
Всеукраїнський аграрний журнал
Передплатний індекс 68639

№4 (51) / 2017 www.agroprod.biz







Елюміс
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. 



Елюміс
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. 



ЗМІСТ

Втілення високопродуктивних технологій від ТОВ «Сервіс-Агрозахід» 7
Від редакції 8
Вихід агросектору на якісно новий рівень: Всеукраїнський хакатон аграрних 
інновацій запропонував можливості 12
Зміни в грошовій оцінці землі: чи на часі продаж сільськогосподарських угідь 
в Україні? 14
Віталій Ільченко: «Об’єднання сiльського господарства iз наукою та 
промисловiстю – це є успiх» 18
Високі врожаї малими затратами 20
Фізіологічна роль елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин 24
Які ж борні добрива вибрати? 26
Оптимізація живлення – мінімізація затрат 29
Інноваційний підхід в системі мінерального живлення кукурудзи з унікальними 
добривами від компанії «Вітера Україна» 30
Дікогерб® Супер – гербіцид-еталон у боротьбі з хвощем польовим! 36
Елюміс® – комплексний захист цариці полів від бур’янів 40
Рослинна діагностика - стратегічний інструмент моніторингу стану розвитку 
рослин 44
Цукровий буряк: від сівби – до збирання 48
«Аграна Фрут Лука»: взірець садівничих технологій 50
Техніка Massey Ferguson, UNIA та Agrisem від "ВФК" продемонструвала високі 
результати роботи на "Дні агротехнологій" від УКАБ 56
Заготовляючи якісні корми 62
Удосконалена модель культиватора КП-9,5 73
Це важливо знати керівнику… 74
Нові трактори HOLLAND зроблять демонстраційний тур на 8000 км, щоб 
відсвяткувати своє 100-річчя 75
Horsch и в 2016 году с высоким оборотом 79
Навіть урожайність підвищилася завдяки новому обприскувачу 
UNIA Europa 3024 82
Досвід Польщі у боротьбі із респіраторними хворобами та африканською чумою 
свиней 88
Аграрній бібліотечній справі в Україні 100 років 90

Всеукраїнський аграрний журнал

Передплатний індекс – 68639
Свідоцтво – серія КВ №19595-9395Р
Заснований – 27.12.2012р.
Видавець – ФОП Коцьолок П.І.
тел. (067) 986-24-74
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4.
Обсяг – 72-100 сторінок.
Наклад – 20 000 примірників.
Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з питань 
агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.

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

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

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

      www.facebook.com/AgroElitaMagazine

Замовлення № 2203
Редакція не несе юридичної відповідальності за зміст рекламних 
статей та реклами. 

В журналі використано фото редакції та з дозволу рекламодавців.



Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

www.agroprod.biz 7

ВТІЛЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ВІД ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» 

Якісна селекція, правильна та гармонійна систе-
ма живлення і захисту – це основа, на якій базується 
високотехнологічне рослинництво. Втім, щодо цих 
головних аспектів в агровиробників часто виникають 
суперечливі питання, адже існує безліч підходів та 
варіантів в тому, як правильно вести господарство та 
отримувати високі результати. Але ж, як завжди, правий 
той, хто отримує ці результати на практиці. Зокрема, у 
співпраці із «Сервіс-Агрозахід» – молодою та перспек-
тивною дистриб’юторською компанією, яка реалізує 
високоякісні оригінальні засоби захисту рослин, на-
сіння та добрива – вже немало господарств змогли 
підвищити рівень агрономії. Досліджуючи результа-
ти, разом з директором Тернопільського відділення 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід» Романом Процем ми відвідали 
село Великі Вікнини, що у Збаразькому районі Терно-
пільської області, де з 2000 року обробляє 2000 га ріллі 
ТОВ «Славутич». Директор господарства, Борислав Ми-
китович Довгаль, який пройшов довгий шлях набування 
аграрного досвіду – ще від часів керування колгоспом, 
на якому й базується теперішнє товариство «Славутич», 
– поділився з нашою редакцією інформацією про тех-
нології, які допомогли господарству вийти на гідний 
рівень за врожайністю та якістю продукції.

– На сьогоднішній день сіємо всі основні зернові та 
технічні культури: озимі пшеницю та ячмінь, горох, ку-
курудзу, соняшник, сою, ріпак, цукровий буряк. Сформу-
вали сучасний парк техніки, який повністю забезпечує 
нам якісне проведення всіх необхідних робіт в полі – від 
осінньої обробки ґрунту до збирання культур. 

– Наскільки принципово змінились Ваші техноло-
гічні підходи за роки роботи господарства?

– 18 років тому були зовсім не такі технології та мож-
ливості, як сьогодні. Ми рухались вперед згідно появи 
нових можливостей в аграрній галузі. Сьогодні віддає-
мо перевагу інтенсивним технологіям, адже сучасному 
прогресивному аграрію треба отримувати високі показ-
ники врожайності, зокрема пшениці не менше 70 ц/га, 
цукрового буряку не менше 700 ц/га, і так далі. Та якість 
продукції має бути відповідна. Також слід відзначити, 
що за останні роки відчутно змінились у нас кліматичні 
умови. Мало вологи, тому ми всі заходи спрямовуємо на 
те, щоб її зберегти, особливо під такі культури як соняш-
ник, кукурудза, цукровий буряк. 

– Які ресурси застосовуєте для отримання висо-
ких результатів?

– Все починається з правильного підбору насіння. 
Ми до цього підходимо дуже ретельно. Зокрема, співп-

рацюємо з компанією «Сервіс-Агрозахід», яка вже третій 
рік поставляє нам тільки якісний насіннєвий матеріал, 
що дозволило підвищити врожайність на господарстві. 
Наприклад, середньої врожайності озимої пшениці у 
нас менше 80 ц/га вже не буває. Високі результати дають 
кукурудза та соняшник французької селекції КОССАД 
СЕМАНС, ріпак німецької селекції LEMBKE тощо, це все 
насіння ми теж придбали в «Сервіс-Агрозахід». Фірма 
солідна, на її спеціалістів можна впевнено покластися 
у всіх питаннях, вони регулярно відвідують наше гос-
подарство, консультують. В аспекті захисту рослин ми 
так само притримуємося інтенсивного рівня, роблячи 
гербіцидну, фунгіцидну та інсектицидну обробки всіх 
культур, приділяючи особливу увагу ґрунтовому захи-
сту. Засоби захисту від провідних світових виробників 
купляємо в компанії «Сервіс-Агрозахід». 

– Які системи моніторингу впроваджені у вас на 
господарстві?

– Пильно слідкуємо за станом ґрунтів, регулярно 
робимо аналіз їх стану у державній лабораторії, а також 
користуємося послугами фірми «Сервіс-Агрозахід», яка 
має власну лабораторію. Фахівці компанії оперативно 
виїжджають в поле, беруть зразки ґрунту, здійснюють, крім 
того, і листову діагностику. Минулого року надали нам дуже 
добрі рекомендації щодо внесення макро- та мікроелементів 
під посіви ріпаку. Ми переконались, що робити технологічну 
карту потрібно виключно згідно точного аналізу, адже це 
дозволяє не тільки побудувати правильну систему живлення, 
а й зекономити кошти, які суттєво втрачаються при «сліпому» 
внесенні добрив. До речі, добрива ми так само купляємо в 
компанії «Сервіс-Агрозахід». Зокрема, дуже задоволений 
польським брендом TARNOGRAN. 

– Окрім власної сільськогосподарської практики, 
як ще працюєте над підвищенням професіоналізму?

– По можливості відвідую цікаві та корисні заходи 
– як в Україні, так і за кордоном, адже інший погляд, 
інший досвід можуть надати цінні знання для розвитку. 
Минулого року в цікаву поїздку запросила нас компанія 
«Сервіс-Агрозахід», з їхніми фахівцями та групою фер-
мерів зі всієї України ми відвідували провідні господар-
ства в різних країнах Європи. 

Спілкувалась Тетяна Бєлінська

ТОВ “Сервіс-Агрозахід”
47722, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27
тел.(факс) (0352) 25-15-00
моб.+380672438191
serviceagrozahid@gmail.com
www.serviceagrozahid.com.ua



Аграрний сезон 2017 року демонструє себе в стилі спонтанності та несподіванок, які все 
дедалі ускладнюють передбачення яких би не було результатів збору врожаїв. Дуже раннє і 
суттєве потепління навесні плюс достатність вологи сприяли скорішому починанню посів-
ної, обрізанню садів, раннім сходам озимих культур тощо. Різке настання на всій території 
України довготривалих для цієї пори холодів вибило рослини «з колії». Особливу проблему 
холоди завдали цвітінню, на садівничих господарствах рясно розливаються розчини з анти-
стресовими препаратами, а продовольчий сектор, відповідно, прогнозує високі ціни на свіжі 
ягоди та фрукти. Втрати непередбачувані. На сайті Мінагрополітики з’явилась новина із 
запевненням, що така погода не вплине суттєво на посіви польових культур, втім агрономи 
стверджують, що значний стрес в такій ситуації завдається кукурудзі. Добре, що хоч волога в 
ґрунті є в більш-менш достатній кількості.

Також серед топ-актуальних тем аграрної галузі стабільно залишається земельне питан-
ня, яке, до речі, досліджено в статті поточного номеру журналу «АгроЕліта». Суть в тому, 
що нещодавно відбулися зміни у методиці грошової оцінки земель с.-г. призначення, що, згідно 
з думками експертів, призведе до здешевлення ріллі, а це буде мати негативні наслідки для 
власників та орендарів сільськогосподарських ділянок.

 Готуючи даний випуск, насамперед, до виставки «Agroport West Lviv-2017», ми у більшості 
статей прямо чи опосередковано зачіпали ще одну ключову актуальну тему, а саме підви-
щення продуктивності господарств, чого аграрії прагнуть досягнути різними методами: 
людьми, грошима, технікою, хімією, органікою, логістикою і так далі – все є в ходу. Але в цьому 
контексті існує досить глибока проблема – відсутність досконалої системи в інноваційних 
технологіях, що використовуються на агропідприємствах. Адже не завжди саме по собі вті-
лення дорогого проекту є вирішальним, іноді навіть проста річ в міцному ланцюжку із всіма 
іншими дає значну прибавку продуктивності. Такий системний підхід активно пропагується у 
сфері високих технологій в сільському господарстві, яка, до речі, дуже яскраво демонструє силу 
об’єднання найсучасніших та найефективніших інструментів.

Також звертаємо вашу увагу, що в поточному номері (рубрика «Спецпроект») вийшла перша 
стаття проекту «Цукровий буряк: від сівби – до збирання 2017», який був започаткований та 
успішно реалізований минулого року. Дослідження проводиться на одному з найсучасніших гос-
подарств в Україні, тому рекомендуємо щонайменше поцікавитись, як у вітчизняній аграрній 
галузі здійснюється високотехнологічне вирощування цукрового буряку.

ВІД РЕДАКЦІЇ





НАСІННЯ ЦУКРОВОГО

БУРЯКА
категорії «Фермер» -
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КОЖЕН 3-й
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ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції
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ВИХІД АГРОСЕКТОРУ НА ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ХАКАТОН АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ ЗАПРОПОНУВАВ МОЖЛИВОСТІ

Пошук стратегій розвитку аграрного ринку відбувається різними шляхами. Кожне з 
аграрних підприємств в Україні по-своєму намагається вирішувати протиріччя між за-
вданнями та можливостями, між якістю ресурсів та якістю продукції, між розумовими 
підходами до виробництва та їх втіленням. Але якщо аналізувати ситуацію глобально, 
то аграрний ринок в нашій країні розвивається досить хаотично та нерівномірно. Втім, 
вже існують сучасні інструменти, що покликані навести порядок та створити точну і 
продуктивну систему руху аграрної галузі, та й будь-якої галузі. Мова іде про високі тех-
нології. І це не щось про майбутнє, яке колись настане. Це про сучасність, актуальність 
та гостру потребу. 

AgТech Ukraine – асоціація, яка поставила собі за 
мету сприяти втіленню високих технологій в сільському 
господарстві. На цьому шляху постає багато завдань, 
а головні з них – це створення можливості продук-
тивного діалогу між представниками цих двох сфер та 
якісного інформаційного простору в цьому контексті, 
масове усвідомлення важливості їх поєднання, аналіз 
реальних потреб аграріїв тощо. Задля досягнення цього 
всього AgТech Ukraine організувала Всеукраїнський 
хакатон аграрних інновацій, який в 2017 році пройшов 
вже втретє – з 24 по 26 березня. Mikrosoft Ukraine, як 
і минулого року, надала чудову локацію, внутрішнє 
влаштування офісу компанії дозволило всім учасникам 
комфортно працювати. Хакатон – це захід, де прогре-
сивні аграрії, молоді ентузіасти, досвідчені бізнесме-
ни, програмісти, дизайнери, маркетологи, інженери та 
інші новатори створюють нові технологічні продукти 
та сервіси для сільського господарства. Хакатон є 
платформою для старту нових проектів, і його формат 
передбачає презентації молодих учасників з супутньою 
допомогою та критикою від досвідчених менторів. Тих, 
хто представив найкращі проекти, очікувала грошова 
винагорода, призи від партнерів заходу та маркетин-
гова і консультаційна підтримка від AgТech Ukraine. До 
речі, генеральним спонсором Всеукраїнського хакатону 
аграрних інновацій-2017 виступила компанія ED&F MAN 
Ukraine, преміум-спонсором – компанія IoT Hub Kyiv, 
офіційним спонсором – компанія «Сингента». 

Трохи передісторії: Олексій Олейніков, співза-
сновник асоціації AgТech Ukraine, розповів, що ідея 
про поєднання галузей IT та «агро» в нього та його парт-
нерів зародилась у 2015 році, і восени того ж року у м. 
Тернопіль було проведено перший аграрний хакатон 
«Agro IT-Booster Hackathon», який згодом дав поштовх для 
розвитку спільноти AgTech Ukraine. За короткий минулий 
час, від першої зустрічі ентузіастів-засновників асоціації 
до сьогодні, її цілі та амбіції стрімко розширились, і наразі 
вона є міцною платформою для підтримки agtech–старта-
пів та популяризації вже існуючих agtech–проектів.

Завдання хакатону
На заході були заявлені певні важливі аспекти роботи, 

що корелювались з вимогами до його учасників. Юрій 
Петрук, голова асоціації AgTech Ukraine, зазначив, що 
аграрна галузь наразі є найбільш економічно перспектив-
ною та потужною в Україні, і вона наразі потребує суттєвої 
технологічної підтримки та вирішення тих проблем, які 
аграрії мають вже сьогодні. «Ми хочемо показати аграріям 
можливості, які вони можуть отримати від вже існую-
чих продуктів, якісно їх проінформувати» – сказав пан 
Юрій. Також він звернув увагу на потребу синхронізації 
інформаційних потоків, тобто створення чіткої системи 

технологій, що використовуються в аграрній галузі. Адже 
хаос, який існує в цьому аспекті наразі, є проблемою. В 
контексті звернення до учасників Юрій Петрук наголосив, 
що запропоновані ідеї мають бути унікальними, тобто ніде 
до заходу не реалізовуватись. І також він підкреслив важ-
ливість аспекту простоти: наскільки б не була складною 
технологічна історія створення тої чи іншої технології, її 
представлення на ринку має бути ясним і зрозумілим.

Слово менторам хакатону
Цього року на хакатоні працювали більше 20 менто-

рів, кожен з яких є професіоналом в тій чи іншій сфері, і 
таким чином процес комунікації між ними та учасника-
ми давав широку картину погляду на певні питання та 
проекти. Мінагрополітики не лишилось осторонь захо-
ду: менторами виступили Владислава Рутицька, радник 
голови Мінагрополітики та Ольга Трофімцева, зам. 
міністра з питань євроінтеграції. З деякими менторами 
редакція журналу «АгроЕліта» поспілкувалася особисто.

Зокрема, Ігор Бучацький, директор ED&F MAN 
Ukraine розповів: «Наша компанія працює в Україні вже 
10 років, розпочали роботу з придбання цукрового заводу 
в Миколаївській області, наразі займаємося вирощуван-
ням цукрового буряку (загальний банк землі 13 тис. га, з 
яких 7,5 тис. га – під зрошення). Також у нас запровадже-
ний напрямок трейдерської діяльності, а буквально на 
днях ми відкрили офіс в Києві. Ми пильно слідкуємо за всі-
ма новими технологіями, які з’являються на ринку, та по 
можливості їх впроваджуємо. Я дуже зацікавлений в роз-
витку IT в аграрній сфері, ці галузі найбільш перспективні, 
і їх поєднання є логічним, саме тому я тут сьогодні».

Артем Бєлєнков, засновник компанії 
SmartFarming, один з ініціаторів асоціації AgТech 
Ukraine поділився результатами своєї роботи:  «Наша 
компанія займається впровадженням інновацій в сільське 
господарство, зокрема систем точного землеробства, 
супутникових даних, безпілотних технологій тощо. 
Другий наш напрямок – це програмні продукти, управ-



лінський консалтинг. Ми позиціонуємо себе як компанію, 
яка системно підходить до розвитку аграрної галузі в 
напрямку високих технологій. Наприклад, немає сенсу 
господарству робити серйозний аналіз ґрунту з картою 
поля, якщо в нього немає техніки, яка потім буде точно 
вносити добрива. Сьогодні планую поділитись своїм 
досвідом, ідеями та думками, щоб допомогти молодим 
командам зробити якісний крок вперед у своїх проектах».

Результати хакатону
Тож, змагання за найбільш досконалий проект відбува-

лись між 19-ма командами. Члени журі (Артем Бєлєнков 
– засновник SmartFarming, Сергій Тихонов – технічний 
директор Agro Core, Роман Кравченко - засновник IoT Hub 
Kyiv, Віктор Галкін - менеджер маркетингових кампаній 
Syngenta, Ігор Бучацький, директор ED&F MAN Ukraine) 
надали учасникам критичні зауваження, які стосувались 
здебільшого вмінню ясно та чітко презентувати свої про-
екти.  Відзначимо переможців: третє місце та приз 10 тис. 
грн. отримав проект моніторингу пасіки LYNX; друге місце 
з винагородою 15 тис. грн. зайняла команда розробників 
AllFields.gov.ua – публічної інформаційної бази щодо ви-
користання зeмeль сільськогосподарського призначeння 
на основі супутникових даних. А переможцем Всеукраїн-
ського хакатону аграрних інновацій став проект Wather 
Cloud, який отримав від асоціації AgTech Ukraine серти-
фікат на 25 тис. грн. І, до речі, наша редакція ще в перший 
день хакатону плідно поспілкувалась з одним з учасників 
цієї команди, Євгеном Кузьмичовим. Він розповів: «Сьо-
годні ми представляємо проект, покликаний вирішити 
проблему посухи, яка актуальна наразі у всьому світі. Ми 
маємо ідею розробки автономної зрошувальної установки 
з регульованою виробничою потужністю, яка конденсує 
воду з повітря за рахунок створення точки роси. Працює 

вона від сонячних батарей, і має тривалий гарантований 
термін експлуатації – 10 років. Вода з установки підхо-
дить не тільки для поливу, але й для пиття, адже вона 
проходить через якісні фільтри. Коштує установка до 2 
тис. доларів, і є економічно вигідною у порівнянні з альтер-
нативними способами поливу в умовах недостатності 
прісної води». Крім цього, Євген Кузьмичов є представни-
ком компанії «АероДрон», яка виробляє безпілотні літальні 
апарати для розумного і точного внесення хімії на полях – 
в ультрамалих об’ємах. Як показує практика фермерів, які 
вже використовують ці технології, – вони дають значний 
економічний ефект та продуктивність у захисті рослин.

Редакція журналу «АгроЕліта» щиро бажає перемож-
цям хакатону, а також всім його учасникам плідного 
вдосконалення своїх ідей та успішного їх впровадження 
на аграрний ринок, майбутнє якого залежить від кре-
ативності, сміливості та наполегливості сьогоденних 
молодих аграрних діячів. 

Тетяна Бєлінська
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Борис Сидорук, к.е.н., старший науковий співробітник, Тернопільська державна сільськогосподарська
 дослідна станція ІКСГП НААН

ЗМІНИ В ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЛІ: ЧИ НА ЧАСІ ПРОДАЖ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ?

Сьогодні продаж земель сільгосппризначення в України заборонений, проте, все активніше 
говорять, що ринок сільськогосподарських земель запрацює вже найближчим часом. Вiдповiднi 
законопроекти готуються різними депутатськими групами. Тому, варто ще раз проаналізувати, 
на яку ціну можуть сподіватися власники земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення, і чи варто запроваджувати обіг сільськогосподарських угідь в Україні.

Так, згідно Закону України «Про оцінку земель» гро-
шова оцінка земельних ділянок залежно від призна-
чення та порядку проведення поділяється на два типи: 
нормативну та експертну.

При здійсненні цивільно-правових угод щодо 
земельних ділянок та прав на них згідно закону має 
застосовуватися експертна грошова оцінка земельних 
ділянок та прав на них. 

Що таке грошова оцінка землі?
Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здій-

снюють для визначення розміру земельного податку, 
державного мита при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, втрат сільського-
сподарського і лісогосподарського виробництва, вар-
тості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для 
розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оз-
доровчих споруд, а також при розробці показників та 
механізмів економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. Нормативну грошову 
оцінку земельних ділянок проводять юридичні особи, 
які є розробниками документації із землеустрою. Така 
оцінка щорічно індексується на відповідний коефіцієнт, 
який враховує індекс споживчих цін за попередній рік. 

За умов нерозвинутого механізму у сфері здійснен-
ня операцій купівлі продажу на ринку земель сільсь-
когосподарського призначення, фактично в основу 
визначення ціни на земельні ділянки буде покладено 
їх нормативну грошову оцінку. Слід зазначити, що по-
передню нормативну грошову оцінку земель сільсько-
господарського призначення було проведено в Україні 
лише один раз (станом на 01.07.95 р.).

Якщо проаналізувати динаміку змін величини 
грошової оцінки ріллі в історичному ракурсі, то можна 
відмітити наступне: за період з 1996 по 2014 рік індекса-
ція нормативної грошової оцінки земель проводилась 
11 разів; кумулятивне значення коефіцієнта індексації 
оцінки, який розраховувався за індексами інфляції, 
становило 3,997. Як бачимо з цифрових даних поданих 

у таблиці 1, протягом останніх 23 років вартість ріллі 
зросла у більше ніж 8,4 рази.

Сучасна ситуація
На даний час коефіцієнт індексації нормативної гро-

шової оцінки земель, на який індексується нормативна 
грошова оцінка за 2015 і 2016 роки, не залежить від ве-
личини реального індексу споживчих цін за попередній 
рік, як це передбачено статтею 289 ПКУ, і становить 1,0 
для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних на-
саджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), а для земель 
несільськогосподарського призначення – 1,06. Хоча, за 
даними Держкомстату України індекс споживчих цін за 
2015 рік склав 143%, а в 2016 році індекс споживчих цін 
досяг рівня 112%.

За сучасних реалій дана обставина вигідна насам-
перед для орендарів земельних ділянок, оскільки 
від розміру нормативної грошової оцінки залежить 
розмір орендної плати, сума якої не може бути меншою 
розміру земельного податку, що встановлюється для 
відповідної категорії земельних ділянок на відповідній 
території у межах не більше від 5% нормативної гро-
шової оцінки площі ріллі для Криму (якщо нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки не було проведено 
відповідно до пункту 277.1 статті 277 ПК) та у розмірі не 
більше від 3% від їх нормативної грошової оцінки (якщо 
нормативно-грошову оцінку земель було проведено). 
Дана сума не може перевищувати 12% від нормативної 
грошової оцінки земель. 

В результаті, орендна плата за орендовані земель-
ні ділянки, які будуть використовуватись оренда-
рями у 2017 р., залишиться на рівні минулого року 
і тільки «з доброї волі» орендаря вона може бути 
збільшена. Враховуючи той факт, що більшість сільсь-
когосподарських угідь обробляються великими сільсь-
когосподарськими підприємствами, зекономлені ними 
кошти будуть направлені на їх подальший розвиток, а 
дрібні землевласники знову ж таки будуть обмежені у 
доходах і можливостях.

З метою вдосконалення грошової оцінки, Постано-
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вою Кабінету Міністрів України №831 від 16 листопада 
2016 року запроваджена нова методика нормативної 
грошової оцінки земель сільгосппризначення, яка 
набула чинності з 1 березня 2017 року. 

Згідно даної методики нормативна грошова оцін-
ка окремої земельної ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення здійснюється за формулою:

Гзд = Σ (Пагр × Гагр) + Пнсг × Гнсг, (1)
де Гагр – нормативна грошова оцінка агровиробни-

чої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського 
угіддя природно-сільськогосподарського району, 
гривень за гектар;

Пагр – площа агровиробничої групи ґрунтів сільсько-
господарського угіддя, гектарів;

Пнсг – площа несільськогосподарських угідь (земель 
під господарськими шляхами і прогонами, полезахисни-
ми лісовими смугами та іншими захисними насадження-
ми тощо), гектарів;

Гнсг – норматив капіталізованого рентного доходу 
несільськогосподарських угідь на землях сільського-
сподарського призначення, гривень за гектар.

При цьому, використовувати як основу для розра-
хунків норматив капіталізованого рентного доходу 
вимагає чинний Закон України «Про оцінку земель». 
Цей показник відображає середній прибуток з гекта-
ра земель за сільськогосподарського використання, 
поділений на ставку капіталізації — показник, який 
відображає рентабельність того чи іншого бізнесу.

Для розрахунку нормативної грошової оцінки 
агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподар-
ського угіддя в методиці також прописана чітка 
формула:

Гагр = Гу × Багр : Б, (2)

де Гу – норматив капіталізованого рентного доходу 
відповідного сільськогосподарського угіддя природ-
но-сільськогосподарського району Автономної Респу-
бліки Крим, області, м. Києва та м. Севастополя, гривень 
за гектар;

Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів 
відповідного сільськогосподарського угіддя природ-
но-сільськогосподарського району;

Б – середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільсь-
когосподарського угіддя природно-сільськогосподар-
ського району Автономної Республіки Крим, області, м. 
Києва та м. Севастополя.

Аналіз. Який шлях є вірним?
Як бачимо із формул, за якими повинен здійснювати-

ся розрахунок, саме ґрунтові різниці, які відображають-
ся на ґрунтових картах, виступають головним об'єктом 
нормативної оцінки. Основним джерелом інформації 
про ґрунтовий покрив сільськогосподарських земель 
фактично повинні виступити архіви Держгеокадастру та 
його підвідомчих державних підприємств. 

Такого роду обстеження ґрунтів в Україні проводи-
лися ще в 60-х роках минулого століття. Ґрунтознавці 
об’єднали все різноманіття ґрунтів нашої країни у 222 
агровиробничих групи ґрунту, які володіють подібними 
властивостями та родючістю в процесі сільськогоспо-
дарського використання. З огляду на те, що кожен ґрунт 
кожної агровиробничої групи ґрунтів може мати різний 
гранулометричний склад, засоленість, кам’янисті й 
т.п. показники, вироблено понад 5,5 тисячі так званих 
ґрунтових різниць. 

Проте, дані результати з малою часткою ймовірності 
можна визнати такими, що відповідають дійсності на 
сучасному етапі землекористування, оскільки якісні 

Таблиця 1.  Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні в часовому вимірі, гривень за гектар

№ 
п/п

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

Інформація станом на
01.07.1995 01.01.2001 01.01.2006 01.01.2011 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

1
Автономна Республіка 
Крим 4387,00 10602,73 11193,30 14037,82 30789,64 36946,33 36946,33

2 Вінницька 3927,00 9490,96 10019,61 12565,86 27561,18 33073,42 33073,42
3 Волинська 3555,00 8591,92 9070,49 11375,55 24950,35 29939,41 29940,42
4 Дніпропетровська 3862,00 9333,89 9853,79 12358,40 27104,99 32525,99 32525,99
5 Донецька 4138,50 10002,14 10559,26 13242,66 29045,57 34854,68 34854,68
6 Житомирська 2443,70 5903,98 6233,88 7819,84 17150,82 20580,98 20580,98
7 Закарпатська 3132,00 7569,58 7991,20 10021,97 21981,56 26377,87 26377,87
8 Запорізька 4018,00 9710,91 10251,81 12857,08 28198,67 33838,40 33838,40
9 Івано-Франківська 3392,00 8198,46 8652,99 10854,40 23806,35 28567,62 28567,62

10 Київська 3796,00 9174,38 9685,40 12146,72 26641,79 31970,15 31970,15
11 Кіровоградська 3811,00 9210,62 9723,65 12194,69 26747,09 32096,51 32096,51
12 Луганська 3148,90 7610,43 8034,33 10076,07 22099,28 26519,14 26519,14
13 Львівська 3161,00 7639,66 8065,19 10115,20 22185,10 26622,12 26622,12
14 Миколаївська 3130,00 7565,21 7984,63 10016,00 21967,54 26360,16 26360,16
15 Одеська 3338,00 8067,45 8516,81 10681,16 23427,36 28114,23 28114,23
16 Полтавська 4121,00 9829,34 10376,83 13014,40 28543,76 34252,51 34252,51
17 Рівненська 3729,00 9011,00 9513,00 11933,00 26171,55 31406,00 31406,00
18 Сумська 3494,00 8444,48 8914,84 11180,80 24522,22 29426,66 29426,66
19 Тернопільська 3566,87 8620,60 9100,76 11413,51 25033,47 30039,38 30039,38
20 Харківська 3859,70 9336,61 9846,09 12351,04 27088,85 32505,53 32505,53
21 Херсонська 4120,00 9957,43 10512,06 13183,46 28915,72 34698,86 34698,86
22 Хмельницька 4096,00 9899,42 10450,82 13106,66 28747,28 34495,59 34495,59
23 Черкаська 4727,00 11424,44 12060,78 15125,75 33175,94 39810,79 39810,79
24 Чернівецька 4037,00 9756,83 10300,29 12917,87 28333,20 33999,84 33999,84
25 Чернігівська 2900,00 7008,87 7399,27 9279,63 20352,47 24423,15 24423,15

В середньому по Україні: 3675,6 8878,5 9372,4 11754,8 25773,14 30927,77 30937,85
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показники ґрунтів навряд чи залишилися на одному і 
тому ж рівні.

Крім цього, згідно думок експертів, проведення 
оцінки землі на підставі нової методики за сучасних 
реалій призведе до деякого (ще більшого) зменшення 
показників нормативної грошової оцінки сільського-
сподарських земель.

Так, згідно оцінок експертів у масштабах країни рілля 
подешевшає в середньому з 30,9 до 27,5 тис. грн, ба-
гаторічні насадження – з 59,3 до 52,8 тис. грн, сінокоси 
– з 7,3 до 6,5 тис. грн, а пасовища – з 5,7 до 5,1 тис. грн 
за гектар. В результаті зміниться і розмір податкових 
зобов’язань сільськогосподарських виробників, а також 
орендних платежів. 

Для власників і орендодавців земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення дана обставина 
має негативні наслідки, насамперед через недоот-
римання ними значної частки грошових доходів в 
сучасних умовах і обмеження можливостей продажу 
земельних угідь за високими ринковими цінами, в разі 
зняття мораторію на продаж земель сільськогосподар-
ського призначення. 

Тому, на часі більш доцільним є запровадження 
методики, яка б базується на розрахунках за показником 
рівня гумусу ґрунтів, і проводиться в доларовому виразі 
(оскільки більша частка сільськогосподарської продукції 
експортується за цінами світового ринку, які є набагато 
вищими за внутрішні і вимірюються у доларовому еквіва-
ленті). В результаті ми отримаємо щодо грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення набагато 
більші величини, ніж ті, котрі були використані у наявних 
методиках. В результаті, землевласник зможе розрахову-
вати на справедливу оцінку власних земельних угідь.

Таким чином, на сучасному етапі проведення 
земельних реформ важливим є, насамперед, про-
ведення на загальнодержавному рівні, відповідних 
ґрунтових спостережень, що є визначальними для 
встановлення справедливих цін на сільськогосподар-
ські угіддя. Ці спостереження будуть важливими і для 
самих землевласників, які матимуть нагоду оцінити 
вартість угідь з точки зору їх якісних показників і 
вибрати чи господарювати на ній самостійно, чи 
передати у власність (користування) іншим господа-
рюючим суб’єктам.

Отож, ринок землі є потрібним і визначальним для 
розвитку земельних відносин і країни в цілому, але сьо-
годні перед запровадженням обігу земель необхідно, 
насамперед, справедливо за світовими мірками оцінити 
якість земельних угідь, а також створити відповідні за-
конодавчі механізми для захисту прав землевласників. 
Тільки тоді можна говорити про продаж сільського-
сподарських угідь і необхідність запровадження ринку 
земель сільськогосподарського призначення. 

Використані джерела:
1. http://www.appu.org.ua/news/-2017--00004/
2. http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-normatyvnu-

hroshovu-otsinku-zemel-silskohospodarskoho-
pryznachennia-01-01-2016/

3. http://www.golovbukh.ua/article/6056-plata-za-
zemlyu-u-2017-rots-rahumo-pravilno

4. http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100004217-z-
01-03-2017-r-nova-metodika-normativnoyi-groshovoyi-
otsinki-zemel-silgosppriznachennya

5. https://agropolit.com/spetsproekty/227-yak-
virahuvati-vartist-1-ga-zemli-za-novoyu-normativnoyu-
groshovoyu-otsinkoyu
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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 №4 (51) / 201718

Компанія UKRAVIT є еталоном вітчизняного сіль-
ськогосподарського виробництва – так можна сказа-
ти без перебільшення. Секрет досягнення такої по-
зиції на ринку в постановці правильних глобальних 
цілей, базовій орієнтації на високі стандарти якості 
та розумне стратегічне втілення цього на практиці, 
що неможливе без грамотного керівництва. В цьому 
контексті представляємо вам інтерв'ю із гостем на-
шого номера журналу, власником компанії UKRAVIT 
Віталієм Володимировичем Ільченком, який розпо-
вість, як йому вдалося стати професіоналом своєї 
справи та створити сучасний бренд, що успішно слу-
жить багатьом українським аграріям.  

– Віталію Володимировичу, 
цього року компанія UKRAVIT 
святкує 18 років свого існування. 
Читачам нашого журналу буде 
цікаво, як виникла ідея створення 
компанії саме такого напрямку 
діяльності, як Ви це починали?

– Компанія «Укравіт» була за-
снована 1999 року. Моніторинг та 
аналіз вітчизняного ринку засобів 
для знищення побутових комах і 
гризунів, а також аналіз потреб і 
побажань потенційних спожива-
чів дав зрозуміти, що вітчизняне 
виробництво якісної продукції 
в цьому сегменті потрібне і має 
потенціал. Першим напрямком 
діяльності компанії було постачан-
ня засобів дезинфекції. Я прийшов 
працювати  в «Укравіт» 2000 року 
як менеджер, займався продажами 
і розвитком нових напрямків. Зго-
дом я став її керівником, а пізніше і 
власником. 

– Як вдалося вийти на позицію 
лідера? Які складні, переломні 
моменти зазначите в розвитку 
компанії? 

– Україна мала великий потен-
ціал на початку своєї незалежної 
історії. Але цей потенціал не пра-
вильно використовували, а най-

частіше його просто розкрадали. 
Прикро, що великі агропідприєм-
ства закривалися і не могли знайти 
своє місце на ринку. На початку 
діяльності нашої компанії якраз 
був період, коли сільське госпо-
дарство набирало оберти розвит-
ку, і ми стали активними співучас-
никами цього процесу. 2003 року 
відбувся важливий перехідний 
момент у компанії «Укравіт», коли 

були запроваджені нові напрямки 
діяльності, і з 2004 вона розпочала 
постачання засобів захисту рос-
лин в агропромисловий сектор та 
реєстрацію власних препаратів 
ЗЗР. Також ключовим роком для 
нас був 2009, коли ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів» запустила нові ви-
робничі лінії, тим самим суттєво 
збільшивши об’єм виробництва. 
Як результат – 2011 року компанія 
вийшла на міжнародний ринок. 
Ми вирішили відновити всі най-
кращі аграрні напрацювання, щоб 
зробити Україну сильним світовим 
аграрним лідером. І на сьогодні 
можна із впевненістю сказати, що 
вона ним стала.

– А коли і як виник Ваш інтерес 
до аграрної галузі? 

– Я зі старого сільського роду. 
Всьому мене навчили батьки. У 
дитячі роки працював в сільському 
виробництві, в селі Агатівка Бер-
дичівського району Житомирської 
області.  Вищу освіту отримав у 
Київському національному торго-
во-економічному університеті, за 
спеціальністю «зовнішньоекономіч-
на діяльність». 

– Чи є якийсь авторитет, який 
надихає Вас у діяльності?

– Я займаюся улюбленою спра-
вою вже дуже багато років, і сама 
робота для мене завжди була 
джерелом натхнення. Звичайно ж, 
основним джерелом сил завжди за-
лишається сім'я. І також сили завжди 
приходять від видимих результатів 
роботи та від спілкування з одно-
думцями.

– Як працюєте над своїм про-
фесійним розвитком?

– Постійно відвідую міжнародні 
конференції, виставки, наукові сим-
позіуми. Ось тільки повернулися з 
Дубаю, де брали участь в «AIM 2017» 
(щорічний інвестиційний форум). 
На цьому заході ми представляли 
українських аграріїв і активно обго-
ворювали можливі спільні проекти. 
Отримали дуже позитивні відгуки 
про українську продукцію. 

ВІТАЛІЙ ІЛЬЧЕНКО: 
«ОБ’ЄДНАННЯ 
СIЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
IЗ НАУКОЮ ТА 
ПРОМИСЛОВIСТЮ 
– ЦЕ Є УСПIХ»
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– Яких принципів, стратегій 
Ви твердо дотримуєтесь у біз-
несі від заснування компанії до 
сьогодні?

– Бути чесною і порядною 
людиною, професіоналом у влас-
ній справі, а також любити свою 
країну і землю, яка мене народила 
і виростила. Хочеться, щоб транс-
національні компанії не робили з 
України сировинний придаток, а 
наші аграрії не перетворювалися у 
виробників сировини для розвине-
них країн; щоб все більше і більше 
з'являлося якісних українських 
виробників, і Україна підвищувала 
свій виробничий потенціал – я ро-
блю все можливе саме для цього.

– Якими своїми досягненнями 
пишаєтесь?

– Ми першими почали виро-
бляти ЗЗР в Україні. Вже зараз ми 
виробник №1, з часткою в 7%. Осо-
блива гордість в тому, що ми пере-
творили Україну на експортера ЗЗР 
та мікродобрив, і першими в історії 
почали продавати свою продукцію 
за кордон, в Молдову і Грузію. Про-
тягом цього року ми вийдемо ще в 
декілька інших країн.

- Чи любите експериментува-
ти? Якщо так, поділіться досві-
дом в цьому контексті. 

- Ми постійно проводимо наукові 
експерименти і намагаємося знайти 
нові рішення. Ми перші створили 
складні багатокомпонентні препа-
рати. Ми вивчаємо проблему і нама-
гаємося знайти для неї оптимальне 
рішення. Відзначу, наприклад, гер-
біцид «Міладар Дуо», протруйник 
«Рестлер Тріо», фунгіциди «Акула», 
«Аякс» і «Капітал». Всі ці препарати 
дуже добре себе зарекомендували і 
користуються величезним попитом 
у аграріїв. 

– Розкажіть про свою команду. 
Яким є для Вас успішний професій-
ний працівник? 

– Ми зібрали колектив од-
нодумців. У нас панує принцип 
взаємодовіри і єдності цілей. 
Саме завдяки цьому нам вдається 
досягати серйозних результатів в 
роботі. На мій погляд, співробітник 
повинен бути найперше активним, 
цілеспрямованим та ініціативним, 
йому має бути не байдужий не 
тільки розвиток власної компанії, а 
й країни в цілому. 

– Розкрийте Ваш погляд  як 
спеціаліста на стан сучасного 
аграрного ринку в Україні. Які 
проблеми та переваги в ньому 
бачите? Що потрібно розвивати 
в першу чергу, яких технологій 
потребують аграрії? Чи можете 
сказати, що компанія UKRAVIT 
відіграє ключову роль в інновацій-
ному розвитку галузі?

– Ринок розвивається, і є ще ве-
личезний потенціал для росту. На 
мій погляд, великий успіх буде при 
плідній взаємодії науки і бізнесу. 

Потрібно переходити від експорту 
сировини до переробки сільгосп-
продукції. Потрібно розвивати 
індустріальні агро-парки. Україна 
має великий потенціал, але аграрі-
ям потрібні дешеві і «довгі» гроші 
у вигляді цільових інвестицій, щоб 
вони могли впевнено почати свої 
проекти. Також потрібні доступні 
кредитні державні програми для 
підтримки українських виробни-
ків.

Безумовно, компанія UKRAVIT 
відіграє важливу роль в становленні 
сучасного сільського господарства. 
Три мільйони гектарів, на яких 
працює наша продукція в Україні, є 
підтвердженням нашого успіху і до-
віри українських аграріїв. Також цим 
підтвердженням служить наш нау-
ково-дослідний центр, де ми розви-
ваємо власні розробки продукції, 
які значно вигідніші і екологічно 
безпечніші ніж продукція транснаці-
ональних компаній, і не поступають-
ся їм за якістю. Спільно з науковими 
інститутами ми розробляємо нові 
рішення, які допомагають нашій 
землі і аграріям виходити на кращі 
результати і, найголовніше, на менш 
шкідливі системи захисту – в чому 
міжнародні корпорації, до речі, не 
зацікавлені.

– Назвіть унікальні особливос-
ті компанії UKRAVIT.

– Ми хочемо розвинути свою 
країну, тому інвестуємо багато 
коштів у вітчизняні проекти. Ми 
«біла» компанія, яка чесно сплачує 
всі податки, і вважаємо це правиль-
ним ставленням до своєї країни. 
2016 року ми сплатили майже 
200 млн. грн. податків. 

– Віталію Володимировичу, 
нещодавно Ви стали пере-
можцем загальнонаціональної 
програми «Людина року - 2016» 
у номінації «Аграрій року». Про-
коментуйте Ваші досягнення та 
успіхи у минулорічній діяльності, 
а також поділіться майбутніми 
планами щодо розвитку компанії 
UKRAVIT. 

– Дійсно, відбулись значні 
успіхи. По-перше, наш напрямок 
для дачників і городників «Аптека 
Садівника» увійшов у трійку ліде-
рів сегменту. По-друге, «Фабрика 
Агрохімікатів» визнана підприєм-
ством року за версією європей-
ського авторитетного агентства 
«Standart Chartered Rating GmbH» 
(Німеччина), а також національною 
аналітичною компанією “Summit 
International Awards” (Україна) 
та міжнародною асоціацією 
“International Rating Association” 
(Гонконг). Крім того, ми створили 
«Агентство регіонального розвитку 
в Черкаській області» спільно з 
іншими бізнесменами і представни-
ками громадських організацій.

– Яким бачите сільське госпо-
дарство майбутнього в Україні? 
Як вважаєте, коли воно настане?

– Україна має величезний по-
тенціал, ми повинні об'єднатися для 
спільного розвитку. Майбутнє бачу 
високотехнологічним, при цьому 
велике значення має відіграти село. 
Ми повинні поступово відходити 
від експорту сільськогосподарської 
сировини, а брати курс на розвиток 
переробного напрямку. У села вели-
кий потенціал: розвиток сільських 
кооперативів, переробка сировини 
і створення продуктів із доданою 
вартістю. Досягнення успіху – це 
коли сільське господарство об'єдна-
ється разом з українською промис-
ловістю та наукою. Це дасть можлі-
вість суттєво зменшити залежність 
України від імпорту та збільшити 
виробничий і експортний потенціал. 
І ми, власне, зараз активно над цим 
працюємо. 

Користуючись можливістю, 
звертаюсь до наших аграріїв та 
науковців: хочу запропонувати 
Вам можливість реалізації своїх 
думок разом з нашою ініціатив-
ною групою. Звертайтесь, ми 
надамо будь-яку консультацію, а 
також зможемо підтримати Вас у 
реалізації Ваших проектів.

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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Щороку фермерам по всій Україні доводиться стикатись з численною кількістю про-
блем, які кожен раз все сильніше і нав’язливіше «дарує» нам природа. Надмірна спека, 
градобій, суховії – і це ще далеко не весь список сюрпризів, яких слід чекати протягом 
сезону. Часто неприємні подарунки проявляються у вигляді ослаблених та хлоротичних 
посівів, які знаходяться у стані глибокого стресу, що настав у результаті промивання 
гербіцидів, або їх неправильного застосування. Звичайно, краще попереджати пробле-
му, але що робити, коли вона уже з’явилася? Саме для цього спеціалісти компанії «Агро-
техносоюз» звертають Вашу увагу на антистресант Гуміфілд Форте Аміно та стимулятор 
Фульвітал Плюс.

На сьогодні реалії сільськогоспо-
дарських буднів такі, що отримати 
максимальний прибуток може 
лише раціональний господар, який 
мінімальними затратами досягає 
підвищення врожайності. Саме для 
цього компанія ТОВ «Агротехносоюз» 
пропонує Вам препарат німецької 
компанії HUMINTECH Фульвітал 
Плюс. Основна діюча речовина 
препарату – високоякісні фульвові 
кислоти. Рекомендовано застосову-
вати Фульвітал Плюс (0,3 - 0,45 л/га) 
для стимуляції рослин. Для зернових 
колосових – фаза кущення – виходу 
в трубку та прапорцевий листок, для 
кукурудзи – фаза від 3-4 до 9-10 лист-
ків, для соняшника – від 3-4 листків до 
появи «зірочки». В ці етапи рослини 
починають активно рости, уже закла-
дені генеративні органи починають 
накопичувати елементи живлення, 
готуючись до цвітіння та запліднення. 
Саме в цей період рослинам необ-
хідний максимально швидкий обмін 
речовин, який їм забезпечує препа-
рат Фульвітал Плюс. Основна його 
дія виражається у тому, що фульвові 
кислоти несуть сильний стимулю-
ючий ефект. Після обробки рослин 
спостерігається значний приріст 
площі листкової поверхні, а завдяки 
стимуляції метаболічних процесів 
всередині рослини покращуються 
також запилювальні здатності пилку 
та його витривалість. Одночасно з 
ростом листкової поверхні у рослин 
спостерігається збільшення кілько-
сті кореневих виділень, які в свою 
чергу хелатують недоступні елементи 
живлення ґрунту, що в подальшому 
активно засвоюються рослиною.

Спеціально для збільшення 
врожайності кукурудзи 
використовують препарат 
Фульвітал Плюс Zn, який містить у 
своєму складі хелатований цинк. 
Включення його в технологію 
вирощування у фазі від 3 до 10 
листків, окрім стимулюючого ефекту, 
забезпечує рослини додатковим 
джерелом надходження цинку, що в 
подальшому позитивно впливає на 
ріст рослин та урожайність.

У випадку градобою, для 
швидкого відростання вегетативної 
маси, рекомендовано застосовувати 
препарат Фульвітал Плюс (0,45 л/га). 
Фульвові кислоти стимулюють 
активний ріст, що сприяє 
відновленню посівів та зберігає 
урожай.

Результат після обробки посі-
вів пшениці озимої препаратом 
Фульвітал Плюс нормою 0,45 л/га, 
Жашківський р-н, Черкаська обл.

Засуха. Під час неї високі 
температури спонукають рослину 
до надмірного випаровування, 
у той час як елементи живлення 
засвоюються в рази менше. Як 
результат – посіви ослаблені, 
живлення порушено, а в деяких 
випадках взагалі майже зупинено. 
Мало того, в цей час рослина, у 
відповідь на стрес, починає активно 
продукувати білки теплового шоку, 
знижувати активність ферментів та 
уповільнювати процеси фотосинтезу, 
витрачаючи при цьому дорогоцінну 
воду та запаси цукрів. Декілька 
днів у подібному режимі змушують 
рослину перейти з режиму росту 
і розвитку у режим виживання, 
аби дати мінімальний урожай і 
відтворити себе у вигляді зерна. 

Гербіцидний стрес – ще один 
із загрозливих факторів на шляху 
до отримання високих врожаїв. 
Досить часто можна спостерігати 
ситуацію, коли при неправильному 
внесенні, використанні, або навіть 
просто через післядію гербіцидів, 
що були присутні на полі рік чи два 
тому, сьогодні ми можемо спостері-
гати посіви, які знаходяться у стані 
глибокого стресу. Це відбувається у 
наслідок того, що залишки гербіци-
дів пригнічують культурні рослини, 
уповільнюючи процес фотосинте-
зу, продукування основних груп 
ферментів та побудову білків. Через 
такі зміни утворення нових зерен 
хлорофілу припиняється, а старі з 
часом відмирають, процес засво-
єння елементів живлення з ґрунту 
уповільнюється в рази і як результат 
– масові хлорози на посівах.

Контроль Дослід

ВИСОКІ ВРОЖАЇ МАЛИМИ ЗАТРАТАМИ
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Для протидії стресам 
ТОВ «Агротехносоюз» звертає 
Вашу увагу на препарат німецької 
компанії Humintech Гуміфілд Форте 
Аміно. До складу даного препарату 
входить високоякісний гумат калію 
та вільні амінокислоти, які допомо-
жуть Вашим рослинам пережити 
скрутні етапи посухи та інших ст-
ресових ситуацій. Чому саме вільні 
амінокислоти? Справа в тому, що 
вони є найбільш активними в орга-
нізмі рослин, вони набагато швид-
ше сприймаються, транспортують-
ся і використовуються рослиною. 
Для прикладу, гліцин і глутамінова 
кислота сприяють підвищенню кон-
центрації хлорофілу, покращуючи 
умови для проходження процесів 
фотосинтезу. Пролін спричиняє 
позитивний ефект  на показник 
фертильності пилку і його стійкості 
до високих температур, а глутамі-
нова кислота впливає на осмотичні 
процеси в протоплазмі, вплива-
ючи на відкривання і закривання 
продихів.  Амінокислоти необхідні 
для нормального проходження всіх 
метаболічних процесів всередині 
рослини, адже саме вони є клю-
човими складовими для побудови 
білків, які захищають Ваші рослини 
від стресів.

Рослина, на відміну від тварин-
ного організму, здатна синтезувати 

для себе абсолютно всі амінокис-
лоти, але це за умови, що ззовні на 
неї не діють ніякі стресові фактори. 
В умовах жорсткого стресу синтез 
амінокислот уповільнюється, тому 
додаткове надходження останніх у 
рослину ззовні простимулює її до 
набагато швидшого виходу зі стану 
стресу. Додаткові амінокислоти, які 
ми вносимо з препаратом Гуміфілд 
Форте Аміно (0,4 л/га), будуть ви-
користані як будівельний матеріал 
для нових захисних білків, фермен-
тів, активації обміну речовин. Не 
слід забувати, що основу препарату 
складає високоякісний гумат калію, 
який також спричиняє антистре-
сову, адаптогенну та стимулюючу 
дію на рослини, пришвидшуючи 
утворення нових кореневих во-
лосків, коренів другого та наступ-
них порядків. Це також слугує 
захистом рослини від стресу, адже 
при настанні засухи вона матиме 
здатність знайти  вологу в більш 
глибоких шарах ґрунту.

Препатат Гуміфілд Форте Аміно  
нормою 0,4 л/га рекомендовано 
застосовувати одразу при виявлен-
ні стресу або профілактично. Також 
рекомендовано обприскувати 
посіви препататом Гуміфілд Форте 
Аміно (0,4 л/га), якщо є загроза різ-
кого підвищення температури або 
втрати тургору листками при засусі.

Висновок
Препарат Гуміфілд Форте 

Аміно (0,4 л/га) рекомендовано 
застосовувати при потраплянні 
рослин у стан стресу. Він забез-
печує надійний антистресовий та 
профілактичний ефект та зберігає 
урожайність на високому рівні при 
затратах від 3 євро/га. Препарат 
Фульвітал Плюс (0,3 - 0,45 л/га) 
рекомендовано застосовувати для 
досягнення максимальних показ-
ників на Ваших полях для інтенсив-
ного росту рослин.

Агроном-дослідник
ТОВ «Агротехносоюз»

Рибак Олександр

ТОВ "Агротехносоюз" 
Консультації за телефонами:
(044) 501-31-15, 
(050) 445-85-53, 
(050) 448-61-88, 
(097) 835-68-23
м. Київ, вул. Сюсюри 6, оф. 301
agrotechnosouz.com.ua
agrotechnosouz@gmail.com

Рослини ріпаку озимого, які 
потрапили під сильний гербі-
цидний стрес. Фото на момент 
внесення препарату Гуміфілд 
Форте Аміно (0,4 л/га) (зліва) 
та на 10 день під час обробки 
Фульвіталом Плюс (0,45 л/га) 
(справа).

Менеджер з регіонального розвитку (м. Вінниця) ТОВ «Агротехносо-
юз» Терентюк Олександр:

Восени 2016 року, в одному з господарств Вінницької області ози-
мий ріпак, який на той час знаходився у фазі 3-5 листків, потрапив 
під сильний хімічний стрес. Через несприятливі погодні умови деси-
кантом, який використовувався на посівах соняшника, було сильно 
пошкоджено озимий ріпак. В результаті цього листки вкрились 
некротичними плямами та частково відмерли, точка росту була 
пригнічена. Оцінивши складність ситуації, я порекомендував одразу 
внести препарат Гуміфілд Форте Аміно нормою 0,4 л/га. В результа-
ті проведеного обробітку, уже на 3 день після обприскування посівів 
стало помітно, що точка росту почала «оживати», а через 7 днів уже 

можна було бачити молоді 
листочки. Для кращого ефек-
ту на 10 день після першого 
обприскування було проведе-
но друге препаратом Фульві-
тал Плюс нормою 0,45 л/га.





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.



Будемо раді відповісти на Ваші запитання та 
зауваження.

(050) 320-24-66, (067) 000-24-66, (057) 736-03-43                                                                                                  
s-p-p@i.ua

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 збалансова-
на система удобрення, що відповідає потребам рослин 
на певних етапах їхнього розвитку. При цьому забезпе-
чення рослин відповідними мікроелементами навіть в 
умовах дії несприятливих факторів гарантує отримання 
стабільних високих урожаїв сільськогосподарських 
культур.

С. Полянчиков директор із розвитку НВК «Квадрат»
О. Капітанська науковий консультант НВК «Квадрат»
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ЯКІ Ж БОРНІ ДОБРИВА ВИБРАТИ?
Гобеляк Ю., начальник відділу маркетингу компанії «ТерраТарса», кандидат с.-г. наук
Дегтярьова І., агроном–консультант компанії «ТерраТарса»

На сьогодні більшість фахівців аграрного сектора на власному досвіді переконалися, 
що мікроелементи відіграють таку ж важливу роль при вирощуванні сільськогоспо-
дарських культур і впливають на їх врожайність і якісний склад сировини, як і макро-
елементи. Тому доцільно говорити про необхідність внесення мікроелементів на рівні 
з азотом, фосфором та калієм. Цинк, залізо, молібден, марганець, мідь і так далі - всі 
ці елементи, хоча і потрібні рослинам в дуже незначних кількостях, проте кожен з них 
відповідає за нормальне функціонування конкретного процесу в життєзабезпеченні 
рослини. Одним з таких важливих мікроелементів є бор.

Асортимент листкових борних добрив на ринку 
України дуже широкий і значно перевершує всі інші мо-
нодобрива. Листкові борні добрива, які пропонуються, 
мають різні препаративні форми: рідка (переважна біль-
шість, особливо на вітчизняному ринку), суспензійна та 
тверда. Крім різної препаративної форми, моноборні 
добрива містять і різні сполуки бору: динатрій октабо-
рат, боретаноламін, чисту борну кислоту та поліборати. 
Саме і різні сполуки бору впливають на ефективність 
цих добрив.

Які ж борні добрива вибрати? Яким сполукам 
бору надавати перевагу?

При виборі добрив, в тому числі і борних, не вірно 
звертати увагу лише на відсоток вмісту бору в добривах. 
Для повного засвоєння бору рослинами через листя 
дуже важливо, щоб сполуки бору добре та швидко роз-
чинялися у робочому розчині. Швидка та повна розчин-
ність гарантує 100% доступність бору для рослини та 
забезпечує технологічність його внесення.

Швидкість розчинення різних кристалічних сполук 
бору досить різна. Наприклад, борна кислота і, особли-
во, бура є малорозчинними сполуками. Тому добрива, 
які містять чисту борну кислоту або буру, будуть менш 
технологічними, ніж інші борні добрива.

 Крім того, низька швидкість розчинення цих речо-
вин не може гарантувати 100% доступність бору для 
рослини, оскільки доступність елементів живлення для 
рослини можлива лише при умові повного розчиненя.

Максимальною швидкістю розчинення з усіх криста-
лічних сполук бору відрізняються поліборати (таб. 1). На 
ринку України, на основі цих сполук, компанією «Терра-
Тарса» представлено добриво «Спідфол Бор». «Спід-
фол Бор» – це кристалічне добриво, яке містить 17% 
водорозчинного бору на основі поліборатів.

Таблиця 1. Швидкість розчинення кристалічних 
борних добрив.

Концентрація 
розчину

Спідфол Бор 
(поліборати)

Динатрій 
октаборат Бура Борна 

кислота

1% розчин 15 секунд 45 секунд 50 секунд 295 секунд
2% розчин 20 секунд 49 секунд 55 секунд 310 секунд

Таким чином, максимальна швидкість розчинення 
добрива «Спідфол Бор» буде гарантовано забезпечу-
вати 100% доступність бору для рослин у порівнянні із 
добривами які містять бор у формі бури, динатрій окта-
борату або чистої борної кислоти.

 Слід також пам’ятати, що добрива на основі динатрій 
октаборату, крім бору містять також високу кількість 
натрію, який може мати токсичний вплив на більшість 
сільськогосподарських культур.

Для підвищення розчинності бору найчастіше 
використовують реакцію з моноетаноламіном. Всі 
рідкі борні добрива виготовляються на основі цієї 
сполуки. Саме цей амін (залишок моноетаноламіна) 
декларується як вміст азоту. До того ж склад отри-
маної суміші після реакції з моноетаноламіном не 
піддається точному визначенню. Хелатів, подібно 
мікроелементам-металів, бор не утворює, тому заява 
деяких виробників про хелатну форму бору дещо 
некоректна. Також невірно називати сполуки бору з 
моноетаноламіном органічною формою бору - в цьо-
му з'єднанні бор також присутній в формі бората ВО33- 
– єдина форма, яка може бути засвоєна рослиною. 
Для сільськогосподарських виробників, які надають 
перевагу рідким добривам, компанія «ТерраТарса» 
може запропонувати рідке борне добриво на основі 
боретаноламіну Паверфол Борон. На відміну від 
інших добрив склад Паверфол Борон підтверджено 
відповідними лабораторними аналізами, що гарантує 
його відповідність заявленому.

Оскільки сільськогосподарські виробники з метою 
зменшення витрат при листковому підживленні культур 
змішують добрива, не винятком є і борні добрива та 
пестициди разом в резервуарі обприскувача. Важливою 
особливістю добрив в цьому випадку є здатність не 
порушувати стабільність діючих речовин ЗЗР. За даними 
різних закордонних наукових установ [1; 2] основним 
показником стабільності більшості діючих речовин ЗЗР 
є рН робочого розчину (таб. 2).
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Таблиця 2. Період напіврозпаду деяких д.р. ЗЗР в 
залежності від рН розчину

Діюча 
речовина 
пестициду

Період напіврозпаду д.р.

рН 4 - 5 рН 7 рН 9

Фолпет 6,5 г. (pH 4) 0,7 г. Не стабільний
Флуміоксазин 4,2 д. (pH 5) 1,0 д. 14,4 хв.
Циперметрин стабільний стабільний 1,9 г.
Диметоморф 1,06 г. (pH 4) 0,18 г. Не стабільний
Цимоксаніл 148 д. (pH 5) 34 г. 31 хв.
Клодинафоп 26,8 д. (pH 5) 4,8 д. 1,3 г.
Піноксаден 17,5 д. (pH 5) 9,9 д. 4,8 г.
Каптан 32 г. (pH 5) 8 г. 10 хв.
Римсульфурон 4,7 д. (pH 5) 7,3 д. 4,2 г.
Диметоат стабільний 12 г. 48 хв.
Клотианідин стабільний 193 д. < 2 д.

З таблиці видно, що при кислому середовищі ста-
більність діючих речовин пестицидів набагато вище 
ніж при лужному, навіть нейтральна реакція середо-
вища не забезпечує таку стабільність як кисле сере-
довище. Хочеться відмітити, що «Спідфол Бор», від 
компанії «ТерраТарса», є єдиним джерелом бору на 
ринку, яке підкислює бакову суміш (мал. 1). Всі інші 
борні добрива які присутні на ринку в тій чи іншій мірі 
роблять робочий розчин лужним. Таким чином, «Спід-
фол Бор» є єдиним борним добривом, яке не тільки 
не порушує стабільність діючих речовин пестици-
дів, але й сприяє їх кращій стабільності. Крім того, кис-
ла реакція робочого розчину сприяє більш кращому 
проникненню всіх компонентів бакової суміші через 
кутикулу листка.

1 – контроль;  2 – Спідфол Бор; 
3 – Динатрій октаборат; 4 – Бор-моноетаноламін. 

Малюнок 1. Вплив «Спідфол Бор» та інших борних 
добрив на рН робочого розчину

Показниками якості добрив для листкового живлення, 
крім якості сировини, їх хімічних властивостей та хімічної 
чистоти, також є такі показники, як стійкість до змивання 
опадами, і ступінь засвоюваності добрива рослиною.

Добриво Спідфол Бор спеціально розроблене для 
листкового внесення, містить якісний ад’ютант, що га-
рантує стійкість до змивання опадами.

Таким чином можна з певністю сказати, що борне до-
бриво «Спідфол Бор» від компанії «ТерраТарса» за ра-
хунок найкращої розчинності, за рахунок підкислення 
робочого розчину та наявності якісного ад’ютанту може 
заслуговувати на звання кращого борного добрива. 
Саме тому за результатами досліджень компанії «SQM», 
«Спідфол Бор» найкраще за інші борні добрива засвою-
ється рослинами (таб. 3).

Таблиця 3. Вміст бору в листах сої після обробки 
(данні компанії «SQM»)

Назва добрива Доза бору, кг/га 
(по д.р.)

Вміст бору в листах 
сої, мг/кг

Контроль 0 46,3
Спідфол Бор 0,56 95,8
Бор-моноетаноламін 0,56 83,1
Бура 0,56 77,1

Пропонуючи аграріям України добрива, ефектив-
ність яких доведено в багатьох країнах світу, компанія 
«ТерраТарса» базується на глибоких наукових дослі-
дженнях материнських компаній, на їх величезному 
виробничому потенціалі та тримає в полі зору тенденції 
розвитку світового ринку добрив для позакореневого 
живлення.

Література:
1. Pasian, C. 2004. Spray Solution pH. The Ohio Sate 

University Extension, Ohio Floriculture Online 11(3)
2. Deer, H. M. and R. Beard. July 2001. Effect of water pH on 

the chemical stability of pesticides. Utah State University Fact 
Sheet. AG/Pesticides/14.

З питань щодо застосування добрив від 
«ТерраТарса», будь ласка, звертайтесь:

ТОВ «ТерраТарса Україна»,
74800, Україна, 
м. Каховка, вул. Південна, 4
Тел.: (05536) 55-109; Факс (05536) 55-137
Email: info@terratarsa.com





Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

www.agroprod.biz 29

ОПТИМІЗАЦІЯ ЖИВЛЕННЯ – МІНІМІЗАЦІЯ ЗАТРАТ
Ми можемо в 4 рази збільшити врожай, 

якщо нам вдасться вдвічі прискорити фізіоло-
гічні процеси, – авторитетно заявляють сучасні 
науковці. І це дійсно можливо. Сьогодні вони 
готові відкрити для кожного з нас ці секрети, 
саме ті моменти, які допоможуть керувати 
процесами асиміляції, через регульовані нами 
фактори. Одним з них є найбільш дієвий і 
перевірений часом – це оптимізація живлення 
рослин.

Оптимізація живлення – це не лише шлях до еконо-
мії коштів тут і зараз, це ще й фундамент для стабільно 
високих врожаїв у майбутньому. В арсеналі як вітчизняної, 
так і закордонної науки є чимало унікальних досліджень 
і розробок. Але з певних причин вони так і залишилися в 
«статусі розробок». Хоча могли б знайти себе у технологіях 
сучасних господарств. І що характерно, більшість з них 
не потребують додаткових капіталовкладень. А навпаки 
– дають більш раціональне використання ресурсів, дають 
економію, забезпечують суттєву прибавку.

Наприклад, надзвичайно багато фермерів та господарств 
у своїй практиці використовують сульфат амонію. Ні, тут 
нічого поганого немає. Ціна сульфату амонію, як то кажуть 
– досить прийнятна, а з випуском гранульованих форм 
відпали проблеми з його внесенням. Існує думка, що сульфат 
амонію є найкращим добривом для озимих ріпаків. Нам 
відомі декілька десятків господарств Хмельниччини, дещо 
менше на Вінниччині й Житомирщині, у Сумах, Полтаві, де 
сульфатами підживлюють озимину. Але що з того виходить? 
Ефект досить різний. У частині господарств ефект є, а у 
частині – що називається, не дуже. У чому причина?

Ґрунти як фактор оптимізації живлення
Ґрунти різні як за кислотністю, так і за рівнем забезпе-

чення елементами, вмістом гумусу, по-різному реагують на 
внесення добрив. Іншими словами, кожному ґрунту – своє 
добриво. Так, на високобуферних ґрунтах амонійна форма 
посилює надходження фосфору до рослин. На низькобу-
ферних – калію.

Чому така поведінка? Суть ось у чому: при потраплянні 
в ґрунт будь-яке добриво або переходить в розчин, або в 
ґрунтовий колоїдний комплекс. І якщо там є, так би мовити, 
вільна комірка, то він зможе прийняти цей амоній. Отже, 
частинка амонію закріпилася ґрунтом, а частинка потягну-
ла на себе фосфор, утворивши фосфат амонію. Що маємо: 
більша концентрація фосфору в ґрунтовому розчині, 
кращий доступ до рослин, вищий коефіцієнт засвоєння. А 
якщо ґрунт низькобуферний, не здатний протистояти зміні 
концентрацій і місця в ГКК не має, тоді амоній «вибиває» 
калій, і концентрація калію у ґрунтовому розчині зростає. 
І куди ж піде цей калій? Добре, якщо «підбере» рослина, 
а коли промиється ґрунтовими водами? Ми проводили 
дослідження з міграції гумусу і елементів живлення в 
лізиметрах. Так ось, за квітень-червень минулого року, за 
межі двометрового горизонту вимивалося від 30 до 40 кг 
калію. Вдумайтесь, 40 кг з га водорозчинного калію – це 
15% обмінного калію, що міститься в орному горизонті на 1 
га, або 70 кг хлористого калію.

Інший чинник: кислотність або лужність. Для прикладу 
розглянемо Волинську область, де в основному кислі й 
слабокислі ґрунти. Там потрібно вапнувати. А що робити з 
карбонатами? Їх не так багато, але вони є. І всі ми знаємо: 
кальцій блокує поступлення більшості елементів. Гіпсування 
там ніхто не проводить. А якщо в даному випадку внесемо 
сульфат амонію, – сірка в’яже кальцій, розблоковує калій, а 
амоній працює як джерело азоту плюс підтягує фосфор.

Правильно підібрана композиція – крок 
до оптимізації живлення

Ми аж ніяк не рекламуємо сульфат амонію, не агітуємо 
завтра ж відмовитись від аміачної селітри чи КАСу. А лише 
стараємось Вам донести ту вигоду, яку можна отримати 
при правильному підборі добрива або композиції.

Великим секретом не буде, що виростити кукурудзу без 
азоту дещо складно. І те, що найкращою формою азоту для 
кукурудзи є аміачна: аміачна вода або безводний аміак, 
– також є факт. Але хто знає, як знівелювати тимчасову 
кислотність ґрунтового розчину після внесення добрив? 
Особливо на ранніх етапах онтогенезу, коли рослини 
складніше переносять надлишкову кислотність. А тут і дія 
гербіциду, і перепади температур і зниження засвоєння 
елементів, зокрема фосфору. Знову виникає риторичні 
запитання «Що робити? Як створити комфортні умови?».

Вихід і тут є – кальцієва селітра: 25-50 кг в рядки, не вап-
някової, а кальцієвої (інша назва – норвезька селітра), яка 
зніме надлишкову кислотність, забезпечить стартову дозу 
азоту (нітратна форма), посилить поступлення фосфору і 
головне – даний агроприйом забезпечить потужний старт 
для ваших рослин. Що таке ранній і дружній старт, розказу-
вати не потрібно. Припосівне внесення кальцієвої селітри 
під цукрові буряки прискорює регенерацію кореневого 
чохлика, чим знижує строк проходження «линьки» і відпо-
відно проникнення патогенів.

Мікроелементи у системі живлення 
рослин

Чутливість культур до добрив не є сталою. Вона 
змінюється від сорто-генетичних особливостей, ґрун-
тово-кліматичних умов, інших факторів. Наприклад, на 
дерново-підзолистих або сірих лісових ґрунтах для всіх 
культур першочерговим є азотне живлення, а потім вже 
фосфорно-калійне, або навпаки калійно-фосфорне, але на 
фоні азоту. Для чорноземів і темно-сірих – азотне – фос-
форне – калійне.

Щодо мікроелементів, то насамперед необхідно врахо-
вувати:
1. їх наявність;
2. потребу рослин в елементі протягом вегетації;
3. фактори, що впливають на рухомість та засвоюваність;
4. синергізм – антагонізм. 

Антагонізм виникає, коли спільна фізіологічна дія еле-
ментів менша суми дії цих елементів поодинці, а синергізм 
– коли більша. Така взаємодія великою мірою визначає 
здатність одного елементу сприяти або загальмовувати 
засвоєння іншого. Або якщо простіше, антагонізм – явище, 
при якому понаднормове засвоєння одного мікроелементу 
викликає дефіцит іншого, а синергізм – явище, коли засво-
єння одного елементу сприяє кращому засвоєнню іншого.

Пам’ятаймо, що ґрунт і надалі залишається природним 
джерелом елементів живлення, і наше з вами головне завдан-
ня – якомога ефективніше та раціональніше їх застосування. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ МІНЕРАЛЬНОГО 
ЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ З УНІКАЛЬНИМИ 

ДОБРИВАМИ ВІД КОМПАНІЇ «ВІТЕРА УКРАЇНА»
Валентина Ямкова, кандидат с.-г. наук, керівник відділу науки та агрохімічного сервісу 
Віталій Павленко, кандидат с.-г. наук, науковий консультант

Серед фаворитів найбільш вирощуваних сільськогосподарських культур одне з перших місць 
належить кукурудзі. Величезні здобутки світової та вітчизняної селекції з кожним роком додають 
культурі універсальності. Поряд із селекціонерами над питанням отримання максимального вро-
жаю на одиниці площі працюють всі сектори агрономії. Компанія «Atlantica Agricola» є визнаним 
у світі новатором у виробництві спеціальних мікродобрив з біостимулюючою, антистресовою, 
направленою дією на розкриття генетичного потенціалу кожної культури. Кукурудза для профе-
сіоналів цієї компанії є ключовою культурою. З метою повного розкриття генетичного потенціалу 
сучасних гібридів кукурудзи (отримання врожаїв більше 350 ц/га) ведеться комплекс тестувань 
і досліджень в напрямку повного контролю та стимулювання ключових фізіологічних процесів 
культури, які визначають елементи врожаю.  

Дружні сходи та міцна коренева система – 
спеціальне добриво «РАЙКАТ СТАРТ»

Характерною фізіологічною особливістю кукурудзи є 
пролонгований період проростання насіння (довготри-
валий процес проникнення вологи і поживних речовин 
через міцну насіннєву оболонку) і повільний розвиток 
кореневої системи. На ці процеси культура витрачає 
практично весь поживний і енергетичний резерв епі-
дерміса насінини. Передпосівний обробіток насіння 
кукурудзи препаратами з вмістом мікроелементів та 
складових, які забезпечують антистресову на біости-
мулюючу дію – це найменше затратний агроприйом 
для покращення кінцевого результату. 

 «Райкат Старт» (таблиця 1) - це спеціальне добриво, 
складники якого стимулюють проходження фермента-

тивних процесів у насінні кукурудзи, підвищують енер-
гію проростання, покращують засвоєння і абсорбцію 
елементів живлення, сприяють розвитку первинних ко-
рінців. Полісахариди та альфа-амінокислоти добрива є 
готовим джерелом енергії для проходження рослиною 
стартових процесів розвитку, забезпечують пролонго-
вану антистресову дію. Фітогормони добрива «Райкат 
Старт» сприяють рівномірному розвитку надземної та 
вегетативної маси кукурудзи, забезпечують поділ та ви-
тягування клітин кореневої системи, активують ріст ко-
реневих волосків. Передпосівна обробка насіння ку-
курудзи добривом «Райкат Старт» дозою 1,5-2,0 л/т 
сприяє проростанню насіння за умов ранніх строків 
сівби та забезпечує рівномірне проходження мета-
болічних процесів рослинами на початку вегетації 
при різких зниженнях нічних температур.   

Таблиця 1. Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Райкат Старт», %
Аміно-

кислоти
Полі-

сахариди
Фітогор-

мони
Азот 

(N)
Фосфор 

(P
2
O

5
)

Калій 
(K

2
O)

Залізо  (Fe) 
EDDTA

Бор (B) Цинк (Zn) 
EDTA

pH Густина

4 15 0,05 4 8 3 0,1 0,03 0,02 7,0-7,5 1,25 г/см3

EDDHA – етилендіамінди (2-гідроксофеніл) диоцтова кислота; EDTA – етилендиамінтетраоцтова кислота.

Стійкість до погодних змін, пролонгований 
період функціонування листової поверхні 
– спеціальне добриво «ФІТОМАРЕ»

У початковий період (до утворення першого над-
земного вузла) кукурудза росте дуже повільно. Молоді 
проростки відчувають стресове навантаження від засто-
сування чи промивання гербіцидів та нестабільності по-
годних умов. Для кукурудзи період формування від 3 до 
7 листків – це час, коли рослини спрямовують всю енер-
гію на закладання генеративних органів, які визначають 
майбутній врожай. Пролонгований стресовий вплив на 
кукурудзу в цей період розвитку в майбутньому прояв-

ляється в формуванні малоозернених качанів та щупло-
го зерна та як результат втрату врожаю до 30 відсотків 
від потенційно можливого.  

Підсилити генетично адаптивний потенціал гібридів 
кукурудзи допоможуть позакореневі підживлення спе-
ціальним добривом «Фітомаре» в дозі 0,3-0,6 л/га. Ос-
новним складником добрива є екстракт морських водо-
ростей Ascophyllum nodosum (таблиця 2) отриманий за 
ексклюзивною технологією компанії «Atlantica Agricola». 
Завдяки якій добриво містить найбільшу концентрацію 
натуральних та біостимулюючих речовин. 

Таблиця 2. Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Фітомаре», %

Азот (N) Фосфор
(Р2О5)

Калій 
(К2О) Бор (В) Молібден (Мо)

Вільні 
амінокислоти 

альфа-ряду

Екстракт 
морських 

водоростей
рН Густина, г/

см3

5,5 3 3,5 0,35 0,2 2 15 7,5 1,18

Позакореневі підживлення кукурудзи добривом «Фі-
томаре» сприяють стійкості рослин до абіотичних стре-
сів. В умовах зниження чи підвищення температури, від-
сутності  чи надмірних опадів складники добрива забез-
печують стабільність температури та  осматичного тиску 

клітинного соку, контролюють функціонування продихів 
епідермісу - забезпечують раціональне використання 
води. Фізіологічною особливістю водорості Ascophyllum 
nodosum є надзвичайно швидке наростання вегетатив-
ної маси та накопичення асимілянтів. Добриво «Фітома-
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ре» містить фітогормони, які забезпечують функцію без-
перервного поділу клітин листової поверхні та синтез 
органічної речовини. Спільна дія фітогормонів з бета-
їнами сприяє формуванню рослинами кукурудзи вели-
кої листової поверхні та подовжують період активного її 
функціонування. 

 Посіви кукурудзи, на яких проводили позакоре-
неві підживлення добривом «Фітомаре», візуально 
відрізняються темно-зеленим забарвленням та лис-
тям великого розміру. 

Крім гормонів росту, витяжка водоростей Ascophyllum 
nodosum, присутніх в добриві «Фітомаре», містить орга-
нічні кислоти, полісахариди та амінокислоти. За рахунок 
них застосування «Фітомаре» спільно з мікродобривами  
«Нутрівант Плюс», «Солюкат Плюс» чи «Мікрокат» спри-
яє кращому засвоєнню елементів живлення. Активують 
ферментативну діяльність кукурудзи з ризосферою, 
підсилюють процеси виділення кореневою системою 
ексудантів, багатих на розчинні вуглеводи та протеїни, 
що покращує діяльність мікоризи, засвоєння поживи з 
ґрунту. 

Складові добрива «Фітомаре» актуальні для проход-
ження всіх фаз розвитку культури. Вони сприяють адап-
тивності рослин до виникаючих погодних умов без зміни 
метаболічних процесів та активують основні фізіологічні 
етапи культури, подовжують період функціонування ли-
стового апарату, нівелюють явище всихання нижнього 
ярусу листків. 

Збалансоване фосфорне живлення 
кукурудзи - «АТЛАНТЕ» + «СОЛЮКАТ» 

Збалансоване фосфорне живлення кукурудзи – це 
розвиток потужної кореневої системи, закладання ре-
продуктивних органів, своєчасне утворення качанів та 
достигання врожаю. Дефіцит фосфору або його недо-
ступність для рослин кукурудзи з ґрунту гальмує ріст і 
розвиток квіток та зерен у качанах, листки рослин набу-
вають темно-зеленого забарвлення з фіолетово-черво-
ним відтінком і поступово відмирають. Працюючи над 
питанням безперервного забезпечення кукурудзи неза-
лежно від зовнішніх факторів легкодоступними форма-
ми фосфору, професіонали компанії  «Atlantica Agricola» 
розробили унікальні формуляції спеціальних добрив, 
які вирішують цю проблему: «Атланте» та «Солюкат Плюс 
0-40-28+0,4MgO+1S+ME».

«Атланте» (таблиця 3) - це унікальне фосфорно-ка-
лійне добриво з імуннопротекторними властивостя-
ми. Частина фосфору в добриві представлена у фосфіт-
ній формі, якій властива біостимулююча направлена дія 
на покращення загального мінерального живлення рос-
лин та засвоєння складових добрив протягом короткого 
періоду (впродовж кількох годин) та при температурі від 
4-5⁰С. За сумісного застосування спеціального добрива 
«Атланте» з мікродобривами «Нутрівант Плюс», «Солю-
кат», «Мікрокат», фосфіт калію підсилює рух поживних 
речовин в рослинах кукурудзи в обох напрямках: через 
листя пожива транспортується вниз флоемою, абсорбу-
ється корінням і рухається в гору по ксилемі. 

Таблиця 3. Фізико-хімічні властивості спеціального 
добрива «Атланте»

Фосфор (P2O5) Калій (K2O) pH Густина
30 20 4,5 1,3 г/см3

«Солюкат Плюс 0-40-28+0,4MgO+1S+ME» - це іннова-
ційне добриво преміум класу, коктейль фізіологічно-не-
обхідних елементів живлення для початкових етапів 
розвитку кукурудзи.  Основними складниками добрива 

є значна частка фосфору з пролонгованою дією засвоєн-
ня аміно- та фульвокислоти. Амінокислоти забезпечують 
антистресовий ефект, збільшують коефіцієнт споживан-
ня компонентів добрива. Фульвокислоти  мають власти-
вості органічного електроліту, притягують і утримують 
поживу навколо кореневої системи. 

З метою повноцінного пролонгованого фосфорно-
го живлення кукурудзи рекомендуємо в критичні фази 
розвитку (3-5 та 7-8 листків) проводити позакореневі 
підживлення сумісно добривами «Атланте» – 0,5 л/га та 
«Солюкат Плюс 0-40-28+0,4MgO+1S+ME» – 2 кг/га. 

Окрім покращення мінерального живлення, добрива 
«Атланте» та «Солюкат Плюс 0-40-28+0,4MgO+1S+ME» 
підвищують стресостійкість кукурудзи. Фосфіт, що 
міститься в добриві «Атланте», швидко вступає в обмінні 
процеси культури, сприяє синтезу лігнінів та амінокис-
лот, знижується вплив стресових факторів на метаболіч-
ні процеси рослин. Окрім того, фосфіт активує механізм 
самозахисту, підвищує імунну систему рослин кукурудзи 
та сприяє синтезу фітоалексинів. 

Низка господарств в Кіровоградській, Черкаській 
та Київській областях мають позитивний практич-
ний досвід обробки насіння кукурудзи «Атланте» 
- 0,5 л/т сумісно з «Райкатом Старт» з метою активу-
вання процесів коренеутворення та стійкості до ко-
реневих гнилей. 

Для збалансованого мінерального живлення кукуру-
дзи у фазі 3-5 та 7-8 листків рекомендуємо позакорене-
ві підживлення добривом «Нутрівант Плюс кукурудза» 
– 2кг/га сумісно з «Амінокат 30» – 0,5 л/га.  Для госпо-
дарств, які надають перевагу рідким добривам  «Мікро-
кат зерновий Старт» – 1,5 л/га та «Мікрокат Цинк» – 0,5-
1,5 л/га.

«Амінокат 30» є найпотужнішим антистресан-
том на ринку мінеральних добрив України. Ексклю-
зивна технології ферментативного гідролізу амінокис-
лот, які є основною складовою добрива, та амінограма 
побудована таким чином, що за 2-3 доби після застосу-
вання добрива рослини повністю відновлюють ме-
таболічні процеси відповідно до періоду розвитку.  

Шановні аграрії, компанія «Вітера Україна» запрошує 
Вас до співпраці! 

Пропонуємо науково-практичний інноваційний під-
хід в управлінні мінеральним живленням кукурудзи, що 
забезпечить повне розкриття генетичного потенціалу 
врожайності вирощуваних гібридів: 

• агрохімічний аналіз ґрунту з рекомендаціями щодо 
внесення основних добрив під планову врожайність; 

• функціональну діагностику рослин впродовж веге-
тації з метою корекції мінерального живлення; 

• передпосівний обробіток насіння
• позакореневі підживлення сучасними добривами з 

біостимулюючою, антистресовою та направленою дією.

Застосування спеціального добрива «Амінокат 30» в фазі 4-6 
листків кукурудзи після граду. Запорізька область, 2016 р.
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Таблиця 4. Програма мінерального живлення кукурудзи

Вплив на культуру (вирішення проблеми) Продукт Доза
Фаза росту та розаитку

Обробка 
насіння

3-4 
листка

6-8 
листків

Період на-
ливу зерна

Стимуляція росту кореневої системи Райкат Старт
1,5 - 2,0 л/т

0,3 -0,6 л/га

Активізація ростових процесів Мікрокат зерновий Старт 0,5 - 1,5 л/га

Упередження дефіциту цинку Мікрокат Zn 0,5 - 1,5 л/га

Підживлення
Солюкат Плюс 

0-40-28+0,4Мд0+№МЕ
2 кг/га

Уповільнення ростових процесів Флорон 0,1 - 1,5 л/га

Підживлення
Нутрівант Плюс™ 

кукурудза
2 кг/га

Поліпшення фосфорного живлення + фунгіцидний ефект Атланте 0,3 - 0,75 л/га

Упередження дефіциту марганцю Мікрокат Mn 0,5 - 1,5 л/га

Зміцнення стебла Келік Калій-Кремній 0,5 - 1,5 л/га

Упередження дефіциту цинку та марганцю Мікрокат Zn+Mn 0,5 - 1,5 л/га

Зняття стресу Амінокат 30 0,3 - 0,6 л/га

Поліпшення наливу зерна Келік Калій 0,5 -1,5 л/га

Упередження дефіциту мікроелементів Мікрокат Мікс 0,5 - 1,5 л/га

Зняття стресу Фітомаре 0,3 - 0,6 л/га

Стрес, викликаний низькими 
температурами

Застосування спеціальних добрив: 
 «Фітомаре»,    0,5 л/га    +    «Мікрокат Зерновий Старт», 1,5 л/га +
«Мікрокат Zn-Mn», 0,5 л/га. Одеська область, 2016 р.

Через 3 дні після застосування 0,5 л/га 
«Амінокат 30». Одеська область, 2016 р.

Застосування спеціального добрива «Амінокат 30» в фазі 4-6 листків кукурудзи 
після гербіцидної дії. Запорізька область, 2016 р.

ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА» – ексклюзивний постачальник в 
Україну спеціальних мінеральних добрив 

виробництва «Atlantica Agricola» (Іспанія) та 
«ICL Specialty Fertilizers» (Ізраїль).

Тел/факс  044 484 41 41 
www.viteraukraine.com    

office@viteraukraine.com 

Науково-консультаційний відділ: 
(050) 380 06 82, yamkova@viteraukraine.com
Регіональні дирекції з розвитку та лабораторії:
Захід: (050) 468 54 68,  chaban@viteraukraine.com 
(050) 324 68 83, mironets@viteraukraine.com
Центр: (050) 468 79 00, podolian@viteraukraine.com
(050) 468 79 90 slupitska@viteraukraine.com
Південь: (050) 468 74 68, dryzheruk@viteraukraine.com
Південний схід: (050) 468 78 97, movchan@viteraukraine.com 
Схід: (050) 468 44 68, zub@viteraukraine.com





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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ДІКОГЕРБ® СУПЕР – ГЕРБІЦИД-ЕТАЛОН У 
БОРОТЬБІ З ХВОЩЕМ ПОЛЬОВИМ!

Хвощ польовий в Україні доволі відома рослина, в першу чергу, своїми лікувальними 
властивостями, адже пагони містять кремнієву кислоту, алкалоїди, флавоноїди, сапоні-
ни, каротин, аскорбінову кислоту. Вона широко застосовується у народній медицині з 
давніх часів для лікування великої кількості захворювань людини. Однак такі хвалебні 
оди про нього не мають жодного значення, якщо він з’являється на сільськогосподар-
ських угіддях. Навпаки – хвощ польовий як злісний бур’ян – завдає значної шкоди посі-
вам та додає багато клопотів аграріям. Тож сьогодні ми спробуємо розібратися, що це 
за рослина, і як із нею боротися в сучасних умовах.

З наукових джерел відомо, що 
хвощ польовий – одна з найдавні-
ших рослин на Землі. У давні часи це 
були дерева, що досягали у висоту 
20-30 метрів. Коли хвощ еволюціо-
нував у трав’янисту рослину, насе-
лення Євразії і Північної Америки 
вживало в їжу його бульби після 
спеціальної обробки.

ОПИС ТА ПОШИРЕННЯ
Сучасний хвощ польовий 

(Equisetum arvense L.) – це багато-
річна трав’яниста рослина родини 
хвощових 15-40 см заввишки з буру-
вато-чорним, розгалуженим корене-
вищем, у вузлах якого утворюються 
кулясті бульбочки. 

Стебла у хвоща бувають двох ти-
пів: спороносні й безплідні. Споро-
носні пагони рожево-бурі, соковиті, 
нерозгалужені, членисті, листки 
розміщені кільцями, зростаються 
між собою, утворюючи дзвонико-
подібно потовщені піхви, що мають 
8–10 чорно-бурих зубців. Споронос-
ні пагони з’являються рано навесні 
і несуть на верхівках яйцеподіб-
но-циліндричні колоски зі споро-
філами, у спорангіях яких утворю-
ються спори. Після дозрівання спор 
спороносні пагони відмирають і 

рослина розвиває безплідні зелені 
пагони (7-50 см заввишки). Безплідні 
пагони прості або розгалужені, з 
6-12 ребрами і косо догори спрямо-
ваними багатогранними гілочками. 
Верхівки стебел без гілочок. Піхви 
вузькодзвоникуваті, знизу ясно-зе-
лені, зверху з темно-бурими три-
кутноланцетними зубцями і білою 
облямівкою на них.

Коренева система розвивається 
у вигляді почленованого коре-
невища, що проникає у ґрунт на 
глибину 30-100 см. Основна маса 
кореневищ знаходиться на глибині 
30–60 см. На їх вузлах утворюються 
невеликі бульби, що містять запа-
си поживних речовин. Спорангії 
(5–10) розміщені на нижньому боці 
щитковидних споролистків (споро-
філів), зібраних у колоски на кінцях 
стебел спорофіта. 

Вегетаційні підземні стебла – ко-
реневища – добре зимують, з них 
рано з’являються плодоносні па-
гони зі спорангіями. Спори дости-
гають у березні-травні, після чого 
плодоносні стебла відмирають. 
Спори проростають, утворюють 
паростки, на яких утворюються 

статеві органи. При заплідненні 
жіночої клітини виникає зигота, з 
якої розвиваються літні спорофітні 
рослини із зачатками кореневища. 
Вегетативне розмноження відбува-
ється завдяки утворенню пагонів 
з кореневищ, що триває до пізньої 
осені. Відрізки кореневищ завдовж-
ки 1 см здатні давати пагони. Остан-
ні можуть з’являтися з глибини не 
більше 50 см.

Хвощ польовий поширений на 
значній території нашої планети: 
у субарктичному, помірному та 
тропічному регіонах Євразії – від 
Ісландії, Великої Британії і Португалії 
на Заході до Кореї і Японії на Сході; 
на всій території Північної Америки 
– від субарктики Канади і Аляски до 
південних штатів США.

В Україні рослину можна зу-
стріти практично всюди: у Волин-
ській, Рівненській, Житомирській, 
Київській, Сумській, Чернігівській, 
Вінницькій, Львівській, Тернопіль-
ській, Харківській, Хмельницькій, 
Черкаській і Закарпатській облас-
тях. У степових районах хвощ тра-
пляється лише в долинах рік, у ярах 
і балках.



www.agroprod.biz 37

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 
ХВОЩА

Аграріям хвощ польовий відомий 
уже давно, але був період у розвит-
ку сільськогосподарської галузі, 
коли на нього не звертали особли-
вої уваги. А все тому, що на україн-
ських полях активно поширювалися 
інші злісні бур’яни: підмаренник, 
берізка польова, осет. Включаючи 
низьку агротехнічну культуру виро-
щування продукції рослинництва 
протягом тривалого часу (особливо 
в період 90-х років), значне закис-
лення ґрунтів, бездумний перехід до 
його мінімального обробітку, про-
блема масового поширення хвоща 
набула нових масштабів.

Його присутність та активний 
розвиток на полі, особливо у вели-
ких кількостях, на ранніх стадіях ве-
гетації культурних рослин (пшениця, 
ячмінь, кукурудза, соняшник) пору-
шує вільний потік повітря у міжряд-
дях, затримує потрапляння сонячної 
енергії до нижньої частини рослин, 
забирає в рослин вологу та поживні 
речовини з ґрунту. А це впливає на 
зниження урожайності.

Крім того, негативний вплив 
бур’яну підсилюється особливістю 
біологічних властивостей. Так, його 
корінь досягає метра у глибину, а 
подрібнені рештки зеленої маси ма-
ють здатність і надалі проростати.

Існує також хибна думка, що хвощ 
росте тільки на кислих ґрунтах. 
Однак цей бур’ян поширений по-
всюдно. Віддає перевагу перезволо-
женим, різним за щільністю ґрунтам. 
Він засмічує усі культури, луки, пасо-
вища, укоси зрошувальних каналів і 
водоймищ. Має високу конкурентну 
здатність відносно культурних рос-
лин та інших бур’янів. Економічний 
поріг шкодочинності не перевищує 
2-5 шт/м2. Потрапляючи до корму 
тварин, може викликати параліч ди-
хального центру.

АГРОТЕХНІЧНІ СПОСОБИ 
БОРОТЬБИ

Як правило, хвощ польовий ін-
тенсивно росте на полях з кислими 
ґрунтами та достатнім рівнем зволо-
женості. Тому від цього залежатиме 

вибір способів боротьби з бур’яном.
За висновками фахівців до них 

можна віднести такі групи:
1. Агротехнічні способи.
2. Агрохімічні способи.

Серед агротехнічних заходів, 
які можуть допомогти у боротьбі з 
польовим хвощем, слід виділити вап-
нування ґрунту для зниження рівня 
його кислотності. З цією метою у ґрунт 
вносять вапняні матеріали (вапно, 
доломітове борошно, дефекат). При 
цьому дуже важливе дозування, ґрунт 
має залишатися слабо-кислим або 
нейтральним за рівнем рН. Вапнуван-
ня варто проводити не частіше, ніж 
один раз у 5-6 років.

Іншим дієвим способом бороть-
би з бур’яном є механічна обробка 
ґрунту. Оскільки хвощ польовий 
розмножується вегетативно і спора-
ми, агротехнічні заходи необхідно 
проводити так, щоб не встигали 
визрівати спори, тобто кожні 10-12 
днів (а при теплій погоді цей період 
скорочується до 5-6 днів). Такі за-
ходи призведуть до того, що корінь 
почне поступово всихати. Але недо-
ліком цього способу є обмеженість 
його застосування лише у міжряд-
дях на просапних культурах, і у тер-
міни, що є оптимальними в період 
вегетації культур.

Важливим при цьому є питання 
періодичного застосування у госпо-
дарствах глибокої оранки як тради-
ційного способу обробітку ґрунту. 
Такий елемент агротехнології доз-
воляє не лише покращити структуру 
і стан ґрунту, а й більш ефективно 
боротися з кореневою системою 
бур’яну. Ефективною також є об-
робка чистих парів культиваторами 
не менше чотирьох разів, як тільки 
з’являються бур’яни.

Серед заходів протидії не варто 
забувати про оптимальну сівозміну 
та використання сидератних посі-
вів. Зокрема, восени, відразу після 
збирання врожаю, можна висівати 
трав’яні чи технічні культури, які 
пригнічують і затінюють бур’яни. До 
них належать олійна редька, озимий 
ріпак, гірчиця біла тощо. Їх сіють на-
багато густіше, ніж зазвичай, що теж 
дає свій результат. Крім цього, такий 
спосіб принесе чималу користь у 
контексті внесення в землю органіч-
них поживних решток.

Загалом напрошується висновок 
про необхідність виконання цілого 
комплексу заходів для ефективної бо-
ротьби з польовим хвощем: від підбо-
ру оптимальної сівозміни до високої 
культури обробітку ґрунту. Однак всі 
ці рекомендації необхідно поєднува-
ти з агрохімічними методами.

АГРОХІМІЧНІ СПОСОБИ 
БОРОТЬБИ

Як показує практика, найбільш 
повне очищення полів від бур’янів 
і, зокрема, хвоща польового, можна 
досягти, поєднуючи дієві агротех-
нічні заходи боротьби з хімічними 
засобами знищення бур’янів. 

Загалом таке поєднання дозво-
ляє зменшити кількість бур’янистих 
рослин на 78-80%, а їх вплив – на 
90-91%. При цьому кількість насіння 
бур’янів в орному шарі ґрунту ско-
рочується майже на 80% у порівнян-
ні з вихідними даними.

З хвощем польовим боротися 
складно, оскільки він з’являється у 
травні, а на ринку ЗЗР практично не-
має препаратів, які можуть прокон-
тролювати бур’яни, що вегетують, та 
їхню кореневу систему.

Численні досліди показали, що 
обприскування посівів кукурудзи, 
засмічених хвощем, препаратами 
на основі однієї діючої речовини, 
наприклад, дикамби, недостатньо 
ефективне.

Тому на ринку ЗЗР нещодавно 
з’явилися нові препарати з по-
кращеною комбінацією діючих 
речовин. Йде мова про гербіцид 
ДІКОГЕРБ® СУПЕР, який застосовують 
проти однорічних та багаторічних 
дводольних бур’янів у посівах 
зернових культур та кукурудзи. 
Надзвичайно дієвий він і у боротьбі 
з хвощем польовим, берізкою по-
льовою, видами осотів, та іншими 
дводольними бур’янами.

Розробником препарату є ав-
стралійська компанія «Нуфарм», 
яка спеціалізується на виробництві 
та постачанні препаратів захисту 

1 день після 
обприскування 

7 днів після 
обприскування 
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рослин у сільському господарстві. 
Компанія також є світовим лідером 
у виробництві фенокси-гербіцидів, 
займає 2 місце у світовому виробни-
цтві гліфосатів та входить у п’ятірку 
найбільших виробників продуктів, 
що містять мідь.

Компанія «Нуфарм» постійно роз-
ширює своє портфоліо, інвестуючи у 
промислове виробництво препара-
тів та забезпечуючи своїх клієнтів у 
всьому світі високоякісною продук-
цією, яка відповідає встановленим 
стандартам якості, безпеки для 
навколишнього середовища та здо-
ров’я людини. До таких препаратів 
можна із впевненістю віднести ДІКО-
ГЕРБ® СУПЕР.

У чому ж проявляється унікаль-
ність та механізм його дії, порівняно 
з іншими засобами захисту?

Про це розповів регіональний 

торгівельний представник ТОВ 
«НУФАРМ УКРАЇНА» (Львівська, 
Хмельницька, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Чернівецька 
та Закарпатська області) Іван 
Козира. За його словами, висока 
результативність препарату дося-
гається завдяки поєднанню таких 
діючих речовин як МЦПА (660 г/л) 
та дикамби (90 г/л). МЦПА накопичу-
ється у меристематичних тканинах, 
порушує гормональний баланс 
і синтез білків. Дикамба швидко 
переміщується рослиною та діє як 
ауксиноподібний регулятор росту, 
порушує цілісність клітинної обо-
лонки та викликає неконтрольова-
ний поділ клітин, у результаті чого 
бур’яни гинуть. 

Найбільший ефект від застосу-
вання гербіциду досягається під час 
його внесення на зернові колосові у 
фазі кущення (рекомендована нор-
ма 0,6-1,2 л/га) та кукурудзу у фазі 
3-5 листків (рекомендована норма  
0,75-1,25 л/га), коли масово з’явля-
ється хвощ.

Іван Козира також зазначив: 
«Метою розробки препарату було 
не знищити хвощ цілковито (що є 
практично не можливо), а звести 
його конкурентність з культурними 
рослинами до нуля. І це практично 
вдалося, незважаючи на те, що ймо-
вірність «перемоги» над ним складає 
приблизно 70 відсотків, та й то за 
умови виконання усього комплексу 
агротехнічних заходів, згаданих 
вище».

Дієвість препарату ДІКОГЕРБ® СУ-
ПЕР була підтверджена реальними 
прикладами застосування у вироб-
ничих умовах різних підприємств. 
Зокрема, проблему із поширенням 
хвоща польового вдалося вирішити 
протягом останніх 2 років у таких 
господарствах як ПАП «Дзвін» 
(Чортківський район Тернопільської 
області), СТОВ «Уїзд» (Рогатинський 
район Івано-Франківської області), 
ТОВ «Штерн Агро» (Тлумацький ра-
йон Івано-Франківської області), та 
у багатьох виробничих підрозділах 
агрохолдингів. Вони продовжують 
співпрацю із компанією «Нуфарм» і 
надалі.

Отож, компанія «Нуфарм», спові-
дуючи політику інноваційного роз-
витку сільськогосподарської галузі 
та максимального використання 
потенціалу землі і рослини, має ви-
черпні рішення щодо ефективного 
вирішення проблеми поширення 
бур’яну хвоща польового і готова 
плідно співпрацювати на вітчизня-
ному ринку.

Підготував Андрій Сава

ТОВ "НУФАРМ УКРАЇНА", 
м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, 

03038, Україна
тел.: +38 (044) 495-53-60

www.nufarm.com.ua
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ЕЛЮМІС® – 
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ 
ЦАРИЦІ ПОЛІВ ВІД БУР’ЯНІВ
Володимир Максимович, менеджер з маркетингу розвитку ЗЗР на кукурудзі, компанія «Сингента»

Сьогодні компанія «Сингента» має у своєму портфелі низку гербіцидів для 
ґрунтового, ранньопіслясходового і страхового захисту. У цій же статті пропонуємо 
уважніше поглянути на наш флагманський гербіцид Елюміс® 105 OD, о. д.

Це комплексний двокомпо-
нентний препарат, який захищає 
кукурудзу від широкого спектра 
однорічних і багаторічних злакових 
та дводольних бур’янів. Як уже ска-
зано, до складу продукту входять 
дві добре відомі діючі речовини 
– нікосульфурон і мезотріон. На-
чебто нічого нового, але препарат 
Елюміс® – це не просто суміш 
діючих речовин, а своєрідна, спе-
ціально створена формуляція, яка 
містить діючі речовини, наповню-
вачі, антистресанти, антиспінювачі, 
сурфактанти тощо. Дві діючі речо-
вини у поєднанні з іншими актив-
ними компонентами мають сильну 
синергетичну дію проти широкого 
спектра бур’янів.

Часто сільгоспвиробники не 
звертають увагу на такий важливий 
момент як механізм дії препарату. І 
даремно, бо саме тут криються ос-
новні властивості й переваги гербі-
циду. Нікосульфурон, який поглина-
ють листки і стебла бур’янів, – типо-
вий ALS-інгібітор (він блокує синтез 
білка в клітинах рослин бур’янів); 
мезотріон – інгібітор специфічного 
рослинного ферменту пі-гідроксі-
фенілпіруватдегідрогенази (HPPD), 
який бере участь у синтезі кароти-
ноїдів. Ці сполуки, своєю чергою, 
розширюють спектр поглинання 
хлорофілу, у такий спосіб мезотріон 
інгібує фотосинтез.

Прочитавши ці складні хімічні 
назви, ми одразу розуміємо, що 
Елюміс® здатний контролювати 
майже всю шкодочинну рослинність 
на полі (Таблиця 1), зокрема такий 
важко контрольований останнім 
часом бур‘ян як ваточник сирій-
ський. До речі, тут може йтися про 
контроль лише вегетуючої (зеленої) 
частини бур‘яну. Елюміс® не має 
викорінювальної дії проти ваточ-
ника, але він не дозволяє бур‘яну 
рости і викидати насіння. Ще раз 
звертаємо вашу увагу на Таблицю 

Назва бур’яну  (українська) Назва бур’яну 
(латинська) 1,5 л/га 2,0 л/га

Абутилон Теофраста Abuthilon theophrasti    
Щириця звичайна Amaranthus retroflexus    
Щириця жминоподібна Amaranthus bifoides    
Лутига розлога Atriplex patula    
Гірчиця польова Sinapis arvensis    
Редька дика Raphanus raphanistrum    
Талабан польовий Thlaspi arvense    
Дворядник стінний Diplotaxis muralis    
Вороняча лапка  Coronopus didymus    
Лобода біла Chenopodium album    
Дурман звичайний Datura stramonium    
Галінсога дрібноквіткова Galinsoga parviflora    
Герань розсічена Geranium dissectrum    
Падалиця соняшнику Helianthus annuus    
Мак дикий Papaver rhoeas    
Спориш звичайний Polygonum aviculare    
Гірчак березкоподібний Polygonum convolvulus    

Гірчак розлогий Polygonum 
lapathifolium    

Гірчак шорсткий Polygonum persicaria    
Портулак городній Portulaca oleracea    
Паслін чорний Solanum nigrum    
Осот польовий (жовтий) Sonchus arvensis    
Осот городній Sonchus oleraceus    
Осот рожевий Cirsium arvense    
Шпергель звичайний Spergulla arvensis    
Зірочник середній Stellaria media    
Фіалка польова Viola arvensis    
Нетреба звичайна Xanthium strumarium    
Ваточник сирійський Asclepias syriaca 
Березка польова Convolvulus arvensis    
Переліска однорічна Mercuriaris annua 
Пальчатка кровоспинна Digitaria ischaemum    
Росичка криваво-червона Digitaria sanguinalis    
Плоскуха звичайна (куряче 
просо) Echinochloa crus-galli    

Тонконіг однорічний Poa annua    
Мишій (види) Setaria spp.    
Пирій повзучий Agropyron repens    
Гумай (алеппське сорго) Sorghum halepense    

  90-100%;   80-90%;   70-80%;   Не контролює.

Таблиця 1. Спектр ефективності Елюміс® 105 OD, о. д.
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1, де показано спектр бур‘янів, які 
контролює Елюміс®. Хочемо, щоб у 
сільгоспвиробників не складалося 
враження, ніби наш гербіцид треба 
застосовувати тільки в місцях поши-
рення цього злісного бур‘яну. 

Серед інших особливостей 
і переваг гербіциду Елюміс® – 
найширше серед післясходових 
гербіцидів, які використовують 
на кукурудзі, вікно застосування і 
потужна ґрунтова дія за рахунок 
мезотріону, тобто здатність кон-
тролювати кілька наступних хвиль 
дводольних бур’янів, які можуть 
виникнути на полі, особливо після 
опадів. Найширше вікно застосу-
вання – 2–8 (10) листків у культури 
– дозволяє ефективно боротися 
з бур’янами навіть у разі пізнішої 
обробки культури, коли застосу-
вання будь-яких інших гербіцидів 
може викликати фітотоксичність. 
Звичайно, це не означає, що по-
трібно чекати, поки культура до-
росте до фази 8–10 листків, проте 
це ще одна можливість препарату 
захищати кукурудзу від бур’янів 
при застосуванні в пізні періоди. 
Отже, ще одна особливість препа-
рату Елюміс® – безпека культури, 
яку він захищає, навіть в умовах 
пізнього внесення.

Гербіцид Елюміс® рекомен-
дується застосовувати в нормі 
1,5–2,0 л/га. Оптимальна норма ви-
користання – 1,5 л/га. У такій нормі 
препарат слід застосовувати від 2-х 
до 5-ти листків культури, за умови 
не більше 4-х справжніх листків у 
бур’янів. Якщо бур’яни перерослі, 
або на полі густо сходять багато-
річники (злакові і дводольні), або у 
разі застосування після 5-го листка 
культури, коли більшість бур’янів 
вже переросли, норму внесення 
треба збільшувати від 1,75 л/га і до 
2,0 л/га.

Зазвичай у сівозміні після куку-
рудзи розміщують цукровий буряк, 
горох і овочі, але після застосування 
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Елюміс® наступного року висівати 
вказані культури не рекомендуєть-
ся, а такі культури як соняшник, соя 
і ріпак рекомендується сіяти після 
оранки.

Ще одна прикмета гербіциду 
Елюміс® – сурфактант у складі його 
формуляції. Сурфактант покращує 
утримання робочого розчину на 
поверхні рослин бур’янів та сприяє 
кращому проникненню препарату 
крізь поверхню. Тому Елюміс® не 
потребує додавання сурфактантів і 
партнерів, тобто це готове комплек-
сне рішення проти бур’янів у посі-
вах кукурудзи.

Отже, обираючи гербіцид 
Елюміс® , ви отримуєте кілька 
переваг.

1. Комплексний контроль зла-
кових і дводольних однорічних та 
багаторічних бур’янів

2. Найширше вікно застосу-
вання серед відомих гербіцидів, які 
застосовуються на кукурудзі, – 2–8 
(10) листків у культури

3. Безпека (відсутність фіто-
токсичності) для культури, навіть за 
умов пізнього застосування

4. Пролонгована ґрунтова дія 
(можливість контролювати кілька 
наступних хвиль дводольних бур’я-
нів)

5. Висока ефективність і широ-
кий спектр контролю бур’янів за 
допомогою одного препарату – не 
треба шукати партнера

6. Сучасна формуляція – не по-
требує додавання сурфактантів
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РОСЛИННА ДІАГНОСТИКА - СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОЗВИТКУ РОСЛИН

Питання з посівами озимих зернових ще досі в деяких регіонах залишається відкри-
тим. А покращення посівів та забезпечення їх легкодоступними формами поживних 
речовин упродовж усієї вегетації – основна задача аграріїв сьогодні. Допомогти тут в 
змозі лише науково обґрунтована інтенсивна система удобрення. Варто зауважити, що 
нормальне живлення рослин неможливе без оптимального забезпечення їх мікроеле-
ментами. В цей критичний період росту та розвитку найдієвішим заходом є позакоре-
неве підживлення. Саме воно здатне швидко ліквідувати дефіцит елементів живлення, 
оскільки їх засвоюваність через листкову поверхню складає 95-98 %. Але яких саме еле-
ментів потребує рослина? В яких кількостях? Коли? І чи потребує взагалі?.. Prime Lab Tech 
допоможе дати відповідь на всі ці питання.

Можливість комплексного забезпечення рослин по-
живними речовинами залежить від різних чинників, в 
тому числі від особливостей живлення культури, типу 
ґрунту, наявності ресурсів та можливості їх раціональ-
ного застосування. В кінцевому результаті мінеральне 
живлення складає один з аспектів економіки с.-г. вироб-
ництва.

Раціональне та обґрунтоване управління живленням 
є найбільш ефективним підходом для збалансованого 
використання продуктивності ґрунтів і збільшення вро-
жайності с.-г. культур.

Дати змогу оцінити потребу культури в елементах 
живлення та здатність ґрунту забезпечити ними росли-
ну може лише хімічний аналіз рослинного матеріалу та 
ґрунту.

На різних етапах росту і розвитку рослина потребує 
різних елементів живлення і в різних концентраціях. Від-
повідно, і внесення мінеральних добрив відбувається 
згідно з технологією вирощування культури, її власти-
востей та потреб. 

 Багаторічні наукові дослідження та значний практич-
ний досвід в листовій діагностиці рослин на сьогодніш-
ній день дозволили достовірно встановити значення різ-
них хімічних елементів у фізіологічних процесах рослин. 
На сьогодні виділено 16 ключових елементів живлення 
рослин, а саме: вуглець (С), водень (Н), кисень (O), азот 
(N), фосфор (Р), калій (К), кальцій (Са), магній (Mg), залізо 
(Fe), сірка (S), цинк (Zn), марганець (Mn), мідь (Cu), бор (В), 
молібден (Мо) і хлор (Cl). Всі ці поживні елементи повин-
ні бути доступні для культур в таких кількостях, які да-
дуть можливість забезпечити проходження всіх фізіоло-
гічних та біохімічних циклів. Нестача або недоступність 
поживних речовин буде виступати лімітуючим фактором 
зростання врожайності. Хімічні елементи можуть над-

ходити в рослини з різних джерел, таких як атмосфера, 
ґрунт, вода, мінеральні та органічні добрива. 

Аналіз рослин в цілому надає більш актуальну та опе-
ративну інформацію щодо забезпеченості елементами 
живлення, ніж агрохімічний аналіз ґрунту. В ідеалі оби-
два ці аналізи повинні доповнювати один одного. Аналіз 
ґрунту надає інформацію про кількість доступних по-
живних речовини, але не дає відповіді на питання щодо 
ефективності засвоєння елементів рослиною. Аналіз 
рослин, або у вужчому значенні рослинна діагностика, 
показує актуальний поточний вміст макро- і мікроеле-
ментів в рослині. Дані стосовно концентрації поживних 
речовин в конкретній культурі можна використати для 
виявлення та усунення дефіциту елементів живлення, 
що, в свою чергу, забезпечить високий рівень врожай-
ності. 

Відбір проби листкового матеріалу
Правильний відбір репрезентативного зразка рос-

лин є одним з найбільш важливих моментів для отри-
мання достовірних результатів листкової діагностики. 
Точкові проби відбирають з різних місць по принципу 
усередненої проби (діагоналі, квадрата, паралельні 
лінії, випадковий крок). При відборі не допускається 
включення у вибірку рослини з ознаками захворюван-
ня, механічно пошкоджених, пошкоджених комахами 
та з омертвілою тканиною.  Відбір варто проводити 
вранці за відсутності опадів і роси. Маса середньої 
проби повинна становити 200-500г в сирій вазі. Під 
час транспортування зразка використовувати тільки 
паперову тару. Слід зазначити, що для різних сільсько-
господарських культур існують чітко визначені періоди 
відбору та вимоги щодо включення в середню пробу 
різних частин рослини.
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Пробопідготовка рослинного матеріалу
Листковий матеріал промивається декілька разів 

водою для усунення залишків ґрунту та пилу. Якщо на 
поверхні листків спостерігається восковий або жирний 
наліт, то промивання здійснюють розчином миючого 
засобу (0,2%), а після того 0,1М НСl для усунення слідів 
ПАР і знову промивають декілька раз дистильованою 
водою. Після цього проба висушується  при температурі 
60-70 °С і подрібнюється до фракції 0,5 мм. Мінералізація 
наважки рослинного матеріалу проводиться сірчаною 
кислотою Н2SO4 та пероксидом водню Н2О2. Дану опе-
рацію проводять з метою розкладу складних органічних 
сполук та переведення хімічних елементів в розчин. 

Вміст азоту
Азот в основному відповідає за накопичення вегета-

ційної маси. В рослині він входить до складу амінокис-
лот, які виступають будівельним матеріалом для білків. 
Азот також  є складовою частиною хлорофілу і є необхід-
ним елементом для  ферментативних реакцій.

Вміст фосфору
Фосфор є одним з базових компонентів в ДНК і РНК. 

Також має важливе значення в розвитку кореневої сис-
теми, стиглості врожаю і в формуванні насіння. Даний 
макроелемент також входить в склад молекул-енергона-
копичувачів (АТФ, АДФ та інших), а отже відіграє ключову 
роль в кругообігу енергії в рослинному організмі. 

При недостачі фосфору рослини повільніше ростуть, 
листя стає темно-зеленим з блакитним відтінком, з'явля-
ються бурі та фіолетові плями, на місці яких згодом утво-
рюються некрози. Ознаки фосфорного голодування часті-
ше стають помітні в холодну погоду, спочатку на старому, 
а потім і молодому листі. У зернових за недостачі фосфору 
стебло стає грубим, зменшується кількість насінин у ко-
лосі, сповільнюється дозрівання. При прояві фосфорного 
голодування посіви підживлюють суперфосфатом.

Вміст калію
Роль калію в рослині є надзвичайно багатогранною. 

Калій необхідний для активації більш ніж 80 ферментів, 
які каталізують майже всі біохімічні процеси в рослин-
ному організмі. Даний елемент живлення забезпечує 
стійкість рослину екстремальних умовах – критичні тем-
ператури (холод, спека), посухи, ураження шкідниками, 
хворобами. Калій підвищує ефективність використання 
води і сприяє перетворенню цукру в крохмаль в процесі 
наповнення зерна. Метод визначення – полуменева фо-
тоспектрометрія. 

Ознаки калійного голодування схожі з азотним, але 
при недостачі калію вражаються тільки краї листя, а в 
центрі вони залишаються зеленими. Краї листя жовтіють, 
буріють і засихають (“краєві опіки”). Недостача калію ві-
зуально стає помітною зазвичай у середині вегетації, 
коли підживлення вже малоефективне.

Вміст мікроелементів (Сu, Zn, Fe, Mn, Mg, Co)
Мікроелементи беруть участь у всіх метаболічних 

процесах як на клітинному рівні, так і на рівні тканин. 
Потреба в доступних мікроелементах відрізняється за-
лежно  від культури. Деякі з цих елементів є складовими 
окисно-відновних реакцій, що надає  їм важливе значен-
ня як каталітично активних кофакторів ферментів, що є 
надзвичайно важливим в біологічному кругообігу вугле-
цю та азоту. Деякі мікроелементи виконують структурну 
роль в стабілізації білків. Вимірювання концентрації да-
них елементів відбувається за допомогою атомно-абсор-
бційного спектрометра.

За дефіциту кальцію старі нижні листки жовтіють та 
відмирають, а у верхніх біліє кінчик, плоди вражаються 

гнилями, корені ослизнюються і загнивають. Гострий 
дефіцит магнію викликає "мармуровість" листя. При 
недостачі заліза, характерному для карбонатних або 
перезволожених ґрунтів, унаслідок порушення синтезу 
хлорофілу розвивається хлороз: листя втрачає зеле-
не забарвлення, біліє й передчасно опадає. Характерні 
ознаки борного голодування – хлороз і відмирання то-
чок росту. При браку міді також спостерігається хлороз, 
сповільнюється ріст і затримується цвітіння рослин. У 
зернових при гострому дефіциті міді біліють кінчики 
листя ("хвороба обробки" або "біла чума"), колос не роз-
вивається, у плодових виникає суховерхість. Зовнішні 
прояви недостачі молібдену в бобових культур схожі з 
ознаками азотного голодування – листки яскраво-зеле-
ного кольору, деформуються і відмирають. У решти куль-
тур, як правило, розвивається жовта плямистість листя, 
у огірка — хлороз на краях листків. Рослини частіше 
відчувають недолік молібдену на кислих ґрунтах. Найви-
разніше він проявляється на посівах конюшини, цвітної 
капусти, томатів. Ознаки недостачі цинку – хлороз листя 
з подальшим їх відмиранням, розеточність (яблуня, виш-
ня, айва) або дрібнолистковість (томати). Листки ростуть 
нерівномірно, асиметричними, з хвилястими краями. 
Частіше страждають плодові культури на нейтральних і 
слаболужних ґрунтах з високим вмістом фосфору. При 
прояву ознак недостачі мікроелементів проводять поза-
кореневе підживлення відповідними препаратами.

Однією з основних ознак, за якими можна візуально ді-
агностувати стан посівів, є колір листя і стебел. Крім того, 
зовнішні ознаки недостатності живлення іноді стають по-
мітні надто пізно, коли внесенням добрив вже не можна 
відновити рівновагу. Тому візуальна діагностика повинна 
підкріплюватися іншими методами обстеження рослин.

Більш точно, ніж візуальна діагностика, визначити 
недолік елемента живлення дозволяє метод ін'єкцій або 
обприскування. Він полягає в тому, що передбачуваний 
бракуючий елемент вводять в стебло або обприскують 
ним листя і декілька днів спостерігають за рослиною. 
Зникнення ознаки дефіциту елемента підтверджує пра-
вильність припущення. 

Проте, точно визначити стан посівів можна лише 
проведенням хімічної (тканинної і листкової) діагнос-
тики. Тканинна встановлює вміст неорганічних сполук 
елементів живлення (нітратів, фосфатів, сульфатів калію, 
магнію та ін.) у тканинах свіжих рослин, в їх соку і витяж-
ці. Листова діагностика основана на аналізі валового 
вмісту в листках елементів живлення.

Аналіз рослинних тканин (насамперед листя) є до-
сить економічним і стратегічним інструментом моніто-
рингу стану росту і розвитку рослин. Це такий індикатор 
здоров'я рослин і стану доступності поживних речовин 
для засвоєння через коріння і листя, який є гарною ос-
новою для діагностики існуючих проблем підживлення 
в рослинництві. Для деяких рослин така діагностика дає 
можливість також визначати найсприятливіші строки 
збирання врожаю. Особливу важливість листова діа-
гностика набуває при інтенсивних технологіях вирощу-
вання с.-г. культур.

Агрохімік-ґрунтознавець,
Мартинюк Олена Степанівна
(044) 229 1009
www.plt.land
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ПОВНИЙ СПЕКТР 
ПОСЛУГ З 
АГРОХІМІЧНОГО 
ОБСТЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ

Лабораторія з агрохімічного обстеження ґрунтів та 
рослин Prime Lab Tech (PLT) вивела на аграрний ринок  
України повний спектр послуг, а саме:

• відбір зразків ґрунту та рослин, 
• агрохімічне обстеження ґрунту та рослинна діагностика, 
• картограми та рекомендації з внесення добрив.
З липня 2015 року залучення гранду USAID за про-

грамою AgTechXchange дозволило PLT запустити в екс-
плуатацію основне обладнання та будівлю в Київській 
області (Бориспільський район), залучити до роботи ви-
сококваліфікований персонал, провести семінари для 
с/г виробників в більше ніж п’яти регіонах України.

На сьогодні агролабораторія PLT стала надійним 
партнером з управління врожайністю для багатьох сіль-
госпвиробників.

ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 
В «ПІВДЕННОМУ» БУДУТЬ 
ЗДІЙСНЮВАТИ КИТАЙЦІ

Компанія China Harbour Engineering company Ltd. 
(Китай) стала переможцем відкритого конкурсу на 
реалізацію першої черги (перший пусковий комплекс) 
проекту реконструкції морського підхідного каналу та 
внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів 
порту «Південний» (Одеська обл.).

За повідомленням Інтерфакс-Україна, вона запропо-

нувала послугу за 1 млрд. 064 млн. 963,46 тис. грн.. при 
очікуваній ціні 1 млрд. 196 млн. 588,15 тис. грн.

В аукціоні також брали участь Boskalis International 
B.V. (Нідерланди), Jan De Nul N.V (також дочка бельгій-
ської DEME Group), а також компанія «Ван Оорд Україна» 
(представництво Van Oord, Нідерланди).

Роботи будуть проводитися для споруджуваного тер-
міналу компаній Cargill (США) і MV Cargo, які в лютому 
2016 року підписали інвестиційну угоду, згідно з яким 
Cargill вирішила інвестувати $100 млн. у будівництво 
зернового терміналу. Сторони формалізували свої намі-
ри шляхом підписання договору про придбання компа-
нією Cargill 51%-вої частки «М.В. Карго».

www.interfax.com.ua

ДПЗКУ ВТРАЧАЄ СВОГО КЕРІВНИКА
Теперішній виконуючий обов’язки голови Державної 

продовольчо-зернової корпорації Олександр Григоро-
вич пішов у відставку. Зокрема «Економічна правда» з 
посиланням на співрозмовника в корпорації повідомляє: 
«Це вже остаточно прийняте рішення, юридичні фор-
мальності займуть декілька днів. Затягувати не будуть».

Ще один співрозмовник із Міністерства аграрної 
політики та продовольства також підтвердив цю інфор-
мацію. «Так, це правда. 99%, що Григорович піде. З 21 
квітня він піде у відпустку, з якої вже не вийде», – зазна-
чив він. У відомстві джерела також повідомляють, що в 
уряді незадоволені ходом перемовин із основним кре-
дитором корпорації – китайським Ексімбанком. Йдеться 
про 1,5-мільярдну доларову позику, яка надавалась під 
держгарантії, і яку в разі недосягнення домовленості 
про реструктуризацію доведеться повертати уряду.

 www.epravda.com.ua
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПОСІВУ

Орієнтуючись на потреби та вимоги сучасних аграріїв, враховуючи необхідність 
розвитку професійного буряківництва в Україні, журнал «АгроЕліта» спільно з компанією 
«Сесвандерхаве», яка є світовим лідером в насінництві цукрового буряку, натхненно 
розпочинає проект «Цукровий буряк: від сівби – до збирання». Нагадаємо, що мова іде про 
цикл статей – від квітня до жовтня, в кожній з яких будуть детально описані поточні роботи 
фахівців підприємства, використані технології та стан росту і розвитку буряків. У 2017  році 
ми співпрацюватимемо з товариством «АФ «Колос», яке є відомим в Україні глибокими 
науковими знаннями та активними експериментальними практиками в області агрономії. Це 
багатогалузеве інтегроване сільськогосподарське підприємство працює у Сквирському районі 
Київської області на території села Пустоварівка з 2000 року. Обробляє 3800 га землі. 

Наша редакція відвідала госпо-
дарство під час посіву цукрових 
буряків. В полі нам прокоментував 
стан поточних робіт агроном ТОВ 
«АФ «Колос» Максим Волошин:

«Безпосередньо перед посівом 
цукрового буряку внесли добрива, а 
саме – аміачну селітру 260 кг/га. Нара-
зі робимо бактерізацію ґрунту, після 
чого проводимо в два сліди культива-
цію  агрегатом Lemken Kompaktomat 
на глибину 7-8 см. Бактерізація – це 
мається на увазі внесення препаратів 
сульфату амонію, сульфату магнію, 
а також біологічних препаратів 
власного виробництва: «Вермобіо-
гумат» та «Макробіофіт» – по 2 кг/
га кожного. Після цього одразу сіємо 
цукровий буряк (сівалкою точного 
висіву Monosem NC Technic) при нормі 
висіву  126 тис. насінин/га, тобто 
на 1 погонний м виходить 6 насінин 
з відстанню одна від одної 18 см, на 
глибину 3-4 см. Під час посіву вносимо 
150 кг/га діамофоски та аміачної селі-
три 300 кг/га. Наразі процес посіву іде 
добре, вологи в ґрунті достатньо. 3 
квітня ми розпочали посів, і за 4 дні на 
площі 240 га маємо його завершити. 
Працюємо цілодобово. Як раз в кінці 
тижня за прогнозом мають бути 
дощі, тому потрібно до їх початку 
закінчити роботу».

Попередником на полях під 
цукрові буряки є озима пшениця. 
Слід підкреслити, що у господарстві 
ведеться науково обґрунтована  сіво-
зміна – зокрема, буряк висівається 
на одному полі раз на 10 років. Восе-
ни внесли компост 25 т/га, зробили 
оранку. А що було далі – читайте в 
нашому інтерв’ю з Олександром Па-
ламарчуком, головним агрономом 
ТОВ «АФ «Колос».

– Олександре, розкажіть, гібри-
ди якої селекції ви обрали цього 
року для посіву?

– Цього року ми при виборі гібри-
дів цукрового буряку зупинились 
на компанії «Сесвандерхаве» – всю 
площу 240 га стовідсотково займа-

ють Предатор, Пітон, Вапіті і Бакара, 
яка, до речі, минулого року вже пока-
зала гарний результат. Тобто, взагалі 
буряки ніяких інших виробників ми 
сіяти не будемо. Саме ці гібриди нам 
порекомендували обрати представ-
ники «Сесвандерхаве», посилаючись 
на відповідні досліди. Ми впевнені, 
що результат буде добрий, адже вже 
декілька років підряд використовує-
мо цукрові буряки саме цього вироб-
ника, і на фоні інших вони зареко-

мендували себе якнайкраще. До речі, 
в 2016 році гібрид Каньйон виробни-
цтва Sesvanderhave продемонстру-
вав рекордні у нашому господарстві 
показники: 18,6% цукристості і 1060 
ц/га врожайності. Це рекордний 
врожай для цього гібриду з моменту 
його реїстрації в 2007 р.

Гібриди Sesvanderhave вирізня-
ють дружніші, у порівнянні з іншими, 
сходи; вони краще, рівніше форму-
ють свій коренеплід, а також мають 
дуже високу цукристість – це те, що 
нас в них приваблює.

– Ви зазначили високий показ-
ник врожайності, якого минулого 
року досягли. Чи плануєте побити 
цей рекорд?

– Ні, ми наразі не робимо на цьому 
акцент. Минулого року ми відпрацюва-
ли за повною агрономічною схемою, 
отримали хорошу врожайність – і 
тепер було б добре її повторити, про 
збільшення мови немає. 

– Чи змінилась технологія виро-
щування цукрового буряку у вас на 
господарстві від початку діяльно-
сті до сьогодні?

– Порівнюючи минулі роки і сьо-
годення, можу сказати, що ключові 
моменти технології вирощування 
у нас не змінились. Це обов’язкове 
внесення органічних добрив, міне-

Посів цукрового 
буряку
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ральних добрив, посів сидеральних 
культур (редька олійна, гірчиця), 
оранка як основний обробіток ґрунту, 
2 культивації – проміжна і передпо-
сівна, внесення гербіцидів. З модифі-
кацій відзначу наступне: якщо раніше 
ми вносили гній, то тепер замість 
нього – органо-мінеральні компо-
сти власного виробництва (в нормі 
25 т/га). Також ми дещо збільшили 
кількість діючої речовини мінераль-
них добрив на гектар. Крім цього, на 
сьогоднішній день ми склали систему 
захисту цукрового виключно з ори-
гінальних сучасних препаратів – це 
продукти компанії АДАМА. І в захисті 
ми працюємо профілактично, на 
випередження, не чекаючи з’явлення 
проблеми. Також слід зазначити, що 
цього року ми сіємо цукровий буряк 
з меншою густотою: якщо раніше цей 
показник був 140 насінин/га, то цього 
року – 126 насінин/га. Адже у нас роз-
винувся обробіток ґрунту, придбали 
якіснішу сівалку, та й взагалі більше 
130 сіяти не рекомендується.

– Розкажіть детальніше про 
процес бактеризації ґрунту, який 
ви робите.

– У нас є зареєстровані нашим 
господарством  штами мікроорганіз-
мів, і ми вже третій рік виробляємо 
біопрепарати для захисту ґрунту та 
рослин «Мікробіофіт» і «Вермобіогу-
мат» (екстракт з витяжки перероб-
ки каліфорнійського хробака). Ці 
препарати – одночасно і добрива зі 
всіма мікроелементами та біологічно 
активними компонентами, які покра-
щують мікрофлору ґрунту, і одночас-
но фунгіциди. В агрофірмі є власна 
лабораторія, де наші вчені на чолі з 
директором Леонідом Васильовичем 
Центилом займаються розробкою 
та постійним вдосконаленням цих 
препаратів. На цукрові буряки ми 
вносимо їх за весь процес вегетації 
4 рази, останній – приблизно за три 
тижні до збирання.

– Як прокоментуєте актуальний 
стан ґрунтів на площі під цукрові 
буряки? Чи робили діагностику?

– Так, робили, діагностували вміст 
азоту, фосфору, калію та гумусу в 
ґрунті, а також наявність нематоди. Її 
ні на одному полі немає, враховуючи  
запроваджену у нас на господарстві 
правильну сівозміну (цукровий бу-
ряк сіється на полі раз на 10 років) та 
якісну систему землеробства (оранка 
– обов’язково). Щодо вмісту елемен-
тів – все задовільно.

Також у нас є договір з компанією 
«Сингента» про те, що вона буде 
здійснювати листову діагностику на 
наших полях.

– Чи моніторите кількість 
опадів?

– Авжеж. Фіксуємо інформацію, 
яку надають метеостанції в Білій 
Церкві, а також в нашому селі, Пусто-
варівці. Тиждень тому брали аналіз 
на доступність продуктивної вологи 
в метровому шарі ґрунту. Результат – 
дуже обнадійливий.

– Які найближчим часом, після 
посіву, плануєте проводити захо-
ди на полях з цукровим буряком?

– Ми успішно користуємося такою 
системою супутникового моніторингу 
посівів як Cropio, яка дозволяє контро-
лювати рух техніки, кількість опадів, 
стан вегетації культури. Також, звісно, 
у нас є впроваджена система точного 
землеробства, але поки що не на всіх 
тракторах – цього року ми плануємо 
встановити її на всю нашу техніку. 

– Які найближчим часом, після 
посіву, плануєте проводити захо-
ди на полях з цукровим буряком?

– Внесення ґрунтових гербіцидів 
через тиждень після посіву. Взагалі-то 
цього року ми запланували 4 гербі-
цидних обробки (можливо, зможемо 
вийти на 3, як минулоріч), 2 фунгіцид-
них та 1 інсектицидну. Підкреслю, що 
хімічну обробку ми зазвичай поєднує-
мо із підживленням.

Сергій Селінков, комерційний 
директор ТОВ «Сесвандерха-
ве-Україна»:

«На сьогоднішній день портфоліо 
компанії «Сесвандерхаве» має 360 гі-
бридів, зареєстрованих у 60 країнах. 
У 2017 році частка гібридів цукро-
вого буряку селекції Sesvanderhave 
в Україні є найбільшою: ми реалізу-
вали 200 тисяч посівних одиниць 
насіння цукрового буряку, що 
становить майже половину всієї 
бурякової площі. Буряківники мали 
змогу отримати насіння F1 різних 
опцій в залежності від гібридного 
складу (типу буряків, стійкості до 
хвороб та екстремальних еколо-
гічних факторів),  хімічного захисту 
насіння та районів походження 
(вирощування) насіння. Ми пропо-
нували більшість із зареєстрованих  
у Реєстрі України  гібридів, а саме:  
7 - Z-типу (Імпакт, Іріс, Контіненталь, 
Жираф, Верді, Талтос і Аргумент),  
9 - NZ-типу (Бакара, Федеріка, Койот, 
Шейен, Ельдорадо, Коала, Магістр, 
Скорпіон і Бізон), 6 - N-типу (Кро-
кодил, Хайленд, Каньйон, Леопард, 
Плутон,  Вапіті)  і 3 -  E-типу (Ліворно, 
Пітон, Предатор). 

Хочу відмітити, що цикл «Цукро-
вий буряк: від сівби – до збиран-
ня» – дуже важливий і затребуваний 
часом, адже це популяризація 
буряківництва, передових технологій 
і сільського господарства України, а 
також - розкриття потенціалу нових гі-
бридів Sesvanderhave. Наші представ-
ники  разом з технологами ТОВ «АФ 
«Колос» постараються максимально 
об’єктивно та всесторонньо  оцінити 
гібриди Бакара (контроль), Пітон, 
Предатор, і Вапіті та підготувати ос-
новні елементи сортової технології  їх 
вирощування. Ми вдячні, що ТОВ «АФ 
«Колос» є куратором цієї роботи».

Тетяна Бєлінська

ТОВ "СЕСВАНДЕРХАВЕ-
УКРАЇНА"

тел./факс + 38 (044) 502-93-66
www.sesvanderhave.com

ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"
09051 Київська обл., 

Сквирський р-н, 
с. Пустоварівка
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Перспектива розвитку садівництва в Україні ви-
мірюється готовністю кожного з господарів сміливо 
поставити високі вимоги до своєї продукції та втілити 
інноваційні технології для реалізації цих вимог. Такий 
шлях з самого початку свого існування обрало підпри-
ємство «Аграна Фрут Лука», яке на сьогоднішній день 
є міцним флагманом садівництва в Україні. Працює 
воно в с. Лука-Мелешківська, що в декількох кілометрах 
від Вінниці. 250 га яблуневого саду, 110 га суниці, 76 га 
вишні, 15 га малини дають врожай, який під брендом 
LUKA вже завоював міцну репутацію на вітчизняному та 
закордонних ринках. Наша редакція поспілкувалась з 
генеральним директором товариства, кандидатом 
с.-г. наук Євгеном Володимировичем Чепернатим, 
який розповів, чому він не іде на компроміси в якості 
продукції, та який результат виходить від поєднання су-
часної передової науки і високотехнологічної практики.

Розпочали ми наше спілкування зі згадування добро-
го минулого.

– Історія нашого підприємства розпочалась у 2001 
році, коли у Вінниці вже працював завод з австрійськи-
ми інвестиціями «Поділля-ОБСТ», який спеціалізувався 
на переробці плодово-ягідної продукції на концентра-
ти, добавки для йогуртів тощо. Сировина збиралась з 
різних господарств та населення Вінницької області, 
але для досягнення високої якості продукції заводу не-
обхідно було стабільно забезпечувати себе, відповідно, 
якісними фруктами та ягодами. Так і було запроваджено 
наш масштабний аграрний проект, керувати яким мене 
запросили європейські інвестори (на той час я працю-
вав агрономом господарства у Вінницькому районі). Тут, 

в селі Лука-Мелешківська, на базі колишнього колгоспу 
колись діяло садівниче підприємство, де ми і почали бу-
дувати свою нову історію – історію «Аграна Фрут Лука». 

– Якими були Ваші починання?
– Діяльність нашого підприємства одразу розпоча-

лась інтенсивними шляхами. На старті посадили суницю 
– на площу 80 га, а далі – садок на 100 га, вишню – на 70 
га. Звісно, що спочатку належним чином були підготова-
ні землі, придбана вся необхідна техніка – на той час це 
були дуже масштабні інвестиції, про які ніхто і помис-
лити не міг. Оскільки наше підприємство засновували 
європейські інвестори, вимоги до рівня виробництва 
були одразу поставлені високі, відповідно до європей-
ських стандартів, а орієнтація зроблена на інтенсивне 
садівництво. Садили дерева на відстані одне від одного 
60 см, з міжряддями – 3,20 м, всі сади – на підщепі М9, 
обладнані шпалерою. Ми були одними з перших, хто по-
чав займатись такими технологіями в Україні, і швидко 
отримали гарні результати. Вирощування садів відбу-
валось згідно заданих технологічних карт і постійно 
контролювалось присутнім тут європейським консуль-
тантом. Як результат – сьогодні ми можемо пишатися 
нашої роботою. 

– Розкажіть, як створювали технічну базу під-
приємства?

– На колишньому підприємстві лишились старі 
фруктосховища, які ми реконструювали, добудували. 
Завезли нове холодильне обладнання, всі ґрунтоо-
бробні та посадочні агрегати з Європи. З першого 
року працювали над створенням високотехнологічної 
мережі поливу – і наразі всі наші поля знаходяться на 

«АГРАНА ФРУТ ЛУКА»: 
ВЗІРЕЦЬ САДІВНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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крапельному та надкроновому поливі. Коли розширили 
площу саду до 200 га, придбали сортувально-пакуваль-
ну машину, зробили сучасний цех. Наразі маємо власні 
4 холодильні камери об’ємом 1000 тонн, а також ще 
декілька орендуємо. 

– Яких основних технологій та принципів при-
тримуєтесь в роботі?

– Оскільки, як я вже зазначав, наша діяльність 
базується на високоінтенсивних технологіях, ресурси в 
арсеналі – найкращі. Використовуємо елітний посадко-
вий матеріал (саджанці, до речі, придбали в ДП «Гол-
ланд Плант»), збалансовану систему удобрення. Велику 
увагу приділяємо оптимізованій системі інтегрованого 
захисту рослин, ключовий момент в якій – робота на 
упередження, аби не було потреби при з’явленні про-
блем підвищувати кількість обробок та дози препаратів. 
Використовуємо всі нові сучасні препарати, які вихо-
дять на ринок, тільки від провідних компаній. Ми маємо 
власну метеостанцію, по якій постійно відслідковуємо 
дані погодних умов, а також, згідно них, вірогідність 
з’явлення тих чи інших інфекцій або шкідників. Втім, 
досвідченого агронома не замінить ніяка метеостанція 
– ми приділяємо велике значення традиційному щоден-
ному візуальному обстеженню наших садів. Враховуючі 
непрості погодні умови, обов’язковим вважаємо вне-
сення антистресових препаратів. Взагалі-то ми експе-
риментуємо з технологіями, адже це цікаво і відкриває 
нові можливості для розвитку. І сьогодні можемо 
пишатись нашими результатами – зазначу, наприклад, 
показники врожайності: в рік в загальному виробляємо 
12-13 тис. тонн яблук, 1500-1700 тонн суниці, 1000-1200 
тонн вишні, 100-120 тонн малини. 

– Ваша продукція, певне, користується великим 
попитом – і не тільки в Україні… Висвітліть, будь 
ласка, систему збуту.

– Дійсно, коло збуту у нас досить широке. Продукція 
продається по всій Україні, і до цього ми відносимось 
дуже серйозно – вже давно відмовились від випад-
кових ринків, а співпрацюємо тільки з мережами 
супермаркетів. Я вважаю, що за останні роки культура 
споживання досить зросла. Люди ставлять все більші 
вимоги до якості, товарного вигляду продукції, упаков-
ки, відповідності стандартам. ТОВ «Аграна Фрут Лука» 
володіє сертифікатом Global G.A.P., тому ми маємо вихід 
на ринки всіх європейських країн. Ось нещодавно 
відправили вже другу партію яблук у Великобританію, 
вже прийшов гарний відгук. Взагалі-то ми виробляємо 
продукцію, по-перше, на переробку – плідно співпра-
цюючи з заводом «Аграна Фрут Україна», який разом з 
нашим підприємством входить у міжнародний концерн 
«Аграна». Наша суниця іде на переробку для йогуртів 
«Danone». А другий напрямок нашої роботи – це свіже 
споживання. Саме на ньому ми наразі і ставимо акцент, 

адже він дає найбільше прибутку. Робимо різноманітні 
види упаковок, аби продукцію споживач купляв в гар-
ному та акуратному вигляді. Аналіз на залишок пести-
цидів здійснюємо як у національній лабораторії, так і 
в міжнародних – в цьому аспекті питань до нас ніколи 
немає.

– Чи не плануєте, згідно сучасних тенденцій рин-
ку, рухатись в бік органічного виробництва?

– Так, це є наш наступний крок розвитку. На 
сьогоднішній день 55 га саду переводимо на орга-
нічне виробництво. Це технічні, так звані ре-сорти 
яблук, які добре підходять на переробку на фруктові 
концентрати та пюре, маючи певне співвідношення 
сухих речовин і цукру. Таким чином, переробна про-
дукція з цих плантацій буде мати статус органічної, на 
ґрунт ми вже отримали сертифікат Organic Standart. 
Перехідний період на органічне вирощування триває 
три роки, тобто офіційний його початок відбудеться 
у 2019 році. Запроваджуємо ми і ще один проект – 
на площі 30 га з цього року будемо сіяти органічну 
гірчицю, щоби з наступного року починати виро-
щування органічних ягід. І на цьому зупинятись не 
будемо, адже цей напрямок стає все більш потрібним 
на аграрному ринку. 

– Як підходите до вибору сортів?
– Широкий спектр не обираємо. Якщо взяти яблука, 

то у нас ставка на такі сорти як Голден та Джона Голд, а 
також Гала. Окрім цього, є в невеликій кількості Топаз, 
Фуджі тощо. З великою масою одного сорту легше вихо-
дити на серйозні ринки, ніж з багатьма різними сортами 
потрошки. Слід зазначити, що концепція нашого 
підприємства розрахована таким чином, що ми півроку 
займаємося збиранням врожаю: в червні починаємо з 
суниці, з початку липня переходимо на вишню, з кінця 
липня до початку серпня – зернові жнива (у нас є 200 га 
зернових культур). З середини серпня дозріває малина, 
а у вересні – вже і яблука. Такий безперервний темп 
є дуже важливим, зокрема в контексті довготривалої 
сезонної роботи для людей.

– В такій серйозній системі виробництва мають 
брати участь, відповідно, фахівці високого рівня. 
Яким чином вам вдалося створити такий колектив?

– Пошук якісних кадрів – справа нелегка. Рік за 
роком, крок за кроком, я в спільній роботі з інвесто-
рами створював міцну команду, яка б активно рухала 
наше підприємство вперед. На сьогоднішній день я 
своїм колективом задоволений, адже він складаєть-
ся з професіоналів, які є відповідальними за свою 
роботу. Наразі у нас працює 53 людини, а на сезонні 
роботи ми набираємо ще приблизно 3 тис. тимчасо-
вих працівників.



– Така велика кількість робочих місць – важливий 
момент. Розкажіть  ще детальніше про соціальний 
аспект роботи підприємства.

– Звісно, ми не стоїмо осторонь від проблем, які є в 
с. Лука-Мелешківська, активно підтримуємо всі почи-
нання, які тут народжуються. Кожного року надаємо 
допомогу – як фінансову, так і технічну – дитячому 
садку, школі, амбулаторії, сільській раді. Ми прагнемо 
і робимо все для того, щоб село процвітало, щоб люди 
мали гідну працю і жили з добробутом. Підтримуємо 
наших пайовиків – надаємо їм агрегати для обробки їх 
садівничих ділянок. 

– З якими особливостями та складнощами стика-
єтесь, працюючи на сучасному ринку садівництва?

– По-перше, зазначу зміни клімату. Вони суттєво 
впливають, зокрема, на питання наявності води: дефіцит 
її спостерігається все більш явно, і треба думати, як воду 
економити. Ще три роки тому це питання не стояло так 

гостро. Наразі ми всі наші плантації переводимо на кра-
пельне зрошення, щоб мінімізувати витрати води. Другий 
аспект – робоча сила. Досить не просто організувати 
людей для роботи на такій енергозатратній, потребуючій 
великої обережності культурі як, скажімо, суниця. Період 
її збирання короткий, 4 тижні, і з кожним роком все тяжче 
знайти на цей період 2500-3000 людей, адже все більше 
їдуть шукати заробітки закордон. І третій важливий ас-
пект, який зазначу – це недостача підтримки садівничих 
господарств з боку держави. Я вважаю, що садівництво 
є стратегічною галуззю, і сподіваюсь на зміни в законо-
давстві, в стратегії соціальних служб в бік підвищення 
підтримки галузі, щоб підприємства могли планувати ста-
більну діяльність на багато років вперед. Також потрібно 
в першу чергу працювати над своїми цілями та вимогами 
– до самих себе і своєї продукції. Треба систематизувати 
всі підходи, які використовуються в садівництві, впро-
ваджувати інновації на всіх рівнях виробництва, відмов-
лятись від стихійних оновлень виробництва, від диких 
ринків збуту. Необхідно суворо орієнтуватись на існуючи 
стандарти якості, це наразі дуже важливо для споживача.

Наостанок Євген Володимирович поділився плана-
ми щодо розвитку компанії «Аграна Фрут Лука». Вже 
традиційно кожного року тут відбувається оновлення 
технічного парку, будівництво або ремонти приміщень. 
Окрім започаткування органічного садівництва, на 
підприємстві планують розширювати  площі під вишню, 
за планами – до 110 га, а також досаджувати 40 га нових 
сортів суниці. А щодо впровадження новітніх техноло-
гій, ефективної роботи над якістю та відкриття нових 
ринків збуту – це постійний процес, який є ключовим 
фактором розвитку «Аграна Фрут Лука».

Тетяна Бєлінська







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!!!



ТЕХНІКА MASSEY FERGUSON, UNIA ТА AGRISEM ВІД 
"ВФК" ПРОДЕМОНСТРУВАЛА ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ 

РОБОТИ НА "ДНІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ" ВІД УКАБ
На ринку сільськогосподарської техніки одним із лідерів серед агродилерів вітчизняні 

товаровиробники визнають "Волинську фондову компанію", яка уже 24 роки забезпе-
чує сучасною технікою, оригінальними запасними частинами та надійним сервісним об-
слуговуванням. На цьому компанія не зупиняється і намагається професійно зростати. 
Підтвердженням цього стало входження «ВФК» до структури асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу» в якості члена організації. Відтепер це дасть можливість представля-
ти світові бренди на більш високому рівні серед аграріїв України.

Звичайно, участь в діяльності УКАБ, що представляє 
інтереси більшості вітчизняних агрохолдингів, передба-
чає клопітку роботу у цьому сегменті ринку та зобов’язує 
будь-якого дилера відповідати високим вимогам сього-
дення. З цією метою асоціація «Український клуб аграр-
ного бізнесу» започаткувала платформу під назвою «Дні 
Агротехнологій», де надає можливість показати аграріям 
тренди та ноу-хау у галузі сільськогосподарської техніки.

Як зазначив Тарас Висоцький, генеральний дирек-
тор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», 
запропонований формат співпраці виробників техніки 
та фермерів дозволить консолідувати зусилля усіх заці-
кавлених сторін в один час та в одному місці; випробу-
вали в польових умовах сільськогосподарську техніку 
провідних світових виробників та здійснити її тестуван-
ня та оцінку.

Так, перша event-подія серії заходів «День агротехно-
логій» з демонстрації передових технологій проведено 
у кінці березня 2017 року на полі ТОВ «АгроКІМ», що на 
Чернігівщині.

На Дні поля було презентовано роботу сільськогоспо-
дарської техніки міжнародних лідерів-виробників, а та-
кож технології сільського господарства, які стануть акту-
альними у найближчому майбутньому.

Демонстрація техніки оцінювалися за 4 показника-
ми: дотримання глибини ±1 см, гребенистість не біль-
ше 2 см, розмір грудок на поверхні, до 80% не більше 1 
см, ґрунт в розрізі (канавки на підошві, менші грудочки 
над посівним ложе). Членами експертної групи були го-
ловні агрономи аграрних підприємств, які входять до 
асоціації.

Серед таких технологій можна із впевненістю відзна-
чити представлену сільськогосподарську техніку агро-
дилером національного рівня – «Волинською фондовою 
компанією».

Цього разу «ВФК» під час заходу випробовували на-
ступну техніку:
1. Колісний трактор Massey Ferguson 8737.
2. Ґрунтообробний дисковий агрегат UNIA ARES HP XL.
3. Дисковий агрегат AGRISEM Disc-O-Mulch Gold.

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР MASSEY FERGUSON 8737
На «Дні агротехнологій» ґрунтообробні агрегати об-

слуговував колісний трактор Massey Ferguson 8737, що 
є флагманською моделлю для усіх видів робіт, потужніс-
тю до 370 к.с. Нова серія MF 8700 пропонує деякі з най-
більш ефективних, економічно вигідних та потужних в 
цій категорії. На машину встановлено 6-ти циліндровий 
двигун AGCO POWER об’ємом 8,4 з трансмісією Dyna-VT, 
що є на сьогодні новаторським рішенням в аграрному 
секторі. Двигун трактора забезпечує оптимальну пода-
чу необхідної потужності, використовуючи всі переваги 

турбокомпресора та інтеркулера. Електронне управлін-
ня двигуном (EEM) регулює вприск палива, в результаті 
чого знижується об’єм шкідливих викидів, підвищуючи 
потужність та економічність.

Щодо трансмісії, Dyna-VT забезпечує оптимальну 
довговічність техніки і комфорт завдяки системі «Су-
первайзер», яка активується при збільшенні наванта-
ження двигуна і відповідно кількість оборотів двигуна 
знижується. 

За словами начальника відділу AGCO Юрія Петрен-
ка, нова серія MF 8700 спеціально розроблена для ве-
ликих підприємств, яким необхідні потужність, комфорт, 
ефективність та надійність. Інноваційні рішення кон-
структорів забезпечують низькі показники експлуатаці-
йних витрат, високу надійність та роблять більш економ-
ними двигуни трактора MF 8737.

Зокрема, Юрій наголосив на декількох перевагах 
представленого трактора:

«Серед переваг Massey Ferguson 8737 можна відзначити:
• паливну систему Common Rail на двигуні з чудовими 

показниками потужності, економічності і надвели-
кого обертового моменту; 

• модернізовану систему Cyclair для вентиляції охолод-
женого повітря двигуна;

• збільшені розміри коліс та колісної бази до 2,15 м;
• передню навіску IFLS вантажопідйомністю 5000 кг;
• потужну задню навіску вантажопідйомністю 12000 кг;
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• нову трансмісію Dyna-VT iз функцією динамічного 
управління трактором (DTM)».

Ще однією особливістю представленої машини на захо-
ді є система управління електронним пристроєм (ELC), що 
відповідає найвищим стандартам управління тягою, забез-
печуючи точні налаштування глибини обробки і проходжен-
ня рельєфу поверхні. В результаті краще перенесення ваги 
та зчеплення з дорогою, зниження зношення шин і витрат 
пального, що покращує загальну продуктивність трактора.

Зазначені переваги та можливості колісного трактора 
Massey Ferguson 8737 високо оцінили у польових умовах 
присутні на заході представники агрохолдингів та місце-
вих фермерів.

ҐРУНТООБРОБНИЙ ДИСКОВИЙ АГРЕГАТ UNIA 
ARES HP XL

Першим у так званий «бій» ґрунтообробних агрегатів 
від компанії «ВФК» вступив дисковий агрегат UNIA ARES 
HP XL. Він належить до лінійки важких напівнавісних 
дискових ґрунтообробних агрегатів і призначений для 
обробітку ґрунту з великою кількістю рослинних залиш-
ків. Порівняно з іншими брендами сільськогосподарська 
техніка компанії-виробника UNIA відрізняються міцною 
рамою, яка забезпечує рівномірний розподіл наванта-
ження по всій робочій ширині.

Робочі органи ARES HP XL розраховані для роботи у 
найважчих умовах, а великий діаметр дисків та спеці-
ально підібрані кути установки гарантують інтенсивну 
роботу. Це вдалося досягти завдяки підсиленій рамі із 
збільшеною відстанню між рядами дисків 120 см та на-
вантаженню на ґрунт 1250 кг/м. Також є можливість вста-
новлення великих та тяжких катків позаду агрегату.

Про надійність техніки бренду UNIA ми поговори-
ли із представником "Волинської фондової компанії" 

– бренд-менеджером Стреченим Сергієм. Зокрема, 
він зазначив:

«Сільськогосподарську техніку UNIA можна охаракте-
ризувати трьома словами – німецькі технології, швед-
ська сталь та польський піт. Ці три речі, власне, і забез-
печують високу якість техніки. Завдяки поєднанню висо-
котехнологічних рішень, міцності металічних конструк-
цій та наполегливій праці на ринку України представлена 
не лише надійна, а більш доступна техніка за ціною. При 
цьому якісні параметри порівняно з іншими європейськи-
ми виробниками нічим не гірші. Якщо говорити про функ-
ціональність агрегату, то він призначений, в першу чергу, 
для лущення стерні після злакових культур, кукурудзи, 
соняшнику. Він придатний і для передпосівного обробіт-
ку ґрунту. Робоча глибина складає від 7 до 15 см. Машина 
доволі високопродуктивна: має 8 м захвату, може працю-
вати на високій швидкості, адже на кожному диску вста-
новлено амортизатор, що створює «віброефект». Це за-
безпечує якісне розпушення, вирівнювання ґрунту. Позаду 
агрегату встановлено два ряди валів за «шахматною» 
концепцією, що не дозволяє їй залипати землею».

У стандартному обладнанні агрегату компанія «ВФК» 
пропонує 2 ряди дисків XXL 660 Agressive та XXL Classic 
із захистом гумових амортизаторів 52x160 мм та труб-
частим валом Ø600 мм. Також можливі на вибір інші вали 
згідно вказаних потреб аграріїв.
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Згідно оприлюднених результатів роботи усіх пред-
ставників техніки, ґрунтообробний дисковий агрегат 
UNIA ARES HP XL отримав високі оцінки, що випереджа-
ють середні бали за складеним рейтингом експертів.

ДИСКОВИЙ АГРЕГАТ AGRISEM DISC-O-MULCH 
GOLD

Наступним представником у боротьбі за номінацію 
кращого ґрунтообробного агрегат від компанії «ВФК» 
на «Дні агротехнологій» був AGRISEM DISC-O-MULCH 
GOLD. Це багатоцільовий агрегат, здатний працювати 
в будь-яких польових умовах. Це забезпечується на-
явністю незалежних дисків, великому кліренсу, опти-
мальною відстанню між рядами робочих елементів для 
ефективного подрібнення пожнивних решток.

Завдяки оптимальним кутам атаки забезпечується 
ідеальне проникнення дисків на задану глибину навіть 
при найтяжчих умовах. За допомогою системи захисту 
3D зберігається глибина обробітку по всій робочій ши-
рині агрегату. Всі підшипникові системи, які встановлені 
на даному агрегаті, не потребують обслуговування.

На представленому дисковому агрегаті AGRISEM 
DISC-O-MULCH GOLD установлено полотно-комкопо-
дрівнювача, що є запатентованим рішенням виробника. 
Він встановлюється між рядами дисків і забезпечує до-
даткове якісне подрібнення.

Особливістю агрегату є і те, що на ньому встановлено 
диски двох різних діаметрів: диски на передньому ряду 
мають більший діаметр ніж на задньому. Це є також уні-
кальним рішенням компанії AGRISEM, що забезпечує у 
польових умовах краще подрібнення решток.

Унікальність DISC-O-MULCH GOLD підтвердилось і 
результатами випробувань на заході. Згідно висновків 
експертної групи за показником дотримання глибини 
(±1 см) та у номінації «Гребенистість не більше 2 см» дис-
ковий агрегат AGRISEM отримав одні з найвищих оцінок.

Таким чином, присутністю та результатами участі у 
«Дні Агротехнологій» від УКАБ компанія «ВФК» засвід-
чила ще раз про професійність команди спеціалістів та 
експертів у сфері технічного забезпечення аграрного 
сектору.

Андрій Сава
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ЗАГОТОВЛЯЮЧИ ЯКІСНІ КОРМИ
Ефективне тваринництво починається зі збереження енергетичної цінності кормів: 

чи то йдеться про силос, сінаж або сіно. Відсутність домішок і високі смакові якості 
кормів сприяють кращому споживанню їх тваринами. Отримати корм відмінної 
якості означає збільшити надої молока, а  отже, підвищення рентабельності самого 
господарства.

Борис Онищенко, кандидат техн. наук, менеджер з регіонального розвитку компанії «КУН-УКраїна»

Рівень та  якість годівлі приблизно на 65-70% визнача-
ють  продуктивність ВРХ і собівартість виробництва  тва-
ринницької продукції. Корм має бути високоенергетичним 
із значним вмістом поживних речовин та  високими сма-
ковими якостями. Важливо також максимально обмежити 
рівень сторонніх домішок та забруднення, мінімізувати псу-
вання корму. Ось чому для отримання оптимального вмісту 
енергії та поживних речовин в кормі важливо не тільки 
підібрати склад кормових рослин, але також володіти не-
обхідним набором високопродуктивної техніки. Економити 
на якості, надійності, продуктивності та кількості кормоза-
готівельної техніки – це теж саме, що економити на кормах. 
Розплата у вигляді різкого зниження надоїв не забариться 
— відповідно, зросте собівартість виробництва молока і 
впаде прибуток господарства. 

Уже 15 років поспіль KUHN є абсолютним лідером на 
ринку за обсягами виробництва й продажу техніки для 
заготівлі та роздавання кормів. Так, за рік компанія виго-
товляє та продає в цілому 65 тис. одиниць цієї техніки і є 
єдиним виробником, який має повну лінійку машин цього 
спектра: косарки, ворушилки, граблі, прес-підбирачі, об-
мотувальники, кормороздавачі. На цей сегмент продукції  
припадає вагома частка товарообігу компанії — майже 
30% (близько 350 млн євро на рік!).

Інвестувати з розумом
Скошувати трави необхідно в період колосіння злаків і 

бутонізації або початку цвітіння бобових. Сіно, прибране 
після цвітіння рослин, містить багато клітковини, і тому 
його поживна гідність низька. Косити краще вранці, трави 
швидше висихають, і сіно буде мати хорошу якість. Довго 
залишати скошену масу в прокошуваннях не слід, так як 
вона вигорає на сонці, зростають втрати каротину. При пе-
ресушуванні трави листочки та інші ніжні частини рослин 
опадають, особливо у бобових трав, у яких на частку листя 
припадає приблизно половина маси рослин та практично 
всі поживні речовини.

Для збільшення швидкості заготівлі кормів в умовах 
стислих агросроків та непередбачених погодних умовах 
KUHN пропонує ефективне рішення – серію косарок-плю-
щилок нового покоління FC 1060, які створені для швид-
кого і бездоганного зрізу та плющення різних культур. В 
цій серії існує три моделі FC 3160 робоча ширина 3,1 м під 
трактори від 80 к. с., FC 3560 робоча ширина 3,5 м під трак-
тори від 94 к. с., FC 4060 робоча ширина 4 м під трактори 
від 110 к. с. Серед них виділимо модель FC 3160 (фото 1), 

досконалою та надійною конструкцією, відмінними техніч-
ними характеристиками та інноваційними рішеннями. 

Косарка-плющилка FC3160 шириною 3,1 м має сім дис-
ків овальної форми, забезпечує симетричну або відсунуту 
укладку валка шириною 0,9-2,3 м та обладнана:

- головкою з редуктором Gyrodine, конструкція якої доз-
воляє розвертатись на обмеженій площі з повним кутом 
більше 180 градусів;

- різальною балкою Optidisc, яка не обслуговується 
на протязі всього періоду експлуатації, з кутовою швид-
кістю обертання вдосконалених овальних дисків май-
же 50 об./сек. і запатентованим перемінним кроком їх 
розташування, чим досягається збільшення пропускної 
спроможності та запобігання блокування камінцями, із 
шестернями великого діаметра, а також системою захисту 
Protectdrive на основі запобіжної проточки вісі дисків та 
можливістю встановлення швидкозмінних ножів;

- підвіскою в центрі ваги косарки за допомогою торсій-
ної балки, що значно покращує копіювання рельєфа грунту 
і зменшує забруднення корму. При цьому різальний блок і 
кондиціонер механічно розв’язані між собою, що дозволяє 
плющилці витримувати задану висоту над поверхнею поля 
незалежно від копіювання рельєфу косарочною частиною;

- єдиним і легкодоступним механізмом регулювання 
висоти зрізу;

- приводом кондиціонера шестернями з метою збіль-
шення надійності роботи;

- гумовими або сталевими вальцями для якісного плю-
щення рослин різних властивостей; 

- суперширокими колесами, які зменшують трамбуван-
ня грунту, надають стабільності на схилах;

- набором пластин, вмонтованих в задню кришку, пе-
реставляючи які можна легко переходити від утворення 
вузького симетричного або зсунутого вбік валка до рівно-
мірного укладання скошеної трави по всій ширині агрегата.

Для скошування в оптимальні терміни і отримання висо-
коякісного корму компанія KUHN пропонує використовува-
ти широкозахватні косарки, так звані «потрійні комбінації», 
коли одна косарка вішається на передню навіску трактора, 
а інша на задню. Такі косарки потребують потужнішого 
трактора від 200 к. с. передню навіску 2-ї категорії з ВВП 
1000 об/хв та задню навіску 2-ї або 3- ї категорії і також ВВП 
1000 об/хв, але вони дозволяють отримати високу продук-
тивність агрегату, наприклад косарка-плющилка KUHN FC 
313 RF+FC 813R шириною захвату 8,1 м в середньому може 
скосити 10 га/годину.

Косарка-плющилка 
FC3160

косарка-плю-
щилка FC 313 
RF+FC 813R
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 Дана косарка-плющилка має ряд беззаперечних переваг:
- запатентований різальний брус KUHN — шестерні од-

ного діаметру, рівномірне навантаження та довгий ресурс 
роботи;

- нон-стоп захист, автоматичне підняття і повернення в 
робоче положення;

- гідропневматична підвіска LIFT CONTROL — відмінна 
адаптація до рельєфу, стабільна в роботі;

- гідравлічне зміщення +/- 270 мм допомагає позбутися 
незакошених ділянок на схилах;

- вальцевий плющильний механізм шевронного типу, з 
надійним приводом і системою синхронізації.

Економія 33 % часу сушки  
Для заготівлі сінажу та сіна необхідно, відповідно, один 

або декілька разів переворушити скошений валок для 
прискорення його підв’ялення (адже інколи доводиться 
випарити до 20 тон вологи з 1 га) без забруднення і пошко-
джень (до 20% корму може бути втрачено на полі через не-
якісне або невчасне ворушіння!). Це дозволяє максимально 
зберегти поживні властивості корму, забезпечити відмінну 
консервацію корму та його тривале зберігання. Але вору-
шити треба дуже обережно, зменшуючи при другому і на-
ступних проходах швидкість обертання роторів, та контро-
люючи вологість, щоб не пооббивати дорогоцінне листя.

Модельний ряд ворушилок KUHN (фото 2) від 4-х до 17 
метрів відзначається різноманітністю. Однак треба дотри-
муватись основних правил їх вибору:

1. Вибір робочої ширини ворушилки (розраховується на 
висоті 8 см за стандартом DIN) залежить від робочої шири-
ни косарки або косарки-плющилки, щоб за кожний прохід 
ворушити цілу кількість валків.

2. Слід надавати перевагу роторам невеликого діаметра, 
здатним працювати під високим кутом нахилу до горизонту 
з відсутністю «мертвих» зон та повним перевертанням вал-
ка, щоб прискорити висушування.

3. Колеса мають бути розташовані якомога ближче до 
робочої зони з широким профілем для зменшення тиску, зу-
бці виконані асиметричними, а пальцеві муфти (один з 1600 
патентів KUHN), що передають крутний момент, дозволяти 
надійний підйом та складання секцій без вимкнення ВВП.

Сіноворушилка KUHN GF 7902 – необхідна ланка в лан-
цюзі кормозаготівельних операцій. Ворушилка для сіна 
обладнана запатентованою муфтою Digidrive, що гарантує 
надійність приводу. Інноваційна конструкція граблів сіно-
ворушилки дозволяє підвищувати продуктивність: завдяки 
асиметричним зубцям і роторам малого діаметра забез-
печується висока ефективність ворошіння, і як результат 
швидкість підсушування значно зростає. 

Гідравлічна підвіска стабілізує ворушилку під час ма-
неврування по  краях поля, а вбудовані пружини забезпе-
чують її гнучкий хід, одночасно  утримуючи оптимальне 
робоче положення.

Економія 33% часу сушки, максимальна компактність 
при перевезенні та коробка передач високої потужності, 
яка не потребує обслуговування – все це безперечні пере-
ваги сіноворушилки KUHN GF 7902. 

Надійний помічник
Валкоутворювачі є пасивного типу «сонечко» або ро-

торні (одно, двох та чотирьох) з боковим чи центральним 
укладанням валка. Боковими валкоутворювачами можна 
здвоювати валки при проході вперед та назад, а централь-
ний валок є найкращим для прес-підбирача. На якість вал-
кування можна впливати, змінюючи число обертів ротора 
або швидкість руху по полю. 

Надзвичайно важливою для повного та швидкого підби-
рання корму і утворення щільного якісного валка є форма 
граблин з вигином, як це робить KUHN, що дозволяє в біль-
шій мірі відкидати траву вбік під час валкування.

Переважна більшість валкоутворювачів на ринку ма-
ють механічний привід роторів. KUHN обладнує широ-
козахватні валкувачі гідравлічними приводами, позбав-
ляючись таким чином карданних валів. Завдяки цьому 
машини рухаються по полю більш рівномірно, оберти 
ротора завжди постійні і в результаті ми отримуємо 
акуратні та однорідні валки, які готові для підбирання 
прес-підбирачами. Сучасні широкозахватні валкувачі 
KUHN комплектуються вдосконаленим ротором велико-
го діаметру. 

Валкувачі KUHN доповнює новий конвеєрний тип з під-
бирачем.

З практичною метою наведемо приклад вибору моде-
лей косарки-плющилки, ворушилки та валкувача з роз-
рахунком їх необхідної кількості. Нехай площа сінокосу 
складає 300 га. Укіс планується закінчити протягом 10 
днів, враховуючи різні строки дозрівання різних культур 
на різних полях, а також можливі примхи погоди. Чистий 
час сінокосу щодня складає 6 годин з врахуванням опти-
мального часу доби. Середня швидкість косарки-плющил-
ки 6 км/год, ворушилки 10 км/год, а валкувача 8 км/год. 
Планується зробити три ворушіння, а валок утворювати 
центральний з трьох проходів косарки для подальшого 
тюкування прес-підбирачем.

Для вчасного виконання укосу нам необхідна загальна 
ширина однієї або декількох косарок-плющилок 8,5 м. Це 
може бути три косарки-плющилки FC3160TCR шириною 
захвату 3,1 м або потрійна комбінація FC813R+FC313RF ши-
риною 8,1 м із збільшенням часу роботи.

Щоб вчасно тричі розворушити протягом 9 годин 
скошений трьома косарками корм, необхідна загаль-
на ширина 10 м. Якщо укіс робити косарками FC3160 
з шириною валка 1.5 м, то для ворушіння трьох валків 
необхідна ворушилка шириною від 7,7 м до 10,9 м. Обе-
ремо GF8702 шириною 8,7 м, але працювати доведеться 
більше 10 год. Втім, беручи до уваги можливі проблеми 
з погодою та одночасним виконанням роботи на різних 
віддалених полях, бажано мати хоча б дві ворушилки. 
Тоді одна з них може бути GF7902 шириною 7,8 м, а друга 
GF502 шириною 5 м для одночасного ворушіння двох 
валків.

Для того, щоб об’єднати в один центральний валок корм 
з ширини 9-10 м, вибираємо валкувач GA9531 шириною 9,3 
м. Але перевіримо, яку площу встигне звалкувати щодня 
він один за 4 год. робочого часу після третього ворушіння: 
8х9,3х4/10=29,76 га. Як і для ворушилок бажано мати два 
валкувача. В такому разі вибір можна зробити на користь 
двох GA6501 шириною 6,3 м і виконувати валкування при-
близно за 3 год. 

Кормозаготівельна техніка KUHN гарантує високу якість 
корму, яким залишиться задоволений навіть самий вимог-
ливий споживач - Ваші тварини. Техніка KUHN працює на 
заготівлі кормів ефективно, якісно, відповідаючи на вимоги 
господарств будь-якого розміру та забезпечуючи найвищу 
продуктивність для аграріїв, які займаються тваринни-
цтвом.

Роторна сі-
новорошилка 

GF7902
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QQ QНизька потреба в тяговій потужності завдяки малій вазі
QQ QQГідравлічно регульована нівелююча балка для оптимального вирівнювання 
QQ QQБільше комфорту завдяки гідравлічному регулюванню глибини
QQ Q В навісному виконанні до 7м, у напівнавісному до 16м робочої ширини

Геліодор - це справжній універсал: він не тільки якнайкраще підходить 
для мілкого обробітку на легких та середніх ґрунтах, а й з легкістю 
справляється з передпосівною підготовкою при мульчованому посіві та 
впевнено показує себе на зораних полях. Дізнайтеся більше про нього:

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ЕНЕРГІЮ СИНЬОГО КОЛЬОРУ 
КОРОТКІ ДИСКОВІ БОРОНИ ГЕЛІОДОР 9 –
БАГАТОСТОРОННІ ТА КОМПАКТНІ

ЗАПИТАЙТЕ ПРО

НАПІВНАВІСНИЙ

ГЕЛІОДОР 9 ШИРИНОЮ

ЗАХВАТУ 7 МЕТРІВ ДЛЯ

ТРАКТОРІВ ВІД 280 К.С.

КЕРНЕЛ ЗБІЛЬШУЄ ТОРГОВІ 
ПОТОКИ ЧЕРЕЗ ПОРТИ

 Адміністрація морських портів України (АМПУ) під-
писала меморандум про співпрацю з компанією «Кер-
нел» для збільшення вантажопотоку в морському порту 
Чорноморськ. Про це 21 квітня повідомила прес-служба 
АМПУ – apk-inform.com.

За умовами угоди компанія «Кернел» планує 
збільшити обсяг перевалки вантажів через мор-
ський порт Чорноморськ з 3 до 7 млн. тонн до дру-
гого півріччя 2019 року. Для цього підприємства 
«Кернел» – «Трансгрейнтермінал» і «Трансбалктермі-
нал» – мають намір створити та реконструювати тер-
мінали, а також збільшити потужності одноразового 
зберігання вантажів.

Так, «Трансгрейнтермінал» побудує зерновий термі-
нал із запланованим обсягом одноразового зберігання 
300 тис. тонн і об'ємом перевалки 3 млн. тонн на рік. 
Введення в експлуатацію перевалочних потужностей 
заплановано в першому півріччі 2019 року, надалі в пла-
нах компанії будівництво додаткової черги терміналу зі 
збільшенням потужностей ще на 2 млн. тонн вантажів.

«Трансбалктермінал» проведе реконструкцію термі-
налу для збільшення обсягів перевалки вантажів до 4 
млн. тонн на рік.

Зі свого боку в рамках майбутнього інвестиційного 
проекту АМПУ візьме на себе зобов'язання по збіль-
шенню глибин операційної акваторії 1-го ковша Сухого 
лиману, а також у причалів №14, 15, 16, 17 Чорномор-
ського порту до 15 м. Крім того, до 16 м буде збільшена 
глибина на підхідному каналі порту.

 www.apk-inform.com

115-СИЛЬНИЙ ЯПОНСЬКИЙ 
ТРАКТОР – НОВИНКА ВІД KUBOTA

 Корпорація Kubota представила нову модель M6S-
111 як заміну перевіреній часом моделі M108S. Трактор 
M6S-111, як і решта моделей М-серії, оснащується ко-
робкою передач Kubota Swing Shift, що дає можливість 
перемикати кілька діапазонів передач одним важелем.

За повідомленням порталу traktorist.ua, з посилан-
ням на agweb.com, новинка пропонується в двох ва-
ріантах з приводом на чотири колеса – M6S-111SHDC 
і M6AS-111SDSC та моделлю з приводом на два колеса 
– M6S-111SHC. На нову модель встановлюється двигун 
об’ємом 3,8 л та потужністю 115 к.с., який оснащений 
турбонаддувом з інтеркулером і рециркуляцією вихлоп-
них газів, що відповідає нормам екологічності Tier 4 
Final. Трансмісія з коробкою передач Swing Shift має 16 
передач переднього та 16 заднього ходу з демультиплі-
катором, який забезпечує додаткових 8 сповільнених 
передач. Ергономічне робоче місце оператора включає 
джойстик керування переднім навантажувачем.

www.traktorist.ua





КОМПАНІЯ KRAMPE 
ВИНАЙШЛА НАДІЙНИЙ СПОСІБ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ СИЛОСУ

Німецька компанія-виробник причепів Кrampe 
запропонувала новий зручний спосіб, який дозволяє 
утримати силос під час транспортування. Нова додат-
кова конструкція використовує два сітчастих екрани на 
всій довжині фургона замість брезентового покриття. 
Під час завантаження/розвантаження обидва екрани 
опускаються вниз паралельно бічних стін фургона, після 
чого повертаються на 270 градусів і накривають вантаж 
зверху під час транспортування.

Сітчастий екран оснащений металевою рамою, при 
цьому має достатню гнучкість, щоб приймати форму 
вантажу. У закритому стані перекриття екранів стано-
вить не менше 200 мм, вони також оснащені гумовими 
прокладками, які забезпечують необхідне прилягання. 
Спеціальний запобіжник також запобігає висипання 
вантажу при піднятих екранах.

Дах управляється двома двигунами з гідроприводом, 
встановленими в головній частині причепа, завдяки 
чому оператор може не виходити з машини. Відкрива-
ються екрани протягом 15 секунд – навіть в такому по-
ложенні ширина фургона не перевищує 2,55 метрів.

www.agroinfo.com

НА ВИСТАВЦІ GRASSLAND&MUCK 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НОВИЙ 
КУЛЬТИВАТОР HE-VA З РОБОЧОЮ 
ШИРИНОЮ 6,3 МЕТРИ

Компанія OPICO в рамках виставки Grassland and 
Muck представить 6,3-метровий луговий культиватор 

HE-VA Sward Rejuvenator з гідравлічним складанням. Він 
розроблений для необхідносту підсіву чи пересіву схо-
дів. Новий 6,3-метровий Sward Rejuvenator оснащений 
рамною дошкою Shattaboard з ріжучими пластинами, 
за якою розміщені два ряди потужних гаки і великий 
600-міліметровий каток Prisma. Ці пластини і гаки роз-
пушують і вирівнюють поверхню грунту перед висіва-
ючими секціями, яка потім грунт ущільнюється катком 
Prisma.

6,3-метрова версія агрегату обладнана системою пе-
рерозподілу ваги HE-VA SAT, що забезпечує рівномірний 
розподіл маси між трьома рамами. Крім цього, модель 
має 5 шарнірних вузлів, які дозволяють всім трьом сек-
ціям точно копіювати рельєф поля (2 шарнірних вузла 
бічних секцій, 2 задніх шарніра і маятниковий механізм 
з'єднує центральну секцію з тяговим брусом трактора).

У транспортному режимі культиватор складається і 
його ширина не перевищує 2,5 метрів.

16 висівних отворів, рівномірно розподілених по 
всій робочій ширині культиватора, доповнюються чет-
верним перекриттям між ними. Завдяки цьому культи-
ватор показує прекрасний результат розподілу насіння 
і саме рівномірне внесення матеріалу з усіх моделей, 
доступних на ринку.

Sward Rejuvenator ідеально підходить для роботи 
з погано розпушеним полем, що вимагає відновлю-
вальних процедур. Завдяки тому, що каток Prisma 
Roller розбиває грудки, які утворюються після прохо-
ду ріжучих пластин і гаків, забезпечуючи оптимальні 
умови для сходів трави, культиватор також можна 
використовувати в якості однопрохідної сівалки на 
обробленій ділянці. Він також може бути використа-
ний (без сівалки) для боронування луки, очищення 
ділянки від сміття і стимулювання росту трави, вирів-
нювання кротовін.

www.agroinfo.com
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НОВІ ШЛЯХИ В УПРАВЛІННІ 
ТЕХНІКОЮ

Складні умови виробництва в корпорації AGCO від-
кривають двері в нову цікаву технологію: віртуальна 
реальність.

У Джексоні, штат Міннесота знаходиться «дім» комп-
лексного виробництва тракторів з високою потужністю 
і високотехнологічним прикладним спорядженням 
для брендів Challenger, Massey Ferguson, RoGator і 
TerraGator. Це унікальний об’єкт, враховуючи кількість 
брендів та варіацій моделей в лінійках машин. І весь 
процес якісного виробництва керується через інформа-
ційну реальність. 

Кожен працівник заводу має бути досвідченим і нав-
ченим по конкретних етапах і процедурах в роботі з ма-
шинами. Але для того, щоб мінімізувати технічні склад-
ності в управлінні, корпорація AGCO вирішила впрова-
дити інструмент, від якого багато хто відмовився. Мова 
іде про Google Glass. «Ми знайшли нову систему, яка 
добре запрацювала» – говорить Пеггі Гулік, директор з 
вдосконалення бізнес-процесів AGCO. Співробітники 
лінії будівельного обладнання ефективно роблять свою 
роботу з Google Glass, зручно користуючись системою у 
виробничому процесі.  

«У нас є надійна мережа наших даних на заводі» – го-
ворить Брендон Росс, системний аналітик, AGCO.  «Міц-
ні» – це гарне слово для мережі, яка повинна працювати 
в двох будівлях в невеликому містечку на південному 
заході штату Міннесота.  Те, що AGCO створила, дозво-
ляє виробничому персоналу мати миттєвий доступ до 
необхідної інформації.  Під час демонстрації системи, 
Гулік показав, як співробітник буде підтягувати діагра-
ми або робочі процеси, починаючи з простої команди 
«Okay Glass ...».  Уайт, старший інженер-технолог, пояс-
нює, що наявність цієї інформації є ключовим фактором. 
«Ми постійно працюємо над процесом і поліпшенням 
якості тут на об'єкті, – говорить він.  – Маючи цю 
інформацію доступною в будь-який час, ми підвищуємо 
первинну якість виробництва».

Багато хто гадає, що процес виробництва на заводі 
відбувається за схемою Чарлі Чапліна: ти повертаєш 
гайку і машина переходить до наступної станції вироб-
ництва. Але на сучасних заводах це не так. На кожній 
станції, в яку переміщується машина для наступного 
етапу зборки, виконується дуже багато складних за-
вдань, які контролюються комп’ютерною системою.

Наприклад, гідравлічна установка системи є кратною 
ряду кроків, що відповідає конкретним моделям трак-
торів.  І знати відмінності між Massey Ferguson 8700 в 
порівнянні з Challenger MT800, які в деякому розумінні 
схожі між собою, є складним завданням. Монітори від-

стеження на заводі показують, як швидко робоча стан-
ція рухається, чи успішно відбувається процес.  У наші 
дні продуктивність в обробній промисловості має вирі-
шальне значення.  Проста команда для робочих станцій 
«О'кей Glass» є ключовою – це вражає.

Якщо врахувати багатопрофільну складність вироб-
ництва, тоді ці технічні інвестиції цілком виправдані.  
Гулик пояснює, що переміщення керівництва та інших 
інструкцій процесу в систему – в роботі з третьою сто-
роною – було трудомістким. Проте, вони виявили, що 
велика частина їх заархівованої роботи може бути вико-
ристана в новій платформі. По суті, працівники просто 
мають носити прилад Google Glass. Але це дещо більше, 
ніж просто клацати кнопки на планшеті, продукт пови-
нен бути розроблений, тому якийсь час існувала про-
блема з інструкціями для працівників.

Той, хто використовує такі голосові системи, як Siri 
на iPhone або Alexa знає, що слухання  і розуміння – два 
різних питання. Тепер додайте в загальному тлі шум у ви-
робничому середовищі. Виявляється, що це не було такою 
великою проблемою, як Гулік і решта команди думали. «Ми 
побачили, що команди з одного слова не були достатньо 
зрозумілі для системи – згадує він. – Тоді ми перейшли на 
команди з двох стандартних слів, щоб отримати більш 
точну інформацію. І шум на заводі  не був проблемою».  

 При контакті з віртуальною реальністю ви, по суті, 
відрізані від реального світу.  Доповнена реальність 
використовує інструменти, такі як Microsoft Hololens, 
коли окуляри проектують для вас зображення. По суті 
використовуючи Google Glass, співробітники мають 
необхідну їм інформацію на екрані. Вони можуть читати, 
не виходячи зі своєї роботи, щоб перевірити планшет 
або ноутбук, і при цьому не мають перешкод для зору. 
Google Glass діє як дзеркало заднього виду. AGCO пла-
нує почати пілотні випробування цієї технології в біль-
шості своїх об'єктів як в США, так і за кордоном, протя-
гом наступного року. Фермери можуть перевірити цю 
технологію у використанні на заводі в Джексоні, штат 
Міннесота,  взявши тур від Intivity центр.  

Джерело: http://www.farmindustrynews.com



18 ГОДИН 
ТЕМАТИЧНИХ 
КОНФЕРЕНЦІЙ

ПОРОСЯ ФЕСТ

НЕТВОРКІНГ
ЗОНА

280 000 М
ФЕСТИВАЛЬ
ІННОВАЦІЙ

ФЕСТИВАЛЬ
БАРБЕКЮГРАНДІОЗНА ВЕЧІРКА

БІЛЬШЕ 30
СПІКЕРІВ

ДЕМО-ПОКАЗ
ТЕХНІКИ

www.agroshow.com.ua

П Е Р Ш И Й   Е К С П О - Ф Е С Т   В   У К Р А Ї Н І !

18 - 20 травня, м. Черкаси, аеропорт
ШОУ-ПРОГРАМА 25 000

ВІДВІДУВАЧІВ



МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ

20 - 23 ВЕРЕСНЯ
М. КРОПИВНИЦЬКИЙ 

(КІРОВОГРАД)



УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ КУЛЬТИВАТОРА КП-9,5
Одним з провідних напрямків виробничої 

діяльності ПАТ «Дніпрополімермаш», заводу ма-
шинобудування, є виробництво ґрунтообробної 
сільськогосподарської техніки (борони, культи-
ватори та ін.).

Поряд з оновленням парку обладнання і удо-
сконаленням технологічних процесів вдоскона-
люється і продукція, що випускається.

Нова модель культиватора КП-9,5 (ширина захвату 9,5 м) 
має ряд удосконалень в конструкції і технології виробни-
цтва.

Трисекційний причіпний польовий Культиватор КП-9,5 
оснащений посиленою рамою з труби 80х100 мм товщи-
ною стінки 6 мм (марка стали S355). На рамні конструкції 
поширюється гарантія 2 роки.

5 рядів робочих органів (культиваторні стійки і лапи 
відомої іспанської фірми BELLOTA) з лапою 300 мм і стійкою 
перетином 45х20 мм забезпечують рівномірну обробку, 
вирівнювання і ущільнення поверхні ґрунту під посів по 
всій ширині захоплення культиватора. Пружини розтягання 
на блоці безпеки лапи в зборі посилені і виконані з дроту 
перетином 12 мм.

Культиватор укомплектований трубчастими катками і 
трирядними пружинними боронами.

Широкозахватний Культиватор КП-9,5 відмінно 
виконує свої основні функції по передпосівній і паровій 
культивації ґрунту з характерними показниками економії 
паливозатрат. Точний розрахунок співвідношення ширини 
поверхні робочих органів (лап) і відстані між ними сприяє 
високій якості обробки ґрунту за рахунок перекриття не 
менше 40 мм. Культиватор КП-9,5 забезпечує максимально 
можливе підрізання і вичісування бур’янів.

Культиватор КП-9,5 агрегатується з тракторами тягового 
класу потужністю не менше 250 к.с.

Введення агрегату в експлуатацію проводиться 
сервісно-технічною службою заводу.

Основні технічні характеристики 
КП 9,5 Значення

Робоча ширина, м 9,5

Кількість секцій 3

Загальна кількість ріжучих вузлів, шт. 45
Ширина центральної секції, м / 
Ширина бічної секції, м 5 / 3,1 

Ширина лапи, мм 300

Глибина обробітку  ґрунту, мм до 150
Кількість подрібненого  ґрунту із 
фракцією до 50 мм, %, не менше 80

Кількість підрізаних рослинних 
залишків, %, не менше 100

Транспортна висота, м / Транспортна 
ширина, м 4,3 / 4,2 

Трактор тягового класу, потужність не 
менше к.с. 250

Маса, кг 4500

БАЖАЄМО ВАМ ЩЕДРИХ УРОЖАЇВ!
Відділ збуту с/г техніки ПАТ «Дніпрополімермаш»
тел .: +380 56 732 31 00, +380 56 732 31 35, 
067-543-88-92, 099-424-31-71
e-mail: office@dzpm.dp.ua, www.polymermash.dp.ua

Ціна 
заводу

480 000
грн.*

* Ціна залежить від коливань курсу валют і підлягає уточненню



Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

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

Всеукраїнський аграрний журнал №4 (51) / 201774
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НОВІ ТРАКТОРИ HOLLAND ЗРОБЛЯТЬ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ 
ТУР НА 8000 КМ, ЩОБ ВІДСВЯТКУВАТИ СВОЄ 100-РІЧЧЯ

Два члени клубу шанувальників тракторів Blue 
Force святкують 100-річчя від початку випуску синіх 
тракторів, які здатні подолати відстань 8000 км. 
Такі моделі раніше не випускались взагалі. 13 квітня 
дві нові моделі Т-6 тракторів виїхали з  Базілдону 
(Великобританія).  У членів цього клубу є пристрасть 
до збереження і управління старовинними і 
сучасними моделями тракторів Fordson, Ford та New 
Holland.

Філ Гібсон, голова клубу Blue 
Force, і Пітер Плєхов, казначей 
клубу, будуть управляти марш-
рутом навколо узбережжя мате-
рикової частини Великобританії і 
Ірландії, зупиняючись в декількох 
точках на маршруті, включаючи 
Борнмут, Голуей і Едінбург.  13 
квітня Філ і Пітер відправилися  з 
заводу в Базілдоні о 9 ранку на 
нових T6.145 і T6.180 тракторах, 
які були надані New Holland.  
Кожен трактор тягне за собою 
житлові трейлери та причепи з 
припасами, побудовані Філом і 
Пітером.  Один трейлер для ночі-
вель, а інший – для палива, масла 
і витратних матеріалів. «Трактор-
ний виклик» Філа і Пітера завер-
шиться на тракторному фестивалі 
10-11-го червня в Newby Hall, 
Ріпон, Північний Йоркшир.

Ендрю Уотсон, директор з 
розвитку бізнесу, New Holland у 
Великобританії і Ірландії, зазначив: 
«Ми завжди мали близькі стосунки 
з клубом  Blue Force, тому ми були 
раді допомогти Пітеру і Філу, коли 
почули про їх задум. З нетерпінням 
чекаємо на результати їх подорожі 
та бажаємо удачі».

 Філ Гібсон коментує: «Я враже-
ний величезною підтримкою з боку 
New Holland, без них ми б цього не 
зробили. Поїздка майже повністю 

фінансується за рахунок пожер-
твувань, які приходять від членів 
клубу і щедрих спонсорів». Дилер 
New Holland Robertsons Оркні 
профінансували поромну пере-
праву на Оркнейські острови, щоб 
гарантувати, що прихильники си-
ніх тракторів на цих островах теж 
будуть частиною урочистостей. 
Інші дилери New Holland за марш-

рутом 8000-кілометрової подорожі 
також будуть  проводити заходи з 
відзначення 100-річчя тракторів 
New Holland і підтримають Філа 
та Пітера у їхній мандрівці вздовж 
всієї берегової лінії.

Філ, який, як і Пітер, впродовж 
усього свого життя є користувачем 
синього трактора, говорить про 
те, цей тур – щось абсолютно нове 
для нього. Важливо відзначити, що 
тракторний тур збере кошти для 
двох благодійних організацій, для 
навчального центру в Лафборо, а 
також для центру по ракових дослі-
дженнях. Філ і Пітер мають особи-
стий зв'язок з благодійними органі-
заціями і хочуть зібрати 25 000 £ до 
кінця 2017 року. Вони вже зібрали 
майже 7000 £ перед відправленням 
з Базілдону.

Джерело: https://www.farminguk.com





95 МЛРД. ГРН. – ОРІЄНТОВНА 
ВАРТІСТЬ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ 
РОБІТ

За розрахунками Мінагрополітики планова потреба 
в коштах сільськогосподарських підприємств при про-
веденні комплексу весняно-польових робіт у 2017 році 
становить 94,8 млрд гривень, що на 15,2 млрд гривень 
більше в порівнянні з минулим роком. 

Згідно з повідомленням agrotecnica.com.ua, на поча-
ток квітня фактичні витрати коштів сільськогосподар-
ських підприємств складають 56,9 млрд гривень, що 
становить 60% від планової потреби, в тому числі: влас-
них коштів витрачено 52 млрд гривень, або 63,3% від 
потреби і залучено кредитів на суму 4,9 млрд гривень, 
або 38,6% від потреби, з них банківських кредитів – 3,3 
млрд гривень, або 38% від потреби.

Відзначається, що в розрахунку на 1 гектар ріллі фак-
тичні витрати коштів в середньому по Україні становили 
2909,2 гривень, що на 301,8 гривень більше, ніж на від-
повідну дату 2016 року.

Також повідомляється, що відсоткові ставки, під які 
сільськогосподарські товаровиробники залучають кре-
дити для проведення весняно-польових робіт, склада-
ють від 10 до 28% річних.

www.agrotecnica.com.ua



Кукурудзяні жатки

Технічні характеристики Од. S966B S978B S9710B S9712B

Кількість рядків шт. 6 8 10 12

Ширина міжряддя (вибір при замовленні) см 56-60-75-80-100

Вага з подрібнювачем кг 1960 2700 3330 3800

Подрібнювач стандарт

Тип рами жатки стандарт

Втягуючі вальці з ребрами
 Робочі вальці з 5-ма посиле-
ними ребрами зі зносостійкої сталі, 
що обертаються в протилежних на-
прямках, дозволяють безперервно 
захоплювати стебла. Для збирання 
кукурудзи така конструкція є най-
ефективнішою та дозволяє збирати  
навіть у дуже важких умовах.
 Крім цього такі вальці ма-
ють тривалий термін експлуатації  
і не вимагають ні звичайного, ні 
позачергового обслуговування, що 
мінімізує витрати на ремонт і тех-
нічне обслуговування.

Трансмісія у масляній ванні
Елементи передачі захищені герметичним картером і занурені в масляну ван-
ну. Натяг ланцюгів перевіряється автоматично. Тому вони не вимагають ре-
гулювань або доливання мастила, і, відповідно, частого періодичного обслу-
говування. 

Подрібнювач стебел
 Встановлюється на лівому 
боці втягуючих вальців. Ця пози-
ція є дуже важливою для взаємоуз-
годження руху ножів подрібнювача 
та вальців, для того, щоб повністю 
подрібнити на клаптики всі стебла 
і не залишити цілих на землі.
 Іншою основною осо-
бливістю подрібнювача стебла 
Dominoni є його великий діаметр 
різання, що гарантує більшу швид-
кість різання, що забезпечує від-
мінний зріз навіть з ножами після 
тривалого використання.

Елементи збиральної секції:
(1)  Плити стола  з гідравлічним ре-
гулюванням для  швидкого адапту-
ванння жатки (зменшенням або 
збільшенням відстані між ними) 
для збирання кукурудзи різного 
розміру, вологості та волокнистості.
(2) Втягуючі ланцюги мають хромо-
вані штифти, які забезпечують три-
валий термін служби ланцюга. 
(3) Самоустановлювальні і само-
очисні натяжники забезпечують 
завжди досконалий натяг ланцюга, 
запобігають будь-яким ризикам за-
бивання і не вимагають регулюван-
ня.
(4) Зірочки великого діаметру до-
зволили проводити збір більш м’я-
ко з більш низьким обертанням, 
що дозволило уникнути спадання 
ланцюга.

Кукурудзяні жатки Dominoni серії S 970 ROCK 
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Тип рами жатки стандарт

Втягуючі вальці з ребрами
 Робочі вальці з 5-ма посиле-
ними ребрами зі зносостійкої сталі, 
що обертаються в протилежних на-
прямках, дозволяють безперервно 
захоплювати стебла. Для збирання 
кукурудзи така конструкція є най-
ефективнішою та дозволяє збирати  
навіть у дуже важких умовах.
 Крім цього такі вальці ма-
ють тривалий термін експлуатації  
і не вимагають ні звичайного, ні 
позачергового обслуговування, що 
мінімізує витрати на ремонт і тех-
нічне обслуговування.

Трансмісія у масляній ванні
Елементи передачі захищені герметичним картером і занурені в масляну ван-
ну. Натяг ланцюгів перевіряється автоматично. Тому вони не вимагають ре-
гулювань або доливання мастила, і, відповідно, частого періодичного обслу-
говування. 

Подрібнювач стебел
 Встановлюється на лівому 
боці втягуючих вальців. Ця пози-
ція є дуже важливою для взаємоуз-
годження руху ножів подрібнювача 
та вальців, для того, щоб повністю 
подрібнити на клаптики всі стебла 
і не залишити цілих на землі.
 Іншою основною осо-
бливістю подрібнювача стебла 
Dominoni є його великий діаметр 
різання, що гарантує більшу швид-
кість різання, що забезпечує від-
мінний зріз навіть з ножами після 
тривалого використання.

Елементи збиральної секції:
(1)  Плити стола  з гідравлічним ре-
гулюванням для  швидкого адапту-
ванння жатки (зменшенням або 
збільшенням відстані між ними) 
для збирання кукурудзи різного 
розміру, вологості та волокнистості.
(2) Втягуючі ланцюги мають хромо-
вані штифти, які забезпечують три-
валий термін служби ланцюга. 
(3) Самоустановлювальні і само-
очисні натяжники забезпечують 
завжди досконалий натяг ланцюга, 
запобігають будь-яким ризикам за-
бивання і не вимагають регулюван-
ня.
(4) Зірочки великого діаметру до-
зволили проводити збір більш м’я-
ко з більш низьким обертанням, 
що дозволило уникнути спадання 
ланцюга.

Кукурудзяні жатки Dominoni серії S 970 ROCK 

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР DOMINONI

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Anz_A5quer_Leeb_LT_2017_ua_.indd   1 02.03.2017   14:56:20

HORSCH И В 2016 ГОДУ С ВЫСОКИМ ОБОРОТОМ
2016 год Horsch вопреки негативной тенденции развития отраслевого рынка 

заканчивает с высоким оборотом, достигнув отметки 300 млн. евро. 
Прогнозы на 2017 остаются, несмотря на хороший результат прошлого года, 

пока сдержанно-осторожными.
Это объясняется нестабильной ситуацией на 

большинстве рынков. Причины многообразны: как 
неблагоприятные погодные условия текущего года, 
так и негативные политико-экономические факторы. 
HORSCH использует эту передышку,  концентрируя 
свои усилия в совершенствовании дилерской сети и 
повышении квалификации собственного персонала. 
Основные инвестиции компании направлены на 
разработку специальных машин, максимально 
учитывающих почвенно-климатические и хозяйственно-
экономические особенности отдельных регионов.

Доля экспорта в обороте компании возросла с 72% 
до 78%. Это объясняется, главным образом, некоторым 
улучшением ситуации на североамериканском рынке.

Также активно идет освоение других новых 
рынков. Наряду с Германией, важнейшими рынками 
для HORSCH являются Украина, Франция, Болгария и 
Румыния. Особо следует подчеркнуть успех компании 
в Украине, где удалось достигнуть рекордного 
результата. Стабильная ситуация со сбытом остается 
в России, Великобритании, странах Скандинавии и 
Балтии, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Активно 
идет освоение новых для HORSCH рынков, в первую 
очередь, в Китае и Бразилии, где были учреждены 

дочерние компании.
Доля универсальной посевной техники в 

общем обороте компании составляет 33% , 
почвообрабатывающих машин - 31 %, машин для 
защиты растений 13 %, сеялок точного высева  - 9% и 
запасных частей -13%. 

Безусловно, такой успех был бы невозможен 
без преданного и увлеченного коллектива 
сотрудников. Слоган компании «С любовью 
к земле» объединяет сегодня более 1300 
человек по всему миру. Инвестиции HORSCH 
в производство в Германии и других странах 
укрепляют конкурентоспособность компании и 
закладывают фундамент для ее дальнейшего роста. 
Традиционные козыри HORSCH – индивидуальное 
оснащение машин, максимально учитывающие 
пожелания заказчиков, качественный сервис и 
профессиональное консультирование клиентов – 
пользуются все большим спросом аграриев. 

Не премините посетить выставочную экспозицию 
HORSCH на следующей выставке Agritechnica этой 
осенью, где Вы сможете ознакомиться с новыми 
инновационными разработками компании.



ЗА 24 ГОДИНИ ПОСІЯНО 502 
ГЕКТАРИ – НОВИЙ СВІТОВИЙ 
РЕКОРД

В період з 11 по 12 квітня на полях господарства 
Enyingi Agrár Zrt, що знаходиться в Угорщині, вста-
новлено новий світовий рекорд з сівби. Рекордного 
показника досягнуто під час використання 16 - ти 
рядної сівалки Tempo L 16 Väderstad. Так, за 24 години її 
роботи було засіяно 502,05 га при середній швидкості 
20 км/год. Одночасно з висівом насінням кукурудзи 
здійснювалось внесення мінеральних добрив та пе-
стицидів, що розташовані на індивідуальних висівних 
секціях сівалки.

За процесом встановлення нового світового ре-
корду наглядали представники угорського аграрного 
університету Gödöllő University, які фіксували всі необ-
хідні дані з точності сівби та далі спостерігатимуть за 
результатами.

Попередній рекорд складав 448,29 га сівби кукуру-
дзи за допомогою 24-х рядної сівалки з встановленим 
центральним бункером для внесенням добрив.

Директор з продажу та маркетингу компанії 
Väderstad Маттіас Ховнерт прокоментував цю подію 
наступним чином: «Цей світовий рекорд є яскравим 
підтвердженням надзвичайної продуктивності та 
точності висіву сівалок Tempo. Не менш важливим є 
той факт, що сівба здійснювалась на швидкості 20 км/
год, при цьому сівалка забезпечила високу точність 
висіву».

«Одна справа здійснити сівбу на високій швидкості, 
але зовсім інше завдання - зберегти при цьому високу 

точність висіву насіння. І завдяки унікальній технології 
точного пострілу PowerShoot Väderstad, принцип дії якої 
полягає у використанні надлишкового тиску у висів-
ному пристрої для переміщення насіння через вузьку 
висівну трубку, і досягається така висока точність сівби 
при роботі сівалки Tempo на високій швидкості», – до-
дав Ларс Тіллен, спеціаліст з виробництва сівалок точ-
ного висіву компанії Väderstad.

www.vaderstad.com

НАЙБІЛЬШЕ КОМБАЙНІВ УКРАЇНА 
ІМПОРТУЄ З НІМЕЧЧИНИ

За даними Українського клубу аграрного бізнесу 
протягом 2016 року Україна імпортувала 3139 ком-
байнів, що у 2,5 рази більше порівняно з 2015 роком 
та є найвищим показником із 2008 року. У грошовому 
еквіваленті імпорт зернозбиральних комбайнів склав 
7,3 млрд грн.

Як повідомляється на порталі agrotimes.net, 92 від-
сотків імпортних поставок припадає на ТОП-5 країн: 
Німеччина – 35%, Польща – 21%, США – 17%, Бельгія – 
11% та Білорусь – 8%. Найдорожча техніка постачалася 
з Бельгії, вона коштувала в середньому 4,2 млн грн. за 
одиницю. Німецькі комбайни в середньому коштували 
2,9 млн грн., американські – 2,4 млн грн., білоруські – 1,4 
млн грн., польські – 1,2 млн грн.

Натомість український експорт зернозбиральних 
комбайнів у 2016 році склав 30 одиниць загальною су-
мою 86 млн грн.

www.agrotimes.net
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НАВІТЬ УРОЖАЙНІСТЬ ПІДВИЩИЛАСЯ ЗАВДЯКИ 
НОВОМУ ОБПРИСКУВАЧУ UNIA EUROPA 3024

ЯК ПОЛЬСЬКА ТЕХНІКА ВІД UNIA ПОКАЗАЛА СЕБЕ НА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЯХ
Проїжджаючи Україною, все частіше можна побачити на полях сучасну імпортну техніку. І це вже 

не дивує – наші сільгоспвиробники стали більш вибагливими, їх вже не влаштовують дідівські трак-
тори і сівалки. Як і сучасні європейці, вони віддають перевагу новітньому устаткуванню, розуміючи 
всі його переваги. 

Техніка, дешевша на 35% за дорогі 
брендові аналоги  

Ось і в сільськогосподарському підприємстві «Відро-
дження» в селі Княжєва Слобода Зіньківського р-ну, що 
працює на Полтавщині з 2004 року, за останні роки техніч-
ний парк поповнився сучасною технікою. Тут віддають пе-
ревагу дорогому і надійному закордонному устаткуванню. 
За словами директора підприємства Наталі Кулібаби, 
до техніки тут мають дуже високі вимоги, головні з яких 
якісна робота, простота і зручність в експлуатації.

Два роки тому в господарстві постала необхідність 
придбання нового обприскувача. Бо старий агрегат ві-
тчизняного виробництва вже майже не працював. Та й 
не вирізнявся зручністю і надійністю – потрібно було 
вручну розкривати його штанги, які потім хиталися і чі-
плялися за землю, форсунки обприскували абияк, іноді 
пропускаючи великі площі.

Заступник директора ТОВ «Відродження» Ейваз Ма-
медов зазначає, що потрібна була якісна техніка, щоб ви-
конувала і більший обсяг роботи, і щоб простою і дешевою 
була в експлуатації. Та щоб і доступна була в ціні. Зрештою, 
зупинилися на EUROPA II 3024 від польського виробника 
Unia Group. 

«Обприскувач добре показав себе в роботі, можна в поле 
виходити навіть тоді, коли вітер дме, – розповідає Ейваз 
Велійович. – І все працює досконало, ніщо ніде не тече. За 
ці два сезони експлуатації у нас лише один болт відпав, і 
то через людський чинник – на жаль, вчасно не побачили, 
не підтягли. Зараз ми ретельно виконуємо всі вимоги з 
експлуатації, взимку заливаємо тосол. А весною тільки 
вивели з ангару - і техніка вже працює на полях. До речі, ми 
перші в районі такий обприскувач придбали, до нас навіть 
з інших областей приїздять на нього подивитися. Техніка 
чудова, на такі гроші її роботою я задоволений!».

Розповідають, що механізатори спочатку з осторогою 
ставилися до нової техніки, навіть боялися швидко їхати, 

але після того, як спробували її в роботі і переконалися в 
якості, змінили свою думку. До сих пір їх тішить автоматич-
не розкладання штанги. Адже тепер їм не треба вже вручну 
ним займатися – тільки на кнопки натискай. Зручне і розта-
шування бачка для отрути чи рідких міндобрив, його можна 
опускати до землі, а не згори заливати, плюс він ретельно 
миється. 

Директор підприємства Наталя Кулібаба запевняє – з 
новим обприскувачем і урожайність підвищилась, адже 
тепер всі площі рівномірно обробляються від бур’янів і 
шкідників – не те що зі старою технікою, коли пропускали 
без належної обробки величезні площі. Та й люди тепер не 
до ночі працюють, швидше додому повертаються. А все 
завдяки тому, що і об’єм бочки тут місткіший, і ширина за-
хвату ширша, тож обробляють більше площі за один захід.

Покупець обирав обприскувач два місяці
Директор Полтавської філії «Волинської Фондової 

Компанії» Віктор Шерстюк розповідає, що в ТОВ «Від-
родження» дуже ретельно вибирали собі новий обпри-
скувач. Два місяці зважували всі за і проти, обираючи між 
польським причіпним обприскувачем EUROPA 3024, який 
пропонували в «ВФК», і більш дорогими брендами. 

«Врешті замовник побачив, що наш обприскувач – це 
надійне професійне устаткування, тож не варто перепла-
чувати за дорогий бренд, – ділиться враженнями Віктор 
Шерстюк. – Тим більше, що ця техніка складається з ні-
мецьких та італійських комплектуючих і виробляється на 
польському заводі від UNIA Group, якому вже 135 років. Ми 
настільки впевнені у якості цього агрегата, що на нього 
даємо два роки гарантії. Крім того, наш сервісний інженер 
заїжджає до цього покупця регулярно, перевіряє стан тех-
ніки, розпитує механізаторів про те, як працює устатку-
вання, які зауваження».

Після двох сезонів роботи, коли техніка обробила по-
над 5-6 тисяч гектарів, замовник переконався, що обпри-
скувач EUROPA 3024 від UNIA – це справді професійна ма-
шина, що варта своїх коштів. І якраз оптимально підходить 
для великих сільгоспвиробників – вона надійна, витрива-
ла і відсотків на 35 дешевша за аналоги. 

До речі, тести, проведені німецьким сільськогосподар-
ським товариством DLG, підтвердили, що техніка UNIA за 
якістю анітрохи не поступаються аналогічній продукції ін-
ших виробників з Європи, зате вигідно відрізняються від 
неї своєю прийнятною ціною.

Особливості і переваги обприскувача 
EUROPA 3024 від UNIA

За словами директора Полтавської філії «Волинської 
Фондової Компанії» Віктора Шерстюка, основна перева-
га обприскувача – це прекрасна якість, надійність і його 
конкурентна ціна в порівнянні з іншими брендовими ана-
логами. Крім того, можна відзначити, кілька інших його 
особливостей.

Використання при виробництві тільки високоякіс-
них матеріалів – спеціальних сортів стали зі Швеції і Фін-
ляндії, гідравліки з Німеччини та Італії.

Обприскувач легко агрегатується з будь-яким 
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трактором завдяки простій, міцній, надійній конструкції 
рами, використанні жорсткого дишла для нижнього заче-
пу з можливістю регулювання петлі та монтажної плити та 
опорній нозі з домкратом.

Шестисекційний італійський поршнево-мембран-
ний насос ZETA 300 з підвищеною міцністю мембран за-
безпечує безпульсаційну подачу 300 л/хв з максимальним 
тиском до 2 МПа (20 атм), що гарантує безаварійну робо-
ту при інтенсивній експлуатації. Застосування зливних 
пробок в контурі робочого розчину та в контурі мастила 
полегшує обслуговування як під час експлуатації, так і в 
міжсезоння. 

Чотирирівнева система фільтрації. Італійські філь-
три: всисний, напірний самоочисний, секційний та фільтр 
на кожній розпилювальній головці захищають напірну та 
всисну систему від забруднення, затримуючи навіть най-
менші частинки. Простий доступ та використання висо-
коякісних фільтруючих елементів з нержавіючої сталі під-
вищують комфорт та безвідмовність роботи. Додатковим 
елементом є ежекторний всисний шланг, який дозволяє 
використовувати ґрунтовий водозабір.

Сучасний, надійний і міцний головний бак, викона-
ний з високоякісного поліестеру (і що важливо – придат-
ний до ремонту), місткістю 3200 л разом з інтегрованими 
баком для промивання системи на 300 л та баком для мит-
тя рук на 25 л забезпечує прекрасну стабільність машини і 
оптимальне розподілення маси на колеса як обприскува-
ча, так і трактора. Застосування двох перегородок нівелює 
переміщення рідини під час транспортування та роботи на 
нерівній місцевості.

Бічний ежекторний змішувач для розведення хі-
мічних препаратів. Завдяки застосуванню підйомника на 
паралелограмній навісці змішувач можна обслуговувати 
з рівня землі та піднімати в транспортне положення, що 
захищає рослини від пошкодження. Змішувач оснащений 
системою управління, яка дозволяє також промивати тару 
та стінки.

Система стабілізації, основана на принципі маятни-
ка з амортизацією у двох площинах, метало-гумовими 
пом’якшуючими елементами та гідравлічно-газовими 
амортизаторами. Вона гарантує прекрасну стабільність 
штанги в горизонтальній і вертикальній площині навіть 
при наїздах колесом на горби чи попаданні в яму. 

Штанга має можливість роботи на схилах у 8,5 
градусів. Це дозволяє зручно працювати вздовш схилів. 
Завдяки безліфтовій конструкції підйому штанги, яка 
працює за принципом паралелограмної важільної наві-
ски з гідроциліндром підйому штанги з гідравлічно-га-
зовим амортизатором, ударні навантаження, які вини-

кають при наїздах колесом на горби чи попаданні в яму, 
гасяться та компенсуються за рахунок ледь помітного 
коливання у вертикальній площині. Це дозволяє значно 
підвищити надійність штанги при роботі та збільшити 
продуктивність за рахунок робочої швидкості. Одна з 
конкурентних переваг – оприскувач оснащений віссю з 
плавним, безступінчатим регулюванням ширини колії в 
діапазоні 1,8-2,25 м та пневматичним гасінням коливань 
– пневмопідвіскою. 

Німецький комп’ютер Müller Spraydos управляє 
функціями електроклапанів та електрогідравлічним роз-
подільником. Він здійснює повний контроль за процесом 
обприскування залежно від заданої норми виливу та всіма 
гідравлічними функціями польової штанги. На дисплеї ві-
дображується вся основна інформація про роботу обпри-
скувача: задана доза, поточна робоча швидкість, актуаль-
на швидкість обертання вала насоса, поточний робочий 
тиск, поточний рівень рідини в баці, тип задіяних розпи-
лювачів. У всіх випадках, коли ці робочі параметри вихо-
дять за межі оптимального діапазону, вмикається звукова 
та світлова сигналізація.

Завдяки застосуванню електроклапанів, які управляють 
процесом обприскування, і розміщенню їх безпосередньо 
на штанзі, зведено до мінімуму кількість поздовжніх шлан-
гів для робочого розчину. Це дозволило зменшити час ви-
тікання розчину через розпилювачі і відповідно зменшити 
необхідний робочий тиск, що позитивно відбивається на 
довговічності гідросистеми. Інтегровані компенсаційні 
клапани дозволяють тримати стабільний тиск незалежно 
від кількості увімкнених секцій штанги.

Ольга Соломка

Офіційний екслюзивний дилер з продажу техніки 
UNIA в Україні

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

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

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

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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У СВІТІ З’ЯВИЛАСЯ ПОРОДА 
СВИНЕЙ ІЗ СТІЙКІСТЮ ДО ВІРУСІВ

Науковці з Університету Единбургу вивели породу 
свиней, які є стійкими до репродуктивного та респіра-
торного синдрому свиней (PRRS) – основного вірусного 
захворювання, поширеного в більшості країн, де розви-
нуте свинарство, і за оцінками наносить тільки європей-
ській галузі збитків на суму більше € 1,5 млрд щорічно.

Як повідомляють у навчальному закладі, досліджен-
ня показали, що вірус PRRS вражає імунні клітини під 
назвою макрофаги. Молекула на поверхні цих клітин, 
яка називається CD163, грає ключову роль у можливості 
вірусу PRRS розвинути інфекцію. Група дослідників з Уні-
верситету Інституту Рослін (Roslin Institute) в Единбурзі, 
у співпраці з Genus, використали інструмент редагу-
вання CRISPR/cas9, щоб вирізати невелику ділянку гена 
CD163 в ДНК-коді свиней. Випробування на клітинах 
свиней з модифікованим геном CD163 показало, що 
така зміна блокує вірус від розвитку інфекції. Уточню-
ється, що «нові» свині несуть версію гену, який зазвичай 
мають бородавочники.

www.agroportal.ua
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ У БОРОТЬБІ ІЗ РЕСПІРАТОРНИМИ 
ХВОРОБАМИ ТА АФРИКАНСЬКОЮ ЧУМОЮ СВИНЕЙ
В останні роки галузь свинарства України набула нового вектору розвитку і, перш за все, 

завдяки сільськогосподарським підприємствам, які запровадили інноваційні технології виро-
щування тварин. Це сприяло на макрорівні стабілізації поголів’я свиней, підвищенню продук-
тивності відгодівлі та дохідності галузі.

Як свідчить практика, ефективне вирощування свиней багато у чому залежить від рівня їх 
захворюваності та боротьби із нею. Сьогодні існує чимало викликів для ветеринарних служб, 
оскільки в природі з’являються нові хвороби, віруси. Серед надзвичайних загроз можна виділи-
ти і африканську чуму, що за 2 роки поширилася на усю територію України. Це потребує нових 
знань щодо лікування тварин та профілактики їх захворюваності.

Таку можливість представники тваринницької галузі 
отримали під час проведення конференції «Ефективне 
свинарство 2017», яку для вітчизняних фермерів органі-
зувала компанія «Українські ветеринарні технології». 
Керівник сільськогосподарського відділу компанії Юлія 
Орда наголосила, що конференція відтепер традиційно 
буде проходити на теренах Галичини і відбуватиметься у 
форматі дискусійного круглого столу товаровиробників 
та фахівців з питань зоотехнії, ветеринарії тощо.

Основним доповідачем на заході був відомий євро-
пейський фахівець з ветеринарії, професор ветеринар-
ної медицини, голова Національного Інституту свинар-
ства Республіки Польща Зігмунд Пейсак. Він поділився 
власним досвідом боротьби із респіраторними захво-
рюваннями та африканською чумою свиней.

ЗНАЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРІЇ
В першу чергу польський гість зауважив, що про-

фесія ветеринара є надзвичайно важливою у розвитку 
тваринництва і гідно оцінюється у європейському 
співтоваристві. Сьогодні у міжнародній практиці лікар 
ветеринарної медицини сприймається не як людина, що 
лікує, а яка турбується за збереження здоров’я тварин.

Якщо говорити про ефективність свинарства, то на 
сьогодні можна зробити висновок, що галузь у Польщі, 
Білорусії, Україні чи Росії не достатньо прибуткова. І ось 
в чому причина. Власники господарств не зовсім пра-
вильно рахують витрати на вирощування свиней. Зви-
чайно, основним показником витрат є вартість кормів 
(складають у собівартості понад 75%). При цьому кошти 
на «ветеринарні витрати» знаходяться лише на рівні 
4%. І як показує практика, власники при оптимізації 
витрат намагаються урізати фінансування ветеринарних 
заходів (профілактику хвороб, дезинфекцію тощо). При 
цьому «так звана економія» може призвести до падежу 
чи захворюваності тварин.

Зігмунд Пейсак: «Тому мій 40-річний досвід роботи у 
цій сфері підтверджує висновок, що варто краще більш 

ефективно підібрати схему годівлі і зекономити до 7,5%, 
але ніяк не зменшувати обсяг витрат на ветеринарію. 
Тому у Польщі пішли іншим шляхом – ми підвищили 
показників репродуктивності свиноматок (на рівні 30-31 
поросят) та продуктивності відгодівлі. Усе це вписуєть-
ся в наступну концепцію: досягти вищої ефективності 
свинарства за рахунок збереження здоров’я тварини».

РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СВИНЕЙ
Наступним блоком виступу професора Зігмунда  

Пейсака, про який варто згадати, це досвід боротьби із 
респіраторними захворюваннями свиней. Він зауважив, 
що на польських фермах при респіраторних захворю-
ваннях свиней у приміщеннях не передбачено окремих 
відділених площ. Тому для найшвидшого реагування 
при лікуванні таких хвороб необхідно визначити комп-
лекс факторів, які впливають на це захворювання, та 
ступінь їх впливу. Крім наявності, власне, вірусів чи бак-
терій, важливе місце у цьому процесі відіграє зовнішнє 
середовище. При сучасних інтенсивних технологіях ви-
рощування свиней збільшується показник ущільненого 
розміщення тварин. Це сприяє пришвидшеній передачі 
вірусу серед всього поголів’я.

На сьогодні найбільшою проблемою є вірус репродук-
тивно-респіраторного синдрому свиней (РРСС), з яким 
дуже важко боротися. Також значною мірою фермерам 
дошкуляє вірус свинячого грипу та цирковірус 2 типу. Ос-
новним чинником поширення вірусу є бактерії. При оцінці 
стану захворювання ветеринар повинен дослідити як все 
стадо загалом, так і окремі групи тварин, які йому здалися 
підозрілими. Одним із способів оцінки є паталогоанатоміч-
не дослідження свиней, що дає можливість лабораторно 
вивчити організм тварини із середини. Завдяки цьому спе-
ціалісти отримують надзвичайно важливу інформацію про 
стан і ступінь захворюваності свині. Від цього залежить 
підбір програми дій ветеринарного лікаря.

Серед заходів, які б сприяли одужанню свиней та 
профілактиці респіраторних захворювань, є ефективна 
вентиляція приміщень. На це варто звернути дуже 
пристальну увагу. Одночасно лікар повинен вести облік 
кількості кашлю у період раннішньої годівлі тварин. Її 
методика полягає у підрахунку кашлю протягом 3 хв. 
Дослідження проводиться кожен тиждень. Відповідно 
до цього і призначається спосіб лікування.

Для підтвердження своїх припущень та встановлен-
ня надійного діагнозу проводяться також лабораторні 
дослідження. Зразки крові відбираються у різних 
вікових групах свиней (4, 8, 16 та 20 тижнів життя). Таким 
чином, забезпечується чіткість визначення шляхів за-
хворюваності тварин та ефективності вакцинації, інших 
заходів лікування і профілактики.

Гість з Польщі наголосив, що боротьба із респіратор-
ними захворюваннями, де перше місце відіграє РРСС, 



це довготривалий та недешевий процес, адже потребує, 
по-перше, підбір потрібного типу вакцини, і, по-друге, 
вчасного та тривалого (більш як 6 місяців) застосуван-
ня у певних вікових групах тварин. Але безумовно, що 
такі заходи є вкрай необхідними, бо в іншому випадку 
можна втратити більшість поголів’я свиней.

Тож, що робити? Необхідно провести наступні 
заходи:

1. Вакцинувати усе поголів’я без вийнятку.
2. Вакцинувати новонароджених поросят від ще-

плених свиноматок на 2-3 тижні життя з можливістю 
зменшення дози вдвічі.

3. Того ж дня необхідно вакцинувати увесь молодняк.
4. Через 5 тижнів після вакцинації свиноматок пере-

віряти кров поросят на наявність вірусу.
5. Потім проводити аналіз крові у кожній технологіч-

ній групі (щотижня в окремі групі).
6. Повторювати щеплення стада кожні 4 місяці протя-

гом наступного року для стабілізації РРСС.

АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
Ця хвороба є надзвичайно підступною, з нею важко 

боротися, оскільки вона вражає лише свиней та особливо 
диких кабанів. Уперше в Польщі спалах АЧС було зафіксо-
вано 3 роки тому, і тоді припускали, що за рік вона дійде до 
кордонів Німеччини. Побоювання були значні, але цього 
не сталося, на щастя для всього Європейського Союзу. 

Зігмунд Пейсак: «Першими висновками спеціалістів 
було твердження, що не має сенсу відстрілювати диких 
кабанів, які принесли цю хворобу зі Сходу, адже вважали, 
що вірус вб’є швидше тварину, ніж його застрелять 
мисливці. Ми помилялися. Популяція заражених кабанів 
навпаки росла, що підтвердило високу патогенність ві-
русу. З іншого боку, він є дуже заразним для інших свиней».

Щодо особливостей АЧС, то слід зауважити, що хво-
роба передається лише між представниками свійських 
та/або диких тварин і більш ніяким чином. Вірус не 
можна знищити термічною обробкою готового м’яса 
свинини. Навіть, якщо закопати тушу загиблої тварини у 
землю, то вірус буде діяти ще протягом 1000 днів.

Одним із способів боротьби із АЧС є застосування 
спеціальних дезифінкуючих засобів, які уже дозволені 
на території країн ЄС, які повинні бути в контакті із віру-
сом не менше 15 хвилин.

Та найпростішим способом уникнути зараження – це 
дотримання на тваринницькій фермі усіх правил біоло-
гічної безпеки та відповідальність аграріїв при виявленні 
хвороби і реалізації необхідних заходів. Якщо цього не 
буде зроблено, то заражене м’ясо обов’язково потрапить 
на бійню, звідти у переробні цехи, потім у магазин, а пізні-
ше разом з харчовими відходами потрапить в організм 
здорових тварин.

Так сталося і в Польщі, коли хвороба через міграцію 
диких кабанів, а, особливо, через безвідповідальність 
людей, поширилися на відстань до 70 км в глиб країни 
та на 100 км вздовж кордону із Білорусією та Україною. 
Вірус переносився переважно через солому та рештки 
випорожнень у ній, залишки продуктів харчування із за-
раженого м’яса, личинки у загиблих тушах диких тварин.

Тож, способами боротьби з АЧС у Польщі є: відстріл 
мисливцями диких кабанів та знищення їх тіл; знищення 
свиней на фермах, де виявлена хвороба; проведення профі-
лактичної дезінфекції приміщень і свійських тварин; чіткий 
контроль безпечності постачання сировини у переробні 
цехи та переміщення тваринницької продукції як в середині 
країни, так і через кордон із сусідніми державами.

Підготував Андрій Сава
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АГРАРНІЙ БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ В 
УКРАЇНІ 100 РОКІВ

В українському суспільстві професія хлібороба завжди була у великій шані. За своїм 
змістом «свята» справа спиралася на багатий досвід предків і клопітку працю. Часи змі-
нилися, і сучасного аграрія важко уявити без потужної техніки, інтенсивних технологій. 
Але усе це набуває особливого значення, якщо фахівець володіє спеціальними знаннями.

З давніх часів джерелом зберігання знань були доку-
менти і книги. Тут свою роль відіграла бібліотечна справа. 
Бібліотека як одна з найважливіших культурних інститутів 
пройшла значний шлях еволюції громадської місії: до 
обслуговування потреб правлячої еліти до задоволення 
суспільних потреб. Не винятком є і сільськогосподарсь-
ка галузь, для задоволення інформаційних потреб якої 
працюють профільні заклади і в Україні. У цьому році 
вітчизняній аграрній бібліотечній справі виповнюється 
100 років.

Бібліотечна справа сільськогосподарської галузі свої 
витоки бере від буремних революційних часів початку 
ХХ століття, а саме 1917 року, коли була створена бібліо-
тека Генерального секретаріату (Міністерства) земельних 
справ Української Центральної Ради. На той час фондом 
бібліотеки складав лише 1007 одиниць зберігання. На про-
тязі наступного десятиріччя профільна аграрна бібліотека 
діяла при створеному Сільськогосподарському вченому 
(науковому) комітеті України, що підпорядковувався 
Народному комісаріату земельних справ. У цей період бі-
бліотека стала справжнім осередком галузевої літератури, 
через що і здобула статус Центральної.

Подальші роки її функціонування збіглися з часами 
НЕПу та колективізації й були спрямовані на адаптацію 
своєї діяльності до існуючої системи влади. Колективу 
при цьому вдалося досягти певних успіхів у справі роз-
повсюдження агрономічних знань серед селян, а також 
надання методичної допомоги вченим функціонуючих 
галузевих науково-дослідних установ.

Були у діяльності бібліотеки були і важкі, і трагічні 
часи випробувань. Це період Великої Вітчизняної війни 
1941-1944 рр. На жаль, Національна наукова сільського-
сподарська бібліотека не була евакуйована, як і не були 
евакуйовані всі ВНЗ та половина науково-дослідних ін-
ститутів та установ міста. З жовтня 1941 р. для Харкова 
та її мешканців настали скрутні часи німецької окупації, 
яка тривала двадцять один місяць і закінчилася 23 серпня 
1943 року. Фонди бібліотеки потерпіли втрат. Після звіль-
нення м. Харкова робота бібліотеки відновилася.

Так, уже на початок 1959 року книжкові фонди ННСБ, 

що входила до структури Української академії сільсько-
господарських наук, налічували понад 300 тисяч бібліо-
течних одиниць з усіх галузей сільського господарства та 
його історії. Серед напрямів діяльності бібліотеки можна 
виділити обслуговування навчальних і дослідницьких 
аграрних закладів, викладачів, вчених та спеціалісті кол-
госпів і радгоспів УРСР; сприяння вивченню і популяри-
зації новітніх даних науки та передового досвіду в СРСР і 
за кордоном; видавничу справу у вигляді реферативно-бі-
бліографічних збірників; організацію виставок.

У 1970 році бібліотеку підпорядковано Південному 
відділенню ВАСГНІЛ і з цього часу вона стає науково-ме-
тодичним центром для мережі бібліотек сільськогосподар-
ських науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, 
вищих учбових закладів і технікумів України і Молдавії.

Якісно новий етап у діяльності ННСГБ почався з її пе-
реводом у 1971 році з м. Харкова до м. Києва.

У часи незалежної України бібліотека розширює тема-
тику бібліографічних видань. Загалом видано більше 30 
поточних та ретроспективних науково-допоміжних бібліо-
графічних покажчиків, розрахованих на керівників галузі, 
науковців та фахівців агропромислового виробництва. Від 
1994 р. до 2003 р. бібліотека повертається до своєї першої 
академічної назви – Центральна наукова сільськогосподар-
ська бібліотека. Більш якісний етап діяльності бібліотеки 
розпочався 1998 року – ЦНСГБ УААН отримує статус 
науково-дослідної установи першої категорії і входить до 
Відділення регіональних центрів АПВ УААН.

Від 2000 року розпочала запровадження у виробничу 
діяльність інформаційні технології, започаткувавши ство-
рення власного електронного ресурсу, «УкрАгротека». Це 
дало змогу надати прозорості фондам, оперативно і якісно 
задовольняти читацькі потреби користувачів, серед яких 
парламентарії й урядовці, науковці і фахівці, професор-
сько-викладацький склад закладів освіти та студентський 
контингент, фермери та інші землекористувачі і землев-
ласники, бізнесмени та інші.

Теперішній заклад – Національна наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека НААН – став спеціальною бібліотекою 
загальнодержавного значення, з виконанням функцій науко-
во-дослідного та методичного центру сільськогосподарської 
галузі. Це також науково-методичний центр для 273 бібліотеч-
них закладів сільськогосподарського профілю України. До них 
входять бібліотеки 73-х науково-дослідних інститутів, 65-ти 
науково-дослідних станцій, 135 вузів I-IV рівнів акредитації, 
115 середніх спеціальних навчальних закладів. Разом, своїми 
майже 20 млн. фондами, вони обслуговують понад 500 тис. 
читачів. У стінах самої ж ННСБ знаходиться унікальна по 
своїй повноті й універсальна по змісту колекція вітчизняних 
і іноземних видань з ХІХ по ХХІ ст. на 25 мовах світу, обсяг 
якої сьогодні перевищує 1 млн. одиниць збереження.

Бібліотечна справа аграрного профілю в Україні про-
довжує розвиватися і сподіваємося, що діяльність Націо-
нальної наукової сільськогосподарської бібліотеки матиме 
плідні результати протягом ще не одного століття.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://dnsgb.com.ua, https://uk.wikipedia.org, http://nbuv.gov.ua






