукторів, встановлених по 
одному на кожному колесі. За допомогою головного 
гідророзподільника можна вирисовувати 3 передачі та 
змінювати напрям руху обприскувача, максимальна ро-
боча швидкість на першій передачі становить 20 км/год, 
на другій 30 і третій 40 км/год. Система приводу поліс 
спроектована таким чином щоб при пробуксовуванні 
одного з коліс обприскувач міг виїхати з проблемної 
ділянки за допомогою трьох інших.

Днище обприскувача повністю зашите металічними 
пластинами і представляє собою рівну гладку поверх-
ню. Це унеможливлює пошкодження як і обприскувача, 
так і культурних високорослих рослин.

Бак обприскувача об’ємом 3000 літрів зроблений 
з полієстру, армований скловолокном, що забезпечує 
достатню міцність та легкість баку і можливість ремонту, 
а подвійна система змішування типу механізму «Венту-
рі» дозволяє отримати рівномірно перемішану робочу 
рідину. 

Штанга оприскувача шириною захвату 30 метрів 
виготовлена з високолегованої сталі, встановлена на 
паралелограмній підвісці. Секційні клапани встановлені 
на штанзі, що пришвидшує час розкривання факелу роз-
пилу розпилювача і зменшує перевитрату препарату. 

В обприскувачі Stronger встановлена унікальна си-
стема підвіски штанги. 9-секційна штанга тримається 
на паралелограмі за рахунок двох пружин і чотирьох 
амортизаторів, що компенсує вертикальні коливання 
штанги, а система гідроциліндрів з азотними гідроаку-
муляторами та пружинами компенсує горизонтальні 
коливання штанги. 

За рахунок оптимального співвідношення ваги та по-
тужності, економічності двигуна було досягнуто хороші 
показники економії палива при проведенні обприску-
вання, за даними заводу-виробника витрати дизпалива 
на годину основного часу в середньому становлять 14 
літрів. Водночас Stronger здатен підійматися і спускати-
ся з гори, кут нахилу якої становить 28%.

Наведений модельний ряд причіпних обприскувачів 
KUHN-Blanchard дозволяє вибрати оптимальний для 
умов господарства і повністю задовольнить вимоги 
щодо якості, надійності та простоти експлуатації.
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СВІТОВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ 630-СИЛЬНОГО ТРАКТОРА 
ВІД GAME EQUIPMENT

На виставці ConExpo, що про-
йшла у Лас-Вегасі, компанія Game 
Equipment представила свій най-
потужніший трактор 96ATX. Про це 
повідомляє traktorist.ua. Нова модель 
оснащена двигуном Caterpillar C18 
максимальною потужністю 630 к.с., 
який відповідає стандартам контр-
олю викидів 4 ступеню. На трактор 
встановлено бак для дизельного 
пального ємністю 1500 л, а також 
16-ступінчасту трансмісію з електро-
нним управлінням. Стандартний роз-
мір шин становить IF710/60R46, проте 
для 96ATX також підійдуть шини 
розміром IF800/55R46, IF710/70R42, 
та IF800/55R46. Залежно від комплек-
тації, робоча вага коливається від 27 
до 38 т.

Наводимо короткі технічні харак-
теристики трактора 96ATX.

ДВИГУН:
- максимальний крутний момент 

складає 1300 обертів на хвилину;
- встановлена система електро-

нного вприскування палива;
- існує двоступеневий повітряний 

фільтр з індикатором попереднього 
очищення від пилу;

- обладнаний подвійним 2-мі-
кронним вторинними паливним 
фільтром;

- ручний гідравлічний похилий 
капот дозволяє легко очищати охо-
лоджувачі і обслуговувати двигун та 
інші компоненти.

ТРАНСМІСІЯ:
- з електронним управлінням, з 

прямим приводом, має 16 швидко-
стей руху вперед та 4 назад;

- багатодискова, встановлена 
гідравлічна система, передбачений 
режим паркінг-гальм;

- окремий охолоджувач, є також 
система очищення гідравлічної 
системи.

МОСТИ:
- всі колеса на окремому живленні;
- надпотужні;
- задній міст коливається, а пере-

дній – жорсткий;
ШАСІ:
- надпотужна зварена рама;
- cтики з’єднані надпотужними 

радіальними сферичними підшипни-
ками і великими штифтами.

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ:
- 6-дюймовий кольоровий дис-

плей для моніторингу і діагностики;
- контроль охолоджуючої рідини 

двигуна;
- контроль напруги;
- індикатор рівня палива;
- тахометр з лічильником годин;
- індикатор низького рівня гідрав-

лічного масла тощо.
РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА:
- кондиціонер з AM/FM радіо;
- ручна гідравлічна платформа 

нахилу для трансмісії;
- шкіряний салон, що обігріваєть-

ся, є пневматична підвіска сидіння з 
поворотністю у 20 градусів;

- задній склоочисник.
www.traktorist.ua, www.gameeq.com
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SIMA 2017: 7 ОСНОВНИХ МОМЕНТІВ 
ФРАНЦУЗЬКОГО АГРОШОУ

Sima, паризька Міжнародна агробізнес-подія, є однією з найбільших в світі виставок 
сільськогосподарської техніки. На цьому заході виставляється понад 1700 експонатів  з 
40 країн, а площа його охоплює понад 27 га.

Цього року виставка була розділена на вісім спеціалізованих областей, де було пред-
ставлено кілька стартапів в різних напрямках: від робототехніки до геноміки і навіть 
екологічної економіки.
1. Sly Boss – прямий диск

Англо-французька фірма Sly Agri викликала ажіотаж 
на виставці Sima в цьому році з її нещодавно запуще-
ною системою нульового бурового диску. Так званий 
Sly Boss використовує похилий різак, виготовлений 
австралійською фірмою Boss, яка була модифікована Sly 
відповідно до європейських умов. Sly Boss встановле-
ний жорстко, на відміну від версії, що обертається, на 
переплетінні.  Це дозволяє йому використовувати  тиск 
різака в особливо жорстких місцях.

Заднє колесо тиску контролює глибину загортання 
насіння, але є й інше закрите колесо, встановлене на 
стороні диска, який плаває, може  допомогти  зберегти 
постійну глибину посіву.

При розробці свердла дисковий ніж розбивався 
на кілька конструкцій, але кутовий диск виявився 
найбільш підходящим для ґрунтів ЄС. Це тому, що він 
проникає в ґрунт, не ущільнюючи його,  і запобігає при-
кріпленню сміття. Тиск різака управляється гідропнев-
матичною системою, а рама була значно посилена, щоб 
зняти напругу з різаків, які жорстко змонтовані.

Диск може бути налаштовано кількома різними 
способами, і можна переключати секції бункера, з яких 
надсилається насіння, клацаючи важелем.  Третій бун-
кер може бути доданий теж. Дозатори аналогічні тим, 
які використовуються в Horsch, а планшет-стиль екрану 
в кабіні був розроблений за допомогою електроніки від 
фірми Softiver.

Роздрібна ціна 6-метрового агрегату з цим диском 
складає близько € 100,000.

2. Самохідний збирач соломи Silofarmer
Французька фірма Silofarmer стверджує, що є ве-

ликий попит на її машини, які створені для великих 
виробників м›яса птиці. Спереду самохідного солом’я-
ного збирача є рудиментарна кабіна з розворотом 180 
градусів таким чином, що водій може переміщатися 
між ангарами туди і назад, управляючи машиною.  Ма-
шина з чотирьохциліндровим двигуном Kubota, який 

приводить в рух три колеса двигуна машини, ланцюги, 
тильні бичі та подвійні диски, що розвертаються. На 
палубі можна розмістити як круглі, так і квадратні тюки, 
і ширина розкидання може бути встановлена   від 5 м до 
12 м.  Також можливість піднімати і опускати лежак за 
допомогою гідравліки.

3. TYM 1304SP
Виробник бюджетних тракторів TYM презентував 

свій останній діапазон тракторів, який, як він говорить, 
розроблений спеціально для європейських ферм. 
Діапазон SP працює  від 3,6-літрового двигуна Deutz, 
який використовує AdBlue і окислюється  дизельним 
каталізатором, щоб відповідати найостаннішому кругу 
повторних  емісій у T1304SP.

Він налаштований на потужність 115 к.с. на початко-
вій моделі T1204SC і до 127 к.с. в T1304SP.

Всі моделі доступні з власною базовою 12-ступінча-
стою коробкою передач виробника або напівсиловим 
переключанням з 32-ма швидкостями та електрогідрав-
лічним човниковим важелем.

Максимальна швидкість складає 30 км/год для 
12-ступінчастої і 40 км/год для напівсилової. 

На задньому торці є 111 л/хв гідравлічний насос, 
який подає на  три котушки (шпульки).  Там також три 
швидкості: 540, 750 і 1,000 оборотів/в хвилину, а задні 
зв’язки витримують підйом 4.3 т.

4. LS Mtron XP7102
Інший південнокорейський бренд, який повільно пе-

реміщає свої машини на Захід, є  виробником трактору 
LS Mtron. Попереджуючи про свій намір продати більше 
тракторів в Європу, виробник показував на виставці 
Sima вперше за вісім років себе через французького 
імпортера, який вже має більше 40 дилерів. 

XP7102-найбільший трактор, що рекламується. Він 
іде з 4-х циліндровим FPT двигуном, який забезпечує 
102 к.с. та 24 швидкості. Також є електрогідравліка. 
В даний момент  LS Mtron трактори не продаються у 
Великобританії, але виробник говорить, що працює з 
New Holland по деяких своїх невеликих, компактних 
тракторах.

5. Sencrop
Французька компанія Sencrop привернула увагу до 

своїх метеорологічних станцій, які підключаються до 
планшету або смартфону – до речі, по конкурентоспро-
можних цінах.

Пропонується два вид станцій. Одна вимірює кіль-
кість опадів, температуру і вологості повітря, в той час 
як друга – швидкість вітру, напрямок, температуру і 
вологість.

Вони відправляють оновлену інформацію на смарт-
фон користувача кожні 15 хвилин, і є опція встановлен-
ня попередження, якщо стає особливо холодно, волого 



і вітряно. Додаток також зберігає зареєстровані дані, 
і це може бути експортовано на всі можливі системи 
управління сільським господарством.

Кожна станція оснащена батареєю з ультратривалим 
терміном, яка працює протягом трьох-чотирьох років, і 
вони поєднуються з телефоном власника за допомогою 
дешевої і надійної мережі низького діапазону. До одно-
го користувача може бути підключена необмежена кіль-
кість станцій.  Вони також можуть легко переміщатися 
між полями.

6. NH Drive і Case-IH автономний трактор
Промисловий CNH пропонував в ряду інших свою ав-

тономну концепцію трактора. Автономний  кабельний 
пристрій Case-IH базується на Magnum 370 CVX. Датчи-
ки включають в себе два GPS-приймачі, кілька датчиків 
близькості і камеру лазерного локатора на передній 
панелі.

Там також багато високотехнологічного програмного 
забезпечення та штучного інтелекту, який дозволяє 
трактору думати самому за себе. Це означає, що він 
може сам прийняти прості рішення, наприклад, об’їхати 
дерево  чи телеграфний стовп без втручання оператора. 
Машиною управляє ноутбук або планшетний комп’ютер 
і може працювати на відстані багатьох кілометрів.

Трактор New Holland базується на Т8. На відміну від 
Case-IH, він все ще зберіг кабіну таким чином, що лю-
дина може ним управляти. Оскільки стало менше про-
стору, багато датчиків і обладнання змонтовано на даху 
кабіни і датчику лазерного локатора. За словами обох 
виробників, машини повністю операційні, але, напевно, 
пройде деякий час, поки вони будуть доступні в прода-
жу. В основному це через те, що немає ніякого законо-
давства ЄС, яке регулювало б їх використання. 

7.Оновлений Agrisem Maximulch
Для тих, хто особливо наполегливо обробляє землю, 

Agrisem запустила жорстку версію свого Maximulch 
культиватора.

У машині 5-ї серії є два ряди зазубрених 610-мілі-
метрових дисків в передній стороні, які змонтовані на 
потужних 35-міліметрових ділянках. Вони допомагають 
дискам врізатися в випалену сонцем глинисту землю, 
і вібрувати якраз так, щоб зруйнувати плужну підошву. 
Позаду них є ряд пружинистих спіралей, ділянки авто-
скидання, які можуть працювати до 40 см.

Ряд дисків вирівнює поверхню перед своїм об’єднан-
ням з заднім пакувальником, який також може бути лег-
ко видалений, щоб залишити захищену від атмосферних 
впливів поверхню. 

Джерело: Machinery Farmers Weekly, 28.02.2017
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TF38.7

405/70-24 14PR MITAS
405/70-24 14PR BKT
405/70-24 14PR ALLIANCE

(4,0 bar)
(4,0 bar)
(4,0 bar) MAX

12,5 m/s

TF  42.7 З ВИЛАМИТехнічна характеристика Од.вим. TF 42.7 
Вага власна Кг 7500 
Довжина/ширина/висота мм 2250/2460/4490 
Базова комплектація  Кондиціонер, джойстик, 

блокування диференціалу, фари 
на кабіні 2п+2з, зачеп задній, 
палетні вила, автореверс 

вентилятора FAN DRIVE System 
Максимальна вантажопідйомність кг 4200 
Виліт при максимальній 
вантажопідйомності 

м 1,75 

Висота при максимальній 
вантажопідйомності 

м 6,2 

Висота підйому м 7,1 
Вантажопідйомність при 
максимальній висоті  

кг 3500 

Максимальний виліт стріли м 3,6 
Вантажопідйомність при 
максимальному вильоті 

кг 1600 

Потужність двигуна к.с. 101Tier3 
Виробник двигуна/к-сть циліндрів і 
тип 

 Kubota /4 турбо 

Шини  405/70-24 
Привід/коробка передач/максимальна 
швидкість 

км/год Гідростатика/2 діапазони/40 
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Безкоштовні телефонні лінії!

ВИПРОБУЙТЕ СПРАВЖНЮ ЯКІСТЬ!

«Волинська фондова компанія» - офіційний дистриб`ютор  олив Total  в Україні.  

НОВИНКА 
В АСОРТИМЕНТІ 

КОМПАНІЇ



VREDO ВИРОБЛЯЄ НАЙБІЛЬШІ САМОХІДНІ 
РОЗКИДАЧІ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

Датська компанія Vredo відомий виробник сільськогоспо-
дарської техніки у світі. Нещодавно з її конвеєра зійшов най-
більший і найпотужніший розкидач органічних добрив, модель 
якого в минулому році була представлена на виставці ATH у 
Данії. Йдеться про модель VT7028-3 – наслідник попередніх 
моделей 550-5518-3. Вона оснащена 16-літровим восьмицилін-
дровим двигуном марки Deutz, максимальна потужність якого 
досягає 687 л.с. при 1800 об/хв, і відповідає стандарту Євро-4.

Як повідомляє agroinfo.com, нова модель має загальну 
ширину 3 м, може використовуватися з декількома комп-
лектами шин - 900/60R42, 1050/50R32 і 1250/50R32. Датська 

компанія-клієнт зупинилася на останньому варіанті, що доз-
волило знизити тиск в шинах до 1,2 бар. Функції рульового 
управління включають управління всіма колесами і управлін-
ня «крабовим ходом» в обох напрямках. Агрегат обладнаний 
спеціально розробленим рукавом для закачування добрив 
з відкритих басейнів-відстійників. За словами виробника, 
12000 насос потужністю л/хв заповнює бак об'ємом 32 кубо-
метра (21 кубометр альтернативно) всього за 2,25 хвилини. 
Розкидач оснащений інноваційною безступінчатою трансмісі-
єю VVT700 (CVT).

www.agroinfo.com



МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ

20 - 23 ВЕРЕСНЯ
М. КРОПИВНИЦЬКИЙ 

(КІРОВОГРАД)

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



ДВОБАЛКОВІ 
КУЛЬТИВАТОРИ SYNKRO

 Культиватори у попиті в будь-який сезон: ефективна об-
робка стерні саме в часи великих витрат на захист рослин, 
найрізноманітніших вимог до захисту підґрунтових вод і 
безперервного землеробства робить надважливий внесок 
у довгостроковий прибуток. Щоб модель була оптималь-
ною для будь-якого стану землі, PÖTTINGER повністю пере-
робив свою серію двобалкових культиваторів. Культиватор 
з крильчатим лемешем серії SYNKRO 1020 пропонується з 
робочою шириною від 2,50 м до 6 м, моделі від 4 м склада-
ються. Завдяки короткій конструкції та висоті рами 80 см 
серія 1020 особливо придатна для проходження під час 
обробки масових залишків після жнив. Завдяки зміщенню 
центру ваги ближче до трактора двобалкова конструкція 
додатково надає переваги внаслідок зменшеної потреби 
у піднімальному зусиллі. До того ж нові SYNKRO ідеально 
придатні для рівної та низької обробки стерні на тракторах 
потужністю вже від 70 к.с.

Навіска ідеально пристосовується до найрізноманітні-
ших моделей тракторів і для моделей SYNKRO 2520 і 3020 
здійснюється за допомогою двозрізних начіпних серг кате-
горії II з двома позиціями за висотою. На вибір надаються 
три положення верхньої напрямної. Навісний комплект 
додатково може регулюватися за нахилом в двох позиціях. 
Таким чином, SYNKRO можна ідеально пристосувати до 
будь-якого трактора. На моделях SYNKRO 4020 K, 5020 K 
і 6020 K навіска здійснюється за допомогою двозрізних 
начіпних серг категорії II/III з двома позиціями за висотою. 
За стандартом рамні труби на всіх моделях серії 1020 тепер 
встановлюються у міцному виконанні 100 х 100 мм.

До новацій належить розташоване спереду центральне 
налаштування робочої глибини: це гарантує легкий доступ, 
а також підвищення безпеки та комфорту при налаштуван-
ні завдяки точному ступеневому регулюванню. Додатково 
можна також переносити вагу котка для закотковування 
на інструментальне поле для забезпечення приникнення, 
особливо на сухому і твердому ґрунті.

Нові дірчасті диски мають зубці для кращої тяги (диски 
вирівнювання) та зовсім не потребують технічного обслу-
говування. Вони зміщуються в глибину та спрямовуються 
паралельно з котком для закотковування – бездоганний 
комфорт і просте обслуговування гарантуються.

Моделі SYNKRO 4020 K, 5020 K і 6020 K складані з 2 частин. 
Це означає, що в такому варіанті складання не залишається 
жодного елементу, внаслідок чого при транспортуванні 
центр ваги пристрою може опускатися. Це забезпечує, 
по-перше, більше стійкості при транспортуванні, по-друге, 
зменшену висоту під час транспортування та зберігання.

Асортимент котків для закотковування різноманітний 
і налаштований на всі умови та види ґрунту. Це гарантує 
оптимальне ущільнення. У поєднанні з різноманітним, 
додатковим оснащенням за бажанням утворюється серія 
культиваторів універсального призначення.

 www.poettinger.at/uk_ua
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ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТЕ БАЧЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МОЖЕ 
БУТИ НЕДОСТОВІРНИМ

Університет PARK, Пенсільванія: «Виробництво продук-
тів харчування має до 2050 року подвоїтися, щоб прогоду-
вати зростаюче населення світу». Ця прописна істина часто 
повторюється в останні роки та отримала широке визнання 
серед науковців, політиків і хліборобів, але тепер дослідни-
ки оспорюють це твердження і пропонують нове бачення 
майбутнього сільського господарства.

Дослідження, опубліковане в галузі біологічних наук, 
говорить про те, що виробництво, ймовірно, буде потрібно 
збільшити з 25 відсотків до 70 відсотків, щоб задовольнити 
в 2050 р. попит на продовольство. Твердження про те, що 
нам потрібно подвоїти до 2050 року світовий урожай і тва-
ринництво, не підтверджуються даними. Про це говорить 
Мітч Хантер, доктор агрономії, який працює у коледжі сіль-
ськогосподарських наук, штату Пенсільванія. Він зазначає, 
що згідно досліджень виробництво повинно  зростати, але 
не так швидко, як багато хто стверджує. Проте, уточнення 
майбутнього попиту на продукти харчування тільки части-
на історії.

«У найближчі десятиліття сільське господарство буде 
покликане як нагодувати людей, так і забезпечити здорове 
навколишнє середовище», – сказав Хантер. – «Наразі існу-
ють дуже амбітні цілі для виробництва продуктів харчу-
вання, але немає чіткого уявлення про прогрес та про те, 
що нам потрібно зробити для  навколишнього середовища. 
Для того, щоб отримати сільське господарство в 2050 
році, таким, як ми хочемо, нам потрібно рівноцінно врахо-
вувати кількість виробництва продуктів харчування та 
інтенсивність впливу на навколишнє середовище».

Огляд останніх тенденцій в області впливу на навколиш-
нє середовище сільського господарства показує, що вони 
збільшуються і повинні, на думку дослідників, різко знизи-
тись, щоб підтримувати чисту воду і стабілізувати клімат.  
Необхідно уточнити сферу проблем, з якими доведеться  
стикатися сільському  господарству в найближчі десятиліт-
тя, приділяючи особливу увагу дослідженням на досягнен-
ня конкретних результатів.

«Виробництво продуктів харчування та охорона на-
вколишнього середовища повинні розглядатися як рівні 
частини грандіозного завдання сільського господарства», 
– каже співавтор дослідження Девід Мортенсен, професор 
по бур›янах і прикладної екології рослин, Penn State.

 Ці нові дані мають важливе значення для фермерів.  
Більш низькі прогнози попиту можуть припустити, що ціни 
в найближчі десятиліття не будуть рости так, як очікуєть-
ся.  Проте, автори відзначають, що моделі економічного 
прогнозування вже засновані на актуальних  кількісних 
прогнозах, тому прогнози цін не можуть в значній мірі за-
лежати від цього нового аналізу.

У той же час, фермери повинні нарощувати зусилля, щоб 
підтримувати поживні речовини на їхніх полях, скорочува-
ти  викиди  парникових газів і поліпшувати  стан ґрунту.

Таким чином, дослідження Тільмана показали, що світ буде 
вимагати на 100 відсотків більше калорій в 2050 році, ніж в 
2005 році, що є еквівалентом збільшення  лише на 68 відсо-
тків, ніж рівень виробництва в 2014 році.  Для задоволення ж 
проекції FAO, яка використовувала різні припущення і прогно-
зувала зниження попиту, виробництво доведеться збільшити 
лише на 26 відсотків у порівнянні з рівнем 2014 р.

«З огляду на те, на скільки обсяг виробництва збільшив-
ся останнім часом, це досить неправильно продовжувати 
стверджувати, що нам потрібно подвоїти вихід врожаю до 
2050 року» – сказав Хантер. – Для того, щоб подвоїти ви-
робництво продовольства, нам довелося б збільшити сві-
товий обсяг сільськогосподарського виробництва швидше, 
ніж будь-коли раніше, і розвинені країни світу знаходяться в 
точці, де вже підштовхують  наші системи землеробства 
до максимальних меж. Ми не знаємо насправді, як подвоїти 
виходи в цих системах, особливо без впливу  наших дій на 
навколишнє середовище».

Джерело: http://news.psu.edu, 22.02.17

ФЛОТ БЕЗПІЛОТНИКІВ МОЖЕ 
ЗАПИЛЮВАТИ МАЙБУТНЬОМУ 
УРОЖАЙ

Літаючі дрони можуть в один прекрасний день допома-
гати  бджолам  та іншим комахам  обпилювати квіти і куль-
тури, як каже Ейджіро Міяко, хімік Національного інституту 
передової промислової науки і технології в Цукубі, Японія. 
Він хвилюється з приводу зниження медоносності бджіл: 
«Жахливо, що система запилення втрачає ефективність, 
треба вирішувати цю проблему».

Комахи, особливо бджоли, допомагають запилювати як 
продовольчі культури, так і дикі рослини. Але запилювачі 
зменшуються в усьому світі через погіршення середовища 
їх проживання, хвороби, вплив пестицидів та багато інших 
факторів. 

У 2007 Ейджіро Міяко пробував зробити гель, який про-
водить електрику, але він виявився «повним провалом». 
Науковець вилив рідину у банку, помістив її у ящик і забув 
про це. Прибираючи свою лабораторію в 2015 рці, він ви-
падково зачепив  і пошкодив банку.

Дивно, але гель був ще липкий і підняв пил з підлоги.  
Міяко зрозумів, що здатність гелю захопити найдрібніші 
частинки була подібна до того, як бджоли захоплюють во-
лоссям пилок.  І тут хімік подумав про штучне запилення.

Але спершу Міяко почав досліджувати не комах-запи-
лювачів. Він приклав гель до мурах і відпустив їх в коробку 
з тюльпанами. Мурахи були покриті пилком через три дні.

Проте, Міяко був стурбований тим, що хижаки можуть 
поласувати його комахами-запилювачами.  Для того, щоб 
дати їм захист, він змішував чотири легких хімічно активних 
сполук в гелі.  Хімік випробував нову суміш на мухах, помі-
щаючи крапельку на спині і розмістивши комах на синьому 
папері.  Під ультрафіолетовим світлом гель змінювався від 
прозорого до синього, імітуючи колір фону.

Хоча цей хімічний плащ-невидимка може захистити комах, 
Міяко хотів запилювачів, які можна було б контролювати і які 
не полетять геть при першому запаху чогось їстівного.

Він купив 10 безпілотників, розміром з ківі і сам на-
вчився ними управляти, використовуючи всі одночасно, в 
одному процесі.

Міяко покривав нижню частину збереженого літального 
апарату з коротким кінським волосом, використовуючи 
електрику, щоб змусити волосся встати дибки (наелектризу-
ватися).  Додавання цього гелю зробило кінський волос ро-
бочим подібно до пуха бджоли. У тестах безпілотник запилив 
японських лілій більш, ніж на третину, зачіпаючи одну квітку, 
щоб зібрати пилок, а потім летів на іншу, щоб оббити зерна.

Міяко дуже зрадів, що вдалося врятувати невдалий гель, 
і зробив висновок,  що можна створити автоматизований 
парк з 100 безпілотних літальних апаратів, за допомогою 
GPS і штучного інтелекту, щоб запилювати разом бджіл та 
інших комах.  «І це не наукова фантастика» – підсумував 
японський хімік.

Джерело: www.sciencenews.org, 7.03.2017

Запилювач-безпілотник
Якщо намазати кінський волос 
гелем зі зразка, то  цей дрон 
зможе запилити велику кіль-
кість квіток, підбираючи пилок 
з однієї квітки і відкладаючи 
його на іншу.
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АБИ НАШ МОЛОЧНИЙ ВИРОБНИК 
НЕ ПУСТИВСЯ БЕРЕГА…
НА ДЕСЯТОМУ МІЖНАРОДНОМУ МОЛОЧНОМУ КОНГРЕСІ 
ОБГОВОРЮВАЛИ ПРОБЛЕМИ ВИЖИВАННЯ І РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

2-3 березня у Києві у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбувся Десятий міжна-
родний молочний конгрес, який зібрав понад 2000 учасників з України та більш ніж з 30 
країн світу – представників влади та галузевих об’єднань, міжнародних організацій та 
фінансових установ, фермерів, менеджерів та спеціалістів аграрних підприємств. 

Організатори ювілейного заходу – Асоціація вироб-
ників молока (АВМ), Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), 
компанія «Дикун», за підтримки Міністерства аграрної 
політики та продовольства, ЄБРР та FAO – подбали про 
те, щоб фахівці галузі мали змогу обговорити на круглих 
столах такі актуальні молочного бізнесу такі як введен-
ня ринку землі, надання бюджетної  дотації, ціни на кор-
ми та добрива, збереження здоров’я поголів’я. 

Держава обіцяє цього року виділити 
виробникам молока 500 млн. грн. на 
розвиток

Економіст інвестиційного департаменту Продо-
вольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) 
Андрій Ярмак розповів про сучасні світові та українські 
тенденції у молочарств. Він спрогнозував цього року 
відновлення внутрішнього попиту всього на 2-3%, збіль-
шення прибутковості виробництва і подальша стагнація 
прибутковості переробки молока.

З піднесенням учасники конгресу зустріли інформа-
цію народного депутата Івана Мірошниченко про те, що, 
за умов додаткових бюджетних надходжень, цього року 
держава може виділити виробникам молока додатково 
500 млн. грн. на розвиток. Щоправда, поки невідомий 
механізм виділення – чи то на голову ВРХ, чи на кіль-
кість надоїв.

Експерт з біобезпеки Віталій Башинський під час свого 
виступу розвінчав міфи, які заважають нашим виробни-
кам розвиватися. Приміром, установка про те, що дріб-
ний фермер не може вийти на ринок ЄС, що при доїнні 
кількох корів у дрібного фермера неможливо отримати 
молоко класу «екстра» чи що українське законодавство 
не стимулює і не спонукає до розвитку. Насправді, майже 
все молоко, яке є на ринку ЄС, отримане від невеликих 
виробництв. Дрібний фермер може отримати краще 
молоко, ніж на великотоварних фермах, хоча на це йому 
знадобиться більше зусиль. Що ж до українського за-

конодавства, то, на думку експерта, для того, щоб воно 
стимулювало до розвитку, його просто потрібно дотри-
муватися. А це, насправді, буває не часто.

Введення ринку землі може призвести до 
краху фермерських господарств

Одна з найболючіших проблем, що жваво обговорю-
валася на конгресі – це питання введення ринку землі, 
яке може поставити під загрозу існування фермерських 
господарств, що займаються молочним та м’ясним 
скотарством. Під час панельної дискусії «Молочне ско-
тарство України в умовах зняття мораторію на продаж 
земель с/г призначення» експерти і аграрії поділилися 
своїми думками щодо того, за яких умов ринок землі 
повинен бути введений. 

За словами народного депутата Сергія Лабазюка, 
посилення інтересу до цієї теми викликано тим, що в 
черговому меморандумі МВФ є пункт про прийняття за-
кону про ринок землі вже в березні 2017 року, а в травні 
він нібито має вже запрацювати. Тому ціна за черговий 
транш може бути досить високою – може вступити в дію 
«сірий» ринок і українська земля буде продаватися, ма-
теріально оформлятися абияк, її будуть купувати всі, в 
тому числі іноземці, без правил та конкретно врегульо-
ваної цінової політики.

Андрій Дикун, глава Всеукраїнської Аграрної Ради 
(ВАР), вважає, що різке введення ринку землі означає, 
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що не буде в країні ні корів, ні свиней, тому що фермери 
будуть просто купувати землю. Також ВАР категорично 
проти продажу землі з обмеженнями у 50 чи 100 га в 
одні руки, оскільки великим господарствам насправді 
землі потрібно більше.   

Його підтримав Михайло Соколов, заступник голови 
Всеукраїнської Аграрної Ради. За його словам, опиту-
вання аграріїв показало, що ні у кого, хто працює зараз 
на землі немає своїх грошей на купівлю, ніхто не може 
витягнути їх з обороту. А банки видають кредити пере-
важно юридичним особам, тож модель, в якій землю 
купують тільки фізичні особи, як це пропонують, не-
прийнятна, оскільки загрожує купівлею землі людьми, 
які не працюють на ній.

Худобі загрожує чергова африканська 
пошесть

Говорили про чергове випробовування, що чигає 
на українське поголів’я ВРХ – інфекційне захворюван-
ня нодулярний дерматит. За словами фахівців, через 
щільність поголів’я в окремих областях, відсутність 
вакцинації, поширеність хвороби в світі та теплий сезон, 
цілком ймовірно, що ця хвороба може стати пробле-
мою вже цього року, особливо в березні-серпні. Голова 
Держпродспоживслужби Володимир Лапа розповів, що 
для уникнення поширення вірусу вже заборонили ввіз 
худоби та продукції з неї з неблагополучних, вже завер-
шений перший етап дослідження вакцини від хвороби. 
За інструкцією, що вже затвердили, за рахунок держбю-
джету буде закуплено 100 тис. доз вакцини. 

Також на конгресі розглядалися технологічні питан-
ня: збільшення обсягу молока екстра класу, підвищення 
надоїв, поліпшення якості кормів, балансування раціо-
нів та інші.

Також учасники конгресу на виставці познайомили-
ся з сучасними досягненнями у галузі виробництва та 
переробки молока, ветеринарії, заготівлі та зберігання 
кормів. 

Приміром, можна було придбати сучасні засоби 
догляду за тваринами, укласти угоди із прямими поста-
чальниками переробного обладнання, упаковки. А ще 
придивитися до новітнього обладнання, що швидко 
визначає жирності молока, чи ексклюзивних американ-
ських аналізаторів антибіотиків у молоці Knick. Чи ближ-
че познайомитися з роботою прес-підборщики  Goweil, 
які дозволють два роки зберігати солому навіть просто 
неба без втрати її якості. 

В рамках Х Ювілейного міжнародного молочного 
конгресу відбулося нагородження лідерів молочної 
галузі, конкурс «Кращий люцерновий силос-2016», ро-
зіграш цінних призів від партнерів заходу, виставка-де-
густація «Смакуй українське».

Ольга Соломка
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З 7 по 10 червня 2017 року у м. Києві відбудеться XXIX Міжнародна агропромислова 
виставка «АГРО-2017». Організатор – Міністерство аграрної політики та продовольства 
України

Виставка «Агро-2017» – це найбільша агропромис-
лова виставка на теренах нашої держави, що виступає 
платформою для вдосконалення виробництва, впро-
вадження новацій та розвитку усіх сфер АПК України; 
діловий захід, що відкриває можливості для співпраці 
з країнами – лідерами світового аграрного сектору. Це 
унікальна нагода для діалогу з Міністерством аграрної 
політики та продовольства України, українськими асоці-
аціями, малими і великими підприємствами,  іноземни-
ми інвесторами. Саме на «Агро-2017» вирішується стра-
тегія розвитку аграрного сектору на найближчі роки.

Більше 35 тис. кв. м. експозиційної площі буде від-
ведено під демонстрацію кращих виробів і технологій 
сотень вітчизняних та іноземних компаній-учасників. 
Традиційно у виставкових павільйонах розмістяться 
представники провідних аграрних компаній України та 
інших країн світу.

Щорічно кількість відвідувачів «Агро» близько 50 000 
осіб, серед яких – перші особи країни, представники 
великих сільськогосподарських холдингів, власники 
середніх та малих фермерських підприємств, фахівці 
підприємств машинобудування, спеціалісти харчової та 
переробної промисловості.

Значну частину виставки традиційно займуть най-
кращі зразки сучасної техніки: комбайни, трактори, на-
вісне обладнання, обладнання для обробки і зберігання 
зерна, а також обладнання для будівництва агроспо-
руд і транспортування врожаю. Широкий асортимент 
дозволить підібрати найоптимальніші та найвигідніші 

варіанти, які підвищать рівень врожайності та якість 
виробництва. 

Для професіоналів «Агро-2017» – це широка мож-
ливість обміну досвідом на діловому рівні, завдяки 
насиченій науковій програмі: інтерактивним брифінгам, 
семінарам, конференціям, круглим столам. Тут будуть 
підніматися актуальні питання сільського господарства, 
аналізу та прогнозування ринку сільгосппродукції, пра-
вові аспекти та проблеми аграрного сектору. Традицій-
но на «Агро» будуються довгострокові партнерські від-
носини з співпраці, спільного виробництва, підтримки і 
дотацій у сільське господарство, які стають серйозним  
поштовхом для розвитку вітчизняного агропромисло-
вого комплексу. 

Програма спеціалізованих виставок включає дегус-
тацію та продаж екологічної продукції, виставку різних 
порід тварин і експозицію найпоширеніших промисло-
вих риб. 

Виставка «Агро-2017» – найважливіша подія агро-
промислового сектору України. Вона орієнтована на 
демонстрацію досягнень, налагодження зв’язків між ви-
робниками та покупцями, відкриття українського ринку 
для зарубіжних компаній, а також на впровадження 
інноваційних рішень і технологій, які дозволять розви-
вати агропромисловий комплекс, мінімізуючи витрати і 
збільшуючи дохідність як великих, так і малих аграрних 
підприємств.

Детальніше на офіційній сторінці в Інтернеті: 
www.agroexpo.in.ua
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ІСТОРІЯ НАЙПОПУЛЯРНІШОГО ОВОЧА
Томат є однією з найбільш розповсюджених сільськогосподарських культур і дуже 

різноманітно використовується в їжу. Томати їдять сирими, смаженими, вареними, 
консервованими, в вигляді соусів, окремо або разом з іншими стравами. Плоди широко 
використовують для консервування: з них готують пасти, соки, соуси, порошки. Насіння 
томату містять до 24% олії, що напіввисихає. Вона використовується в якості приправи 
для салатів, а також у виробництві маргарину і мила. З точки зору ботаніки помідор є 
ягодою, але обробляється він як овочева культура.

Походження
Згідно з однією з версій помідори, можливо, по-

ходять з високогірних районів західного узбережжя Пів-
денної Америки. За другою версією він ріс як вічнозеле-
на рослина в тропіках Еквадору. Не існує свідчень того, 
що томати культивувалися або навіть вживалися в їжу 
до прибуття іспанців. Однак інші дослідники говорять 
про те, що ця теорія не має практичної підоснови, так 
як багато інших плодів, які довгий час культивувалися в 
Перу, так і не стали темою історичних пам›яток. Багато 
агрокультурних знань були просто втрачені після при-
ходу європейців.

Існує альтернативна теорія, яка стверджує, що 
помідор походить з Мексики, де він був одним з двох 
найдавніших видів рослин і ріс диким, а також культи-
вувався ацтеками. Можливий також і такий варіант, що 
одомашнення виду сталося в двох регіонах одночасно.

Також ми знайшли матеріали, які стверджують, що 
батьківщиною томатів є Індія, де вони і зараз зустріча-
ються у дикому вигляді. Додається, що насіння помідо-
рів були знайдені в стародавньому похованні в Китаї. 
Втім, ця версія висловлюється тільки на одному ресурсі.

У будь-якому випадку, за допомогою невідомих нам 
механізмів, томати перебралися в Центральну Америку. 
Індіанці майя і інші жителі регіону використовували 
плоди в кухні, і помідори почали культивувати в пів-
денній Мексиці та інших регіонах вже до шістнадцятого 
століття. Великий, м›ясистий помідор – мутація більш 
ніжного і маленького овоча з’явився в Центральній Аме-
риці і там набув широкого поширення. Вчені доводять, 
що це був прямий предок сучасних томатів.

Томат потрапляє в Європу
Вважається, що в 1498 році Христофор Колумб вперше 

привіз помідори в Іспанію і Португалію, звідки вони роз-
повсюдились у Францію, Італію та інші європейські країни. 
Саме з Італії і походять перші описи рослини:  у 1544 році 
П›єтро Андреа Матіолі (Pietro Andrea Matthioli) назвав її 

«Pomi d’oro» (золоте яблуко), а в 1554 році він ввів латин-
ський термін Mala aurea, що має такий же переклад. 

Одним з перших, хто наважився вирощувати незна-
йому рослину, був Джон Джерард – британський ботанік, 
натураліст, травник та лікар. У 1597 році він написав нау-
кову працю The Herball or Generall Historie of Plantes, в яку 
увійшла інформація про помідор. Вчений вважав овоч 
отруйним (листя і стебло томата містять отруйні речови-
ни - глікоалкалоіди, але плід його абсолютно безпечний). 
Погляди Джерарда мали на той час великий вплив на 
суспільство, і помідори довгий час вважали неїстівними 
(хоча не обов’язково отруйними) протягом багатьох 
років в Британії і Північноамериканських колоніях.

Існує навіть легенда, що помідорами у 1776 році 
намагались отруїти першого президента США Джорд-
жа Вашингтона – у розпал боротьби північних колонії 
Англії за свободу і незалежність. Правдива ця історія, 
чи ні, але принаймні вона демонструє реальне тодішнє 
відношення до «золотого яблука».

Тож, у XVII й XVIII століттях ці рослини використо-
вувалися перш за все як декоративні.  Вживати в їжу 
помідори вперше почали в Британії, в середині XVIII 
століття. Вже до кінця цього століття, як повідомляє 
енциклопедія «Britannica», томат був у повсякденному 
використанні в супах, бульйонах і як гарнір. 

У вікторіанські часи вирощування овочів досягло 
промислового масштабу і перемістилося в теплиці. 
Але тиск на власників землі в 1930-60-х роках призвів 
до того, що промисловість рушила в Англії на захід, 
в Літтлхемптон, а сади, де вирощувалися рослини на 
продаж – в Чічестер.

До Франції томат прийшов через Прованс з Італії в 
кінці вісімнадцятого століття і став кулінарним символом 
Французької революції через свій червоний колір. Його і 
досі повсюдно використовують у французькій кухні.

У Північній Америці найраніше свідоцтво про томати 
належить 1710 року, коли ботанік Вільям Салмон повідомив, 
що бачив їх в Південній Кароліні. Сюди вони могли прийти 
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з країн Карибського басейну. До середини вісімнадцятого 
століття помідори вирощувалися на деяких плантаціях 
в Кароліні, і, можливо, інших регіонах американського 
Півдня. Цілком можливо, що деякі люди продовжували в 
цей час вважати томати отруйними, і вони вирощувалися як 
декоративні рослини, а не з метою вживання в їжу.

На територію Російської Імперії томат потрапив 
двома шляхами: через Румунію та Туреччину. Хоча перші 
посадки овочевих помідорів були зроблені в Криму в 18 
столітті, в європейській частині Росії цей овоч вико-
ристовували лише як декоративну рослину і цінували за 
красу квітів і яскравих плодів, які нагадували величезні 
ягоди, що, до речі, вважалися отруйними. Після визнання 
Катериною ІІ помідору як їстівного, він почав активно 
розповсюджуватись по всій території імперії.

Сучасна ситуація
На сьогоднішній день існує три найбільших регіони, 

куди експортується близько 62% свіжих томатів, – це 
США і Канада, Європейський Союз і Російська Федерація. 
У цих трьох регіонах самозабезпечення свіжими тома-
тами в середньому становить менше 50%. Наприклад, 
Великобританія виробляє лише 18% від кількості, яку 
споживає ринок, а Німеччина – всього лише 10%. Обсяги 
виробництва свіжого томату не збільшуються в більшості 
країн - найбільших імпортерах. Але фактом залишається 
те, що зростання споживання на таких ринках поглина-
ється виробниками в країнах, які розташовані в зонах з 
більш сприятливими для виробництва свіжого томату 
кліматичними умовами, де кількість світла протягом 
сезону перевершує вдвічі в порівнянні з північними ре-
гіонами. Розвитку цієї групи країн – експортерів свіжого 
томату історично передували поліпшені торгові угоди і 

відкритість ринків. Мабуть, найбільш охоче споживають 
помідори в Італії, звідки й походить перший опис цієї 
«ягоди» та її назва «золоте яблуко». Томати входять в 
щоденне харчування італійців і є головним інгредієнтом 
в багатьох рецептах італійської кухні.

Об’єм світового виробництва томатів у 2016 році 
склав понад 130 млн. тонн. Китай виробляє 40 млн. тонн 
і є найбільшим виробником у світі. Європа виробляє 
16 млн. тонн і займає друге місце. Також великими сві-
товими виробниками є США, Індія, Туреччина. Україна 
займає до 2% в об’ємі світового виробництва. 

На сьогоднішній день існує більше 700 сортів помі-
дорів. Їх вирощують у відкритому ґрунті, під плівковими 
укриттями, в теплицях, парниках. Існує багато різних 
технологій вирощування томатів, кожна з яких ставить 
акцент на розвиток тих чи інших якостей, зокрема на роз-
мір плода, його смакові властивості тощо. Вражаючими 
є технології вирощування помідорів в пустелях, зокрема 
футуристична ферма Sundrop в Південній Австралії, що 
офіційно відкрилась у 2016 році. Вона виробляє 17 000 
тон томатів на рік, використовуючи в якості ресурсів тіль-
ки сонячне світло та морську воду. Рослини на цій фермі 
поміщаються в судини, як в гідропоніці. Разом з водою в 
судини подаються необхідні поживні речовини, добри-
ва. На фермі здійснюється термічне опріснення солоної 
води (дистиляція). Вода нагрівається, а пар збирають 
і конденсують. Утворюється дистилят – це абсолютно 
чиста прісна вода. Такі передові технології є майбутнім 
сільського господарства, адже природні ресурси Землі 
дедалі виснажуються.

Підготувала Тетяна Бєлінська
Використані джерела:

http://rastenievodstvo.su, uk.wikipedia.org, geektimes.ru,
http://www.pro-of.com.ua, http://ovoschevod.com
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