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СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ПРАЦЮЄ ДЛЯ ВАС

- Трансмісія DYNA-6;
- Максимальна вантажопідйомність 9300 кг;
- Система управління електронним зчіпним пристроєм (ELC);
- Висока продуктивність гідравлічної системи;
- Потужність ISO -220 к.с;
- Точність землеобробітку за допомогою навігаційних систем  та телеметрії. 
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ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» СПРИЯЄ 
СТАНОВЛЕННЮ СУЧАСНОЇ АГРОНОМІЇ

Продовжуємо висвітлення діяльності господарств, 
зокрема в Західному регіоні України, які займаються 
активною реалізацією високопродуктивних технологій в 
рослинництві. Цього разу ми побували у Підволочиському 
районі Тернопільської області, в господарстві «Агро-
Млин», власником якого є досить відомий в Україні аграрій 
Богдан Степанович Олійник. Господарство неспроста 
цікавиться інноваційними технологіями – власний млин 
та виробництво борошномельно-круп’яної продукції і 
макаронних виробів ставлять високі вимоги до якості 
пшениці, яка повинна мати хороші хлібопекарські 
показники. Вона і є тут основною культурою. Підприємство 
плідно співпрацює з компанією «Сервіс-Агрозахід», і 
хороші результати цієї співпраці нам 15 травня наочно 
продемонстрували чудові сходи на полях. Директор 
ТОВ «Агро-Млин» Павло Петрович Круш та головний 
агроном Борис Рішардович Грицина розповіли про 
основні позиції в роботі господарства. 

- Площа наших сільськогосподарських угідь – 2100 
га. Цього року у нас складена така сівозміна: 600 га озимої 
пшениці, 100 га гороху, 230 га цукрового буряку, 320 га ку-
курудзи, 350 га соняшнику, 450 га сої, а також 30 га гречки. 

- Назвіть ключові технології, які використовуєте 
при вирощуванні с.-г. культур.

- Ми завжди старались дотримуватись рекомендова-
них досвідченими агрономами найсучасніших технологій. 
Але хочу підкреслити, що універсальних підходів не існує. 
Є певні основи, що враховуються, але всі вони мають бути 
адаптованими під конкретне господарство з його унікаль-
ним комплексом факторів, що впливають на результат 
вирощування. Це і тип ґрунтів, і працюючий колектив, і 
технічне обладнання, і фінансові можливості, і вимоги 
керівництва до результатів і багато чого іншого. Можу ска-
зати, що наше підприємство в цілому притримується тради-
ційних технологій. 

- Традиції в сільському господарстві наразі швидко 
трансформуються. А якщо детальніше – які ресурси 
обираєте для отримання високого врожаю?

- Насіння зазвичай сіємо класу «еліта», дуже рід-
ко – другої репродукції. Це значно впливає на результат 
врожайності. Насіннєві компанії обрали закордонні, бути 
патріотом вітчизняної науки поки що не виходить, пере-
магає орієнтація на високий результат. Зрозуміли, що дуже 
зручно працювати з одним дистриб’ютором, який буде 
поставляти якісне насіння від різних світових виробників. 
Ми для себе обрали ТОВ «Сервіс-Агрозахід», і за три роки 
партнерства ніяких нарікань на їх роботу не виникло. На-
приклад, ми дуже задоволені насінням сої першої репро-
дукції, яке вони нам запропонували минулого року: Терек, 
Хорол, озимої пшениці – Богемія, Скаген, Султан, Бодічек. 

Отримали гарний врожай.
- А що є особливого у Вашій системі живлення?
- Під кожну культуру використовуємо окрему схему 

удобрення. З минулого року  значно підвищили кількість 
мінеральних добрив, адже практика багатьох господарств, 
та й наш минулорічний результат, показують, що врожай-
ність від цього залежить безпосередньо. Особливо це 
стосується ярих культур. Аналіз ґрунтів теж підводить до 
такого висновку. До речі, з компанією «Сервіс-Агрозахід» 
домовились, що восени вони нам зроблять безкоштовний 
аналіз ґрунтів на різних полях і згідно нього нададуть про-
фесійну консультацію щодо складення актуальної системи 
живлення. Якщо її скласти правильно саме для наших 
полів, це дасть можливість нівелювати стрес рослин від 
несприятливих погодних умов.

Навесні цього року вперше використали багатоком-
понентні азотні добрива TARNOGRAN польського вироб-
ництва, які фахівці «Сервіс-Агрозахід» рекомендували як 
дуже якісні. Ми внесли їх під всі ярі культури, для кожної 
з них було окреме добриво, з урахуванням потреби в тих 
чи інших елементах. Про результат їх використання гово-
рити ще зарано, але сходи на полях гарні, тож, добрива 
TARNOGRAN, я гадаю, зіграли в цьому не останню роль. А 
восени також вносили добрива польського виробництва 
– «ІНТЕРМАГ», які придбали в «Сервіс-Агрозахід». Вони 
особливі тим, що мають у складі абсолютно всі необхідні 
макро-, мікро- та мезоелементи для рослин.

В системі захисту використовуємо тільки оригінальні 
препарати: Syngenta, Bayer, Basf, Adama, DuPont тощо. Май-
же всі препарати купляємо у ТОВ «Сервіс-Агрозахід». Взага-
лі-то ми вдячні цій компанії за всі підказки та допомогу, які 
ми отримали від них протягом трьох років. Це дуже цінно.

- І наостанок – окресліть, будь ласка, поточну 
ситуацію на полях господарства. Чи задоволені роз-
витком рослин?

- Холоди негативно вплинули на розвиток культур, це 
безумовно. Рослини ростуть повільніше, ніж при нормаль-
них умовах. Але ми скоригували весняно-польові заходи, 
внесли більше добрив, ніж зазвичай, аби підтримати ріст 
культур. Вологи в ґрунті є достатньо, тому всі елементи 
добре засвоюються. Сьогодні завершуємо посів гречки. А 
далі – будемо робити все можливе, щоб жнива 2017 року 
були вдалими.

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

Сходи цукрового буряку

Павло Круш, Борис Грицина та Роман Проць
Поле з озимою пшеницею



Шановні партнери, колеги, читачі! Щиро ділимося радістю, що у травні 2017 

року наша редакція святкує 10-річчя всеукраїнської аграрної газети «Чим Хата 

Багата». Значимість цієї цифри для нас вимірюється не саме нею, а досягнення-

ми та гідними результатами нашої інтенсивної роботи протягом цих років, 

які Ви наочно бачите. Ми пишаємось тим, що змогли створити корисне для 

аграріїв інформаційне джерело, що граємо важливу роль у плідній комунікації між 

аграріями. Всі ми, аграрії, по суті господарюємо в одній великій Хаті – Україні, на 

одній землі, так давайте збагачувати та доглядати її дружно, всі разом!

З нагоди ювілею засновники видань «Чим 

Хата Багата» та «АгроЕліта» Петро Коцьолок 

і Руслан Тарасенко поділяться з Вами історією 

створення та розвитку видання.

«До 2007 року ми працювали в спеціалізо-

ваних газетах для будівельної галузі в Західній 

Україні, адже в той час вона розвивалась дуже 

активно і була прибутковою. Але згодом ситу-

ація у цій сфері змінилась, інтенсивне будівниц-

тво в країні призупинилось, отож, вирішили 

звернути увагу на інші сектори економіки. 

Перспективним та цікавим було сільське гос-

подарство. Провели моніторинг вже існуючих 

аграрних видань, поспілкувались зі знайомими 

фермерами, працівниками фірм і побачили, що 

є потреба у створенні сучасного грамотного 

рекламно-інформаційного видання в цій сфері. 

Так і відкрили 

обласну спеціалізовану аграрну газету «Хата» 

(з такою назвою на Галичині виходила газета до 

ІІ Світової війни, яка була добрим порадником 

господарів, тож, ми взяли за основу давні тра-

диції). Основний колектив був складений одразу: 

наші незмінні дизайнер Петро Демборинський, 

керівник відділу реклами Ігор Кошик. На жаль, 

через різні обставини нас згодом залишили 

декілька талановитих працівників. Почали 

працювати, невдовзі вийшли на всеукраїнський 

рівень, перейменувавши видання в «Чим Хата 

Багата». Дуже швидко наша команда зрозуміла, 

що без регулярних відвідувань сільськогосподар-

ських заходів та живих презентацій видання 

на них, лише в телефонному режимі ми далеко 

піти не зможемо. Отож, почали максимально 

відвідувати всі Дні поля, які можливо, знайоми-

тись, спілкуватись з керівниками господарств, 

вивчати і реалізовувати 

їх потреби в тих 

чи інших інформа-

ційних матеріа-

лах. За пару років 

досягли того, що 

газету знали всі 

аграрії Західної 

України та й інших регіонів. Підсиленням газети 

стали інформаційні довідники про господар-

ства Західної України. 

На сьогоднішній день ми вже випускаємо 

два всеукраїнських видання, окрім газети, ще 

й багатьом добре відомий журнал «АгроЕлі-

та». Надаємо для аграріїв широкий спектр 

рекламно-інформаційних послуг, реалізуємо 

спільні проекти з аграрними компаніями. Про-

довжуємо досліджувати сучасні інноваційні 

технології в сільському господарстві, активно 

відвідуємо виставки, семінари, конференції по 

всій Україні. У нас є багато амбітних планів 

розвитку, ми знаємо, в яких аспектах нам не-

обхідно вдосконалювати свою роботу, і споді-

ваємось, що разом з Вами, шановні клієнти та 

читачі, ми зможемо зробити свої видання ще 

кориснішими та цікавішими». 

З найкращими побажаннями та сподіван-

нями на плідну співпрацю, редакція газети 

«Чим Хата Багата» та журналу «АгроЕлі-

та».

10
років



Tempo L16 –
два світові рекорди 

2017 року 

 За 24 години засіяно:
• 479 га соняшнику 

в  Україні
• 502 га кукурудзи 

в  Угорщині
 

Tempo  L16 
за 48 годин здатна 

за�езпечити сів�у майже 

1000 га 
Побудуйте  лише логістику 

завантаження!

Väderstad Теmpo L
16-рядна сівалка точного висіву, великої продуктивності, підтвердженої надійності

Tempo L16 удвічі продуктивніша, ніж аналогічні сівалки інших виробників

Телефонуйте (067) 408 43 91

• Tempo L – це високошвидкісна 
напівпричіпна сівалка для 
технічних культур, яка 
забезпечує відмінну точність 
висіву насіння одночасно з вне-
сенням добрив. 

• Технологія PowerShoot – точне 
розташування насіння в рядку 
на високій швидкості завдяки 
використанню надлишкового 
тиску у  висівному пристрої. 
Підтверджено роботою більш 
300 восьмирядних сівалок Tempo, 
що працюють в  Україні з  2013 року.

• Бункер для мінеральних добрив 
об’ємом 5000 літрів.

• Висівний пристрій Gilstring Seed 
Meter здатний проводити сівбу 
28  насінин за секунду.

• Нова висівна система Fenix III 
забезпечує внесення добрив із 
нормою до 250 кг/га на швидкості 
15  км/ год.

• Важка міцна рама сконструйо-
вана спеціально для проведення 
сівби на високій швидкості.

• Сівалка стандартно 
комплектується висівними диска-
ми для кукурудзи та соняшнику. 
В  якості опції доступні висівні 
диски для сої, сорго, ріпаку.

• Агрегатується з трактором 
від  300  к. с.

• Система управління сівалкою 
за  допомогою додатку E-Control, 
встановленого на IPad.

• Наявність електромоторів на 
кожному висівному пристрої 
сівалки дозволяє індивідуально 
відключати секції висіву насіння 
та добрив. 

• Ширина Tempo L у транспорт-
ному положенні становить всьо-
го лише 3 метри, що  забезпечує 
легкість та  простоту транспор-
тування між  полями. 

Пільгова 
ціна на обмежену 
кількість сівалок

діє до 1.11.2017
Телефонуйте 
і дізнайтесь!

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВИДКІСТЬ

ВИСІВУ
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Ваш прибуток.
Озимі культури 
2017-2018.
ЗУ Україна
Гібридна озима пшениця:
ХЮЛЮКС 
ХЮБЕРІ 
Озима пшениця
МУЛАН (еліта та 1-ша репродукція)

БОНАНЗА, ФРАНЦ, 
ГЮСТАВ
Озимий ячмінь 
НАОМІ (еліта та 1-ша репродукція)

ЛОРЕЛЕЙ
Озимий пивоварний ячмінь 
ЗУ МАТЕО
Гібридне озиме жито
ЗУ ПЕРФОРМЕР 
ЗУ МЕФІСТО 
ЗУ ДРАЙВ 

www.saaten-union.com.ua
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ЕКСПОРТ ВІТЧИЗНЯНИХ 
МОЛОКОПРОДУКТІВ 
РОСТЕ

За період січень-квітень 2017 року 
всіма категоріями господарств виро-
блено 2,8 млн тонн молока, що на 0,6% 
менше, ніж за 4 місяці 2016 року. При 
цьому, експорт молокопродуктів склав 
167 тис тонн (в 1,9 рази більше, ніж в 
січні-квітні 2016 року), а імпорт – лише 
36 тис тонн (на 4,8% менше).

У структурі експорту найбільшу 
питому вагу займає масло вершкове 
(65%), основними споживачами якого є 
Марокко, Молдова, Казахстан.

Пріоритетною позицією імпорту мо-
лочної продукції в Україну є сири (82% 
в структурі імпорту). Традиційними 
постачальниками сирів на український 
ринок є Польща, Німеччина і Франція.

ПРЕЗИДЕНТ ДАВ СТАРТ 
РОБОТІ НАСІННЄВОГО 
ЗАВОДУ ТОВ «П'ЯТИДНІ» 
НА ВОЛИНІ

 У травні цього року серед програми 
офіційного візиту глави держави на Во-
линь було відвідання села П’ятидні, де 
функціонує однойменне товариство з 
обмеженою відповідальністю. Воно ство-
рене у 2006 році і на сьогодні спеціалізу-
ється на виробництві, переробці та реа-
лізації сільськогосподарської продукції 
та обробляє майже 16,5 тис. га землі. На 
підприємстві працюють 420 робітників.

Зокрема, Петро Порошенко відкрив 
сучасного насіннєвий завод, що нале-
жить ТзОВ «П’ятидні». Сума інвестицій 
у новостворений завод склали 1,5 млн 
грн, а його виробнича потужність скла-
де 10 тонн насіння (крім кукурудзи) за 
годину. Потужності заводу мають змогу 
забезпечити насіннєвим матеріалом 
увесь Західний регіон. За обсягами ви-
робництво підприємство буде входити 
до числа 5-ти найбільших заводів Укра-
їни. Із роботою підприємства ознайоми 
президента директор заводу Валерій 
Діброва, який також продемонстрував 
зразки готової продукції.

Про важливість заходу зауважив і 
глава держави: «Відкриття підприєм-
ства нині є символічним, адже аграр-
ний комплекс сьогодні є опорою укра-
їнської економіки. Сьогодні 12% ВВП 
– це сільське господарство. Аграрний 
комплекс вийшов на найбільше джере-
ло валюти, яка надходить до держави 
та забезпечує міць української гривні».

Президент висловив переконання, 
що українське сільське господарство 

нині демонструє активний розвиток. 
«Інтенсифікація виробництва, викори-
стання засобів захисту рослин, добрив, 
технологій, техніки сьогодні забезпечує 
такі врожаї, про які раніше ніхто не 
чув», – зазначив Петро Порошенко.

ПС Президента України, ВОЛОДИМИР МЕДІА

ПОСІВНА КАМПАНІЯ – 
2017 НА ЗАВЕРШЕННІ

Станом на кінець травня в Україні 
аграріями завершується посівна кампа-
нія поточного року. Так, завершено посів 
соняшнику на площі 5,4 млн га або 100% 
до прогнозу. Крім того, вже перевищено 
план з посіву цукрових буряків – засіяно 
310 тис. га або 106% до прогнозу (293 тис. 
га). Майже завершено посів кукурудзи 
на зерно – посіяно 4,4 млн га або 97% до 
прогнозу (4,5 млн га). Також завершують 
посів сої: площа засіву складає 1,8 млн га 
або 94% до прогнозу (1,9 млн га). Щодо 
гречки, то її посів проведено на площі 
130 тис. га або 89% до прогнозу (145 тис. 
га). Просом засіяно 46 тис. га або 56% до 
прогнозу (81 тис. га).

Також проведено посіви ярих зер-
нових та зернобобових культур на пло-
щі 7,0 млн га або 96% до прогнозу (7,2 
млн га). Окрім того, ранні ярі зернові та 
зернобобові культури посіяні на площі 
2,3 млн га або 98% до прогнозу (2,4 млн 
га), з них: ярої пшениці – 172 тис. га або 
97% до прогнозу (178 тис. га); ярого 
ячменю – 1,56 млн га або 95% до про-
гнозу (1,64 млн га); вівса – 198 тис. га 
або 96% до прогнозу (207 тис. га).

Дані свідчать і про перевищення 
плану з посіву гороху, зокрема, засіяно 
382 тис. га або 116% до прогнозу (330 
тис. га).

Прес-служба Мінагрополітики

В УКРАЇНІ ВИРОЩУЮТЬ 
ЯБЛУКО-ВИШНЮ

Сорт яблук «Baya Marisa», або ж як 
його ще називають яблуко-вишня, у 
2014р. був завезений у фермерське 
господарство «ГАДЗ», повідомляє 
kurkul.com.

Незвичний сорт яблук з червоною 
м’якоттю був виведений у Німеччині 
місцевими селекціонерами. Сьогодні ці 
яблука вирощують в Україні для прода-
жу та розробки нової брендової марки 
у мережі українських супермаркетів.

Сорт, який був виведений у Німеч-
чині тамтешнім селекціонером, на разі 
вирощують в розсаднику для подаль-
шого продажу та розробки нової брен-
дової марки у мережах українських 
супермаркетів.

"На даному етапі наше господарство 
має закладено близько 15 гектарів саду. 
Специфіка сорту «Baya Marisa» полягає в 
тому, що як зовні, так і всередині плоди 
мають червоне забарвлення, тобто це 
яблука-вишні із червоною м’якоттю. 
Сорт відрізняється від інших хорошими 
показниками, адже його плоди мають 
велику кількість антиоксидантів, їх вико-
ристовують для профілактики онколо-
гічних захворювань. Крім того, ці яблу-
ка-вишні добре показали себе як для 
виробництва соку, так і для заморозки 
кубиками», – розповідає директор із 
садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.

НОВИНИ
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ЗМІНА КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В УКРАЇНІ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Балабух В.О., к.геогр.н., ст..н.сп., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України

Зміна клімату, що відмічається на нашій планеті безпрецедентними за останні деся-
тиліття або навіть тисячоліття темпами [1], належить до найбільш впливових ризиків, 
які визначають глобальний розвиток людства. Зміни кліматичної системи створюють 
серйозні загрози та виклики для сталого розвитку суспільства, спричинені підвищен-
ням ризиків для здоров’я і життєдіяльності людини, природних екосистем, секторів 
економіки і потребують  детального дослідження та розробки заходів по адаптації.

Сільське господарство України є найбільш вразливою 
галуззю економіки до коливань та змін клімату, оскільки 
функціонування галузей землеробства та тваринництва, їх 
спеціалізація, урожайність сільськогосподарських культур 
значною мірою залежать від агрокліматичних умов терито-
рії і насамперед від її тепло- і вологозабезпеченості. Зміна 
термічного режиму та режиму зволоження впливає на швид-
кість біохімічних процесів, ріст, розвиток та формування 
продуктивності рослин, кормову базу тваринництва та його 
продуктивність і, зрештою, на продовольчу безпеку України.

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Протягом останніх десятиріч в Україні на тлі глобальних 

процесів потепління істотно підвищується температура 
повітря, змінюється термічний режим та структура опа-
дів, збільшується кількість та інтенсивність небезпечних 
метеорологічних явищ та екстремальних погодних умов. 
Підвищення середньої за рік температури повітря в Україні 
протягом останніх тридцяти років відбувалось значно біль-
шими темпами, ніж зміна приземної глобальної температу-
ри (0,6°С/10 років та 0,2 °С/10 років , відповідно). Такі зміни 
привели до того, що з кінця 90-х рр. ХХ століття кожного 
року середня за рік температура повітря в Україні була ви-
щою за кліматичну норму(1961-1990 рр), її аномалії сягали 
1,0 °С і більше (див.рис.), а кінець ХХ – початок ХХІ ст., стали, 
ймовірно, найтеплішими за період інструментальних спо-
стережень за погодою  в країні (з 1890-х рр.) [2].

Рисунок – Аномалії середньої за рік температури повітря в 
Україні відносно кліматичної норми (1961-1990 рр.) [2] 

За останні два десятиріччя середня за рік температура 
повітря в Україні підвищилась на 0,8ºС відносно кліматич-
ної норми. Найбільш істотно зросла температура у літній 
та зимовий сезони, які стали теплішими на 1,3ºС та 0,90С 

відповідно. При цьому найбільші зміни  характерні для 
січня, який став майже на 2,00С теплішим, та липня [2]. Під-
вищення середньої температури повітря літніх місяців при-
вело до суттєвого збільшення теплових ресурсів, що надає 
можливості вирощування більшого спектру теплолюбних 
культур та пізньостиглих сортів різних сільськогосподар-
ських культур на території України, ареал вирощування 
яких поширюється далі на північ а урожайність зростає 
[3,4]. Підвищення середньої температури повітря зимових 
місяців сприяє підвищенню стабільності урожаїв озимих 
культур завдяки зменшенню ризику вимерзання. Спосте-
рігається зменшення глибини промерзання ґрунту за зиму 
на 20-70 см, що є сприятливим фактором зміни клімату для 
більшого засвоєння ґрунтом зимових опадів і формування 
достатнього зволоження ґрунту на весну.

Весна за останні два десятиріччя стала теплішою на 
0,80С, переважно за рахунок березня, у той час як восени 
температура повітря змінилась несуттєво. Проте, внаслідок 
природних аномалій відзначається прискорення цвітіння 
весною та передчасне осіннє цвітіння, особливо інтродуко-
ваних рослин з коротким періодом спокою,через що вони 
в наступному сезоні не плодоносять [2-4]. 

Зміна температури повітря була неоднаковою на всій те-
риторії країни і зростала з півдня на північ і північний схід. 
На північному сході країни підвищення середньої за рік 
температури повітря було значно більшим, ніж у середньо-
му в Україні і становило 1,2-1,4°С  у той час як на півдні кра-
їни та в Карпатському регіоні  ці зміни вдвічі менші – 0,6°С, 
а на Південному березі Криму середня за рік температура 
повітря змінилась несуттєво [2].

Зростання середньої річної та місячної температури зу-
мовлено збільшенням мінімальної та максимальної темпера-
тури повітря впродовж усього року. При цьому у холодний 
період переважає ріст мінімальної температури, а в теплий 
– максимальної [2]. Значне зростання максимальної і, осо-
бливо, мінімальної температури повітря у холодний період 
року зумовило зменшення тривалості холодного періоду, 
кількості морозних днів та суворості зими. Кількість днів 
з температурою нижче -10°С в Україні  також зменшилась, 
проте  кількість днів з морозом менше  -20°С не змінилась, а 
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максимальна тривалість періоду з сильним морозом на зна-
чній території країни ймовірно зросла [2]. Зменшується три-
валість стійкого снігового покриву, а в останнє десятиріччя 
у деяких регіонах він не утворюється зовсім.

В Україні також відмічається тенденція до збільшення 
тривалості теплого періоду, коли середня за добу темпера-
тура повітря вище 0°С [2,3]. Так, у Південному Степу, Криму 
та Прикарпатті теплий період став довшим майже на два 
тижні, порівняно з базовим періодом. Просуваючись далі 
на північ тривалість періоду зростала. У Лісостепу ці зміни 
уже становили 15-18 днів, а в західному і східному Поліссі 
– 22-24 дні. Найбільші зміни характерні для центрального 
Полісся, де тривалість теплого періоду на початку ХХІ ст. 
становила 278 днів, що на 40 днів довше кліматичної нор-
ми. Значні зміни тривалості теплого періоду були зумов-
лені більш раннім його початком навесні (на 13-19 днів) та 
пізнішим закінченням в усіх регіонах України [2-4].

НАСЛІДКИ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Ранній початок теплого періоду зумовлює раннє віднов-

лення вегетації рослин. Протягом останніх двох десятиріч 
вегетаційний період (із середньою добовою температурою 
повітря 5°С і вище) у ґрунтово-кліматичних зонах України 
починається на 2-6 днів раніше і закінчується на 2-6 днів 
пізніше, порівняно з базовим періодом [3]. Тривалість веге-
таційного періоду збільшилась у середньому на 4-13 днів, 
а активної вегетації (із середньою добовою температурою 
10°С і вище) – на 5-9 днів. Зросла і теплозабезпеченість ве-
гетаційного періоду від 90-105° С у північному, південному 
Степу, Прикарпатті та Закарпатті до 150-180° С  у західному 
Поліссі та центральному Лісостепу. У цьому регіоні відмі-
чається і найбільший ріст теплозабезпеченості періоду ак-
тивної вегетації – до 200 ° С і більше. Збільшення тривалості 
вегетаційного періоду і періоду активної вегетації посилює 
агрокліматичний потенціал території і сприяє отриманню 
більших врожаїв основних сільськогосподарських культур. 
Проте ранній початок вегетативного періоду збільшує за-
грозу пошкодження рослин пізніми заморозками оскільки 
на час їх настання (в основному – у травні) рослини вже 
добре розвинені і вразливі до впливу низьких температур. 
Підвищення температури, особливо в холодний період 
сприяє збільшенню тривалості пасовищного періоду утри-
мання великої рогатої худоби та зростанню ризику захво-
рювань тварин небезпечними хворобами, раніше харак-
терними для регіонів із більш теплим кліматом, а більшість 
хвороб передається комахами, зокрема кліщами, дикими 
тваринами, які змінюють ареал розповсюдження [3,4].

Підвищення температури повітря зумовило також 
збільшення кількості літніх днів, коли середня за добу тем-
пература повітря перевищує 15°С  від 2-3 днів за 10 років 
у центральних та східних областях до 7-10 днів за 10 років 
на заході країни [2]. На всій території України відмічається і 
зростання кількості спекотних днів, коли максимальна тем-
пература повітря перевищує 25 °С. Ці зміни становлять 5-10 
днів за 10 років і найбільше проявились у південних і захід-
них областях країни. Збільшується також максимальна три-
валість періоду з такою температурою [2]. Спека негативно 
впливає на продуктивність сільськогосподарських культур, 
особливо овочевих та плодоягідних [3,4]. У період вегетації 
рослин, висока температура збільшує випаровування та 
зменшує відносну вологість повітря, що призводить до 
термічного опіку листя та плодів. Тривала спека послаблює 
процеси фотосинтезу і відповідно зменшує кількість орга-
нічної речовини та урожайність культур. Негативно спека 
впливає і на тваринництво. Високі температури призводять 
до зниження темпів приросту ваги тварин і надоїв молока, 
зростає смертність тварин через теплові стреси [3]. 

Ріст температури повітря у теплий період також сприяв 
збільшенню нестійкості атмосфери та інтенсивності кон-
векції в Україні і як наслідок – зростанню повторюваності та 
інтенсивності не лише злив, а й інших конвективних явищ 

погоди: гроз, граду, шквалу, смерчів [5], які приводять до 
значної втрати урожаю сільськогосподарських культур та 
погіршення їхньої якості. 

Підвищення температури повітря та нерівномірний 
розподіл опадів, які мають зливовий, локальний характер 
у теплий період і не забезпечують ефективне накопичення 
вологи в ґрунті зумовило збільшення кількості та інтенсив-
ності посушливих явищ. У поєднанні з іншими антропоген-
ними чинниками це призводить до розширення зони ризи-
кового землеробства і навіть до опустелювання деяких ра-
йонів південних областей України. Відмічається небезпечна 
тенденція до збільшення повторюваності посушливих умов 
у зоні достатнього атмосферного зволоження, що охоплює 
Полісся та північні райони Лісостепу. За останнє десятиріч-
чя райони південних областей, які у попереднє десятиріччя 
належали до середньо посушливих, перейшли в категорію 
сильно посушливих, а слабко зволоженні — у середньо 
посушливі [3]. Зростає також пожежонебезпечність, зумов-
лена метеорологічними умовами [6].

У холодний період суттєве підвищення температури пові-
тря привело до зміни структури опадів за рахунок збільшення 
повторюваності дощу і зменшення повторюваності снігопадів, 
зумовило збільшення випадків мокрого снігу та налипання 
мокрого снігу які завдають значної шкоди садівництву [5]. 

ПРОГНОЗИ
До середини ХХІ століття при збалансованому розвитку 

суспільства (сценарій А1В) в Україні можна очікувати подаль-
шу суттєву зміну термічного режиму на всій території країни 
відносно сучасного кліматичного періоду [2]. При цьому 
середня за рік температура повітря може зрости на 1,2 °С. 
Найбільші зміни очікуються у східних областях України, осо-
бливо восени та взимку. Значний ріст температури повітря 
у ці сезони характерний не лише для східного регіону, а й 
загалом для всієї території країни і може сягати 1,4-1,5°С. При 
цьому ріст мінімальної температури буде більш інтенсивним, 
ніж максимальної. Такі ж тенденції характерні і для весни, 
проте у цей сезон зміна температури буде меншою, а її ріст 
сягатиме 0,7-0,8°С. До середини століття літо в Україні стане 
теплішим  ще на 1,0°С. На відміну від інших сезонів, влітку 
очікується більш суттєвий ріст максимальної температури, 
особливо у південних і південно-східних областях країни.

Збільшиться і  тривалість теплого періоду до середини 
ХХI століття як в цілому, так і по окремих градаціях темпе-
ратур за рахунок більш раннього настання весни і подов-
ження літа [2,3]. Тривалість теплого періоду до середини 
ХХI століття може вирости майже на 2-3 тижні порівняно 
з сучасним кліматичним періодом. До середини ХХІ ст. в 
країні суттєво збільшиться і тривалість вегетативного пе-
ріоду (майже та тиждень) та періоду з активною вегетацією 
(10-11днів). Цей ріст буде як за рахунок більш раннього 
початку періоду вегетації, так і за рахунок його більш піз-
нього закінчення восени і найбільше проявлятиметься у 
північних, північно-східних та центральних областях кра-
їни. Збільшення тривалості теплого періоду супроводжу-



ватиметься зростанням кількості спекотних днів з денною 
температурою вище 25 °С [2]. До середини століття в Украї-
ні майже на 10 днів їх стане більше. При цьому у південних 
областях країни кількість спекотних днів може зрости на 
12-15, а в північних і західних – на 5-7 днів. Більш ніж на два 
тижні зросте кількість літніх днів у теплий період, коли се-
редня за добу температура повітря перевищуватиме 15°С. 
Найбільші зміни очікуються на заході країни [2].

Тривалість холодного періоду відповідно зменшувати-
меться до середини ХХІ ст. в Україні, суттєво зростатиме й 
температура повітря у цей період, що приведе до зменшен-
ня кількості днів з сильним морозом на всій території кра-
їни. Очікується що найбільш суттєві зміни будуть у східних 
та північно-східних областях країни і сягатимуть 2-3 днів [2]. 

Окрім тепла важливим фактором у житті рослин є волога. 
Режим зволоження в Україні також змінюється: відмічається 
перерозподіл опадів між сезонами та місяцями при незмін-
ній річній кількості опадів. Найбільші зміни спостерігаються 
восени. Саме у цей сезон, особливо у вересні та жовтні, від-
мічається істотне підвищення їх кількості (біля 30%). Взимку 
опадів стало дещо менше, а весною та влітку їх кількість 
змінилась несуттєво. Характерною рисою зміни режиму 
зволоження в Україні є зміна структури опадів. У теплий 
період це проявляється у збільшенні інтенсивності опадів, 
зростанні їхньої зливової складової. Збільшення інтенсив-
ності опадів зумовило ріст добової кількості опадів, хоча 
число дощових днів зменшилось. У багатьох регіонах країни 
збільшилась також кількість сильних та дуже сильних дощів 
та їх інтенсивність [5]. Збільшення кількості зливових дощів 
спричиняє розвиток водної ерозії ґрунтів, втрату верхнього 
родючого шару ґрунту і органічної речовини, особливо на 
полях соняшника та кукурудзи, площа посівів  яких невпин-
но зростає. Сильні зливи також сприяють переущільненню, 
замуленню та кірко утворенню грунту.

До середини ХХІ століття режим зволоження в Україні 
може змінитись. Кількість опадів за рік варіюватиме несут-
тєво, проте спостерігатиметься їх значна неоднорідність 
протягом року, від одного місяця до іншого. Холодний 
період року  може стати вологішим, а теплий – посушли-
вішим, при цьому північно-західні області можуть бути 
більше волого забезпеченими, а південно-східні більш по-
сушливими. Зростання зимових сум опадів на заході може 
спричинити посилення весняних паводків. В Україні можна 
також очікувати збільшення інтенсивності опадів протягом 
усього року, але найбільше у теплий період. Взимку суттєве 
збільшення кількості та інтенсивності опадів, що супрово-

джуватиметься значним ростом мінімальної температури 
повітря, може привести до зростання числа днів з дощем і 
зменшення числа днів зі снігом, збільшення повторювано-
сті зливового та мокрого снігу, налипання мокрого снігу. 

Оскільки до кінця ХХІ століття очікується подальше 
підвищення температури повітря, зміна режиму зволожен-
ня, збільшення частоти та інтенсивності екстремальних 
явищ погоди, то такі зміни призведуть до значної зміни 
агрокліматичних ресурсів України. Зміняться межі ґрунто-
во-кліматичних зон і, як наслідок, умови вирощування сіль-
ськогосподарських культур та їхня урожайність. Внаслідок 
потепління збільшиться тривалість вегетаційного періоду, 
зростуть суми температур за вегетаційний період, надхо-
дження ФАР та сумарне випаровування, зросте нестача 
води для задоволення потреб рослин. Значно зросте тери-
торія недостатнього зволоження, яка потребує зрошення 
[3]. Таким чином вплив погодних умов на сільське госпо-
дарство до кінця ХХІ  т.. буде посилюватись, що вимагає 
розробки заходів по адаптації та пом’якшенню негативних 
впливів і використання нових потенційних можливостей 
які відкриваються.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

2016 рік для аграрного сектору був доволі насиченим і продуктивним. В першу чергу, це сто-
сується галузей рослинництва, де вдалося досягти рекордного врожаю зернових – понад 66 млн 
тонн. Вдалим рік був і для товаровиробників, які вирощували інші культури. Так, насіння соняш-
нику зібрано 13,6 млн тонн, солодких коренів – 13,9 млн тонн, картоплі – 20,9 млн тонн, овочів 
– понад 9 млн тонн. Загалом за попередній рік вирощено продукції рослинництва порівняно із 
2015 роком від 5 до 10 відсотків більше.

З іншого боку всім відомо, що ос-
новним фінансовим критерієм діяль-
ності аграрних формувань є їх прибут-
ковість. Тож, чи вдалося вітчизняним 
аграріям досягти і в економіці таких 
же високих результатів у 2016 році.

Так, рівень рентабельності сіль-
ськогосподарського виробництва 
склав 37,3%. За висновками ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» це є 
другий за величиною показник за 
всю історію  розвитку сільського 
господарства України з 1995 року. Ре-
кордного результату вдалося досягти 
у 2015 році – 45,6%. Щодо галузей 
рослинництва, то рівень рентабель-
ності тут становив 44,3%, що на 8,3 
відсоткових пунктів (в.п.) менше ніж у 
2015 році.

Як вказують дані Державної служби 
статистики України, рівень рентабель-
ності виробництва зменшився майже 
по всіх основних видах продукції 
рослинництва, включаючи зернові і 
соняшник, а виробництво картоплі 
стало збитковим: -3,2% проти 24,2% 
у 2015 році. Зокрема, по зернових і 
зернобобових культурах рівень рен-
табельності зменшився на 5,4 в.п. – з 
43,1% до 37,7%, насінню соняшника 
– на 18,6 в.п. (з 80,5% до 61,9%), овочів 
відкритого ґрунту – майже у 2,5 разу (з 
47,5% до 19,4%).

Рентабельність виробництва під-
вищилася лише по сої – на 13,2 в.п. – з 
38,6% до 51,8% і залишилася прак-
тично на рівні 2015 року по ріпаку – 
44,3% і 45,0% відповідно.

Показники економічної ефектив-
ності за останні роки значно колива-
ються (див. рис.). Визначальними чин-
никами забезпечення прибутковості є 
ціни на виробничі ресурси (зросли на 
20-40%) та ціни реалізації (їх зростан-
ня є дещо повільнішим – 109%).

Як зазначають економісти-аграрії, 
статистичні показники рентабельності 
сільськогосподарського виробництва 
є завищеними приблизно на третину 
за рахунок не проведення переоцінки 
основних засобів сільськогосподар-
ських підприємств, та ще на 20% – за 
рахунок нижчого ніж в середньому по 
економіці, рівня оплати праці в галузі 
та оцінки незавершеного виробни-
цтва в цінах минулих років.

Використано матеріали Державної служби статистики України,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.

Собівартість Культури Рентабельність

грн/ц % до 
2015 р.

відсотків % до 
2015 р.

451,2 + 24,6 61,9 – 18,6

507,8 + 1,0 51,8 + 13,2

547,7 + 32,6 45,0 + 0,7

214,5 + 19,8 37,7 – 5,4

65,3 + 12,6 24,2 – 4,0

156,6 + 5,4 19,4 – 28,1

217,1 + 11,7 3,2 – 27,4
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- Богдане Володимировичу, в аграрному просторі 
досить часто з’являється інформація про успішну ро-
боту Вашого господарства. Якими шляхами Ви досягли 
такого високого рівня? Розкажіть про своє становлен-
ня як аграрія.

- Все починалось доволі нестандартно. Взагалі-то я за 
фахом інженер нафтопромислового обладнання, закінчив 
Івано-Франківський інститут нафти і газу. Будучі молодим 
22-річним спеціалістом, був направлений у Тюменську 
область, де плідно відпрацював 8 років. У 1991 році, коли 
Радянський Союз розпався, перелилась через край й моя 
накопичена за роки туга по Батьківщині. Хоча я вже мав 
успішну кар’єру та хороші заробітки в Росії, прийняв рішен-
ня все ж таки повернутись в рідне село Попельники, до 
родини. Хотів, щоб мої діти жили тут, а не в далекому краю. 

В той час було зрозуміло, що аграрний сектор має вели-
кі перспективи, що є великий потенціал побудувати нову 
галузь. Відбувались великі зміни: колгоспи розпадались, 
здійснювалась приватизація землі. Я спостерігав всі ці про-
цеси, і усвідомлював, що мені треба переорієнтовуватись 
на інший напрямок діяльності, на той, який я зможу реалі-
зувати на рідній землі. Звісно, обрав сільське господарство, 
адже так чи інакше я був до нього близький, живучи в селі, 
працюючи ще в шкільні часи помічником комбайнера. 
Тоді, на ті кошти, що заробив у нафтовій промисловості, я 
почав купувати сільськогосподарську техніку, спершу це 
були 2 трактори «Кіровець» (до речі, вони й донині є у нас 
у господарстві). І тут якраз збіг обставин, зіграла доля: мій 
однокласник, який працював у Кіровоградській області, в 
селі Березуватка Устинівського району, покликав мене при-
єднатись до підняття фермерського руху в регіоні. Це було 
мені до душі. Знову я прийняв доленосне рішення, покинув 
рідну Снятинщину. 

- Ви одразу приєднались до вирощування с.-г. куль-
тур?

- Ні, ми розпочали діяльність з надавання послуг з 
оранки та культивації, справа добре пішла і розтягнулась 
на 5 років. За цей час ми створили дуже гарні відносини 
з місцевими фермерами, адже працювали цілодобово, 
на совість – якісно і швидко. Однак ситуація була така, що 
багато господарств не хотіли суттєво вкладати кошти у свій 
розвиток, працювали на колгоспних здобутках, але ж вони 
не вічні. Підприємства занепадали, борги за наші послуги 
зростали. Одне з підприємств, яке було винне нам гроші, 
запропонувало в якості оплати взяти в роботу частину їх 
орендованих земель. Ми посіяли 600 га елітного насіння 
озимини. Результат був добрий, і підприємство треба було 

рятувати, тож, все йшло до того, щоб я почав керувати гос-
подарством. Сільський голова та пайовики, які вже добре 
мене взнали за ці роки, одностайно були за. 28 грудня 1999 
року мене обирають керівником ПСП «Березовацьке» з 
2800 га землі, яке я перейменував в АФ «Червона калина» - 
символ життя, символ України. З початком нового тисячо-
ліття розпочався й новий етап мого життя, якого я ніколи 
не міг передбачити.

Підприємство запрацювало успішно. Не шкодували ре-
сурсів на нову техніку, цілком вкладали себе в отримання 
високих врожаїв. І отримували їх.

У 2004 році, будучі фермером в чужому краю, Богдан 
Володимирович удостоївся Почесної грамоти Кабінету 
міністрів за вагомий внесок у забезпечення розвитку 
агропромислового комплексу Кіровоградської області. 
Окрім успішного аграрного виробництва, всі були також 
задоволені соціальною політикою АФ «Червона калина»: 
проводили регулярні ремонтні роботи, організовували 
відпочинок дітей в Карпатах, побудували капличку, а ще – із 
західноукраїнським натхненням привнесли в село міцні 
релігійні традиції, наприклад, спільне освячення пасок на 
Пасху. Богдан Володимирович в селі вже не господарює, 
а започаткована ним традиція святити паски на світле 
Христове Воскресіння жива і досі. До того ж, він потрапив 
у книгу про видатних кіровоградських земляків – так був 
увіковічений його цінний вклад в той край. 

- Якими шляхами відбувалось Ваше пізнання тонко-
щів агрономії, хто Вас надихав?

- Ще до того, як я став керівником АФ «Червона калина», я 
познайомився із знаменитим українським аграрієм Петрен-
ком Анатолієм Олексійовичем, керівником ПСП «Україна», 
заслуженим працівником сільського господарства, який 
отримав багато почесних нагород. Я не одне літо прокатався 
з ним в його «Ниві» по полях і бачив, яка то важка робота: від 
ранку – до ночі доглядати посіви, ферму, роботу колективу, 
все контролювати, розуміти, спрямовувати, боротись за вро-
жай, видумувати ефективні стратегії. Він зарядив тоді мене 
позитивною енергією, я зрозумів, що хочу присвятити себе 
аграрній галузі. Анатолій Петренко дуже багато показував 
та розповідав мені. І до речі, саме за його порадою я почав 
займатись обробкою землі. І саме йому та його молодшому 
сину Володимиру я віддав у підсумку «Червону калину», 
вертаючись на батьківщину, так віддячивши за продуктивне 
навчання. Я збирав знання з кожного можливого джерела 
– не минув ні одного аграрного семінару, який проходив в 
Кіровоградщині та сусідніх областях. 

ПФ «БОГДАН І К»: 
ІСТОРІЯ ВІРНОСТІ ЗЕМЛІ

У фольклорних казках різних народів дуже часто зустрічається історія 
про те, як син покидає рідну домівку аби знайти себе, на шляху зустрічає 
багато пригод, труднощів, знайомиться з «інакшим» світом, набуває цінні 
знання і досвід та навченим вертається додому. Набуття широкого досвіду 
неможливе в комфортних умовах, що не змінюються. Але мудрість та 
сила є винагородою за пройдені труднощі. Редакція журналу «АгроЕліта» 
знайомить вас з аграрієм, який пройшов саме такий багатий на пригоди 
шлях, і зміг у підсумку створити неординарне потужне господарство. Ми 
завітали у непростий для вирощування с.-г. культур  прикарпатський край, 
в якому мирно живе мальовниче село Попельники, що у Снятинському 
районі, де працює приватна фірма «Богдан і К» на чолі з Богданом Володи-
мировичем Тимофійчуком. Цікавій історії професійного становлення цієї 
позитивної людини, грамотного аграрія, який заслужено отримав багато 
почесних нагород, й буде присвячена дана стаття.
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- І при яких обставинах Ви все ж таки заснували 
господарство в рідній області?

- Як би успішно я не працював в Центральному регіо-
ні, туга за батьківщиною нікуди не ділась, і у 2008 році я 
прийняв рішення повернутись на Івано-Франківщину, аби 
постійно бути з родиною. Тоді ж і заснував господарство, на 
якому ви зараз знаходитесь, «Богдан і К». Але одразу повні-
стю лишати кіровоградське підприємство не було доцільно, 
і до постійного керівництва ним долучився мій старший 
син Віталій. Хоча його професійні кроки були зроблені в 
інший бік (вивчив інформатику на математичному факультеті 
Чернівецького державного університету), він мав бажання 
долучитись до батьківської справи. Так ми паралельно вели 
два господарства до 2010 року, але й сина та його жінку-зем-
лячку врешті-решт потягнуло на батьківщину. Забравши 
основну техніку в «Богдан і К», ми передали «Червону кали-
ну» родині Петренків та остаточно осіли на рідній землі.

Богдан Володимирович розповів історію про те, як за 
допомогою «Червоної калини» врятував села на Снятин-
щині. У 2008 році влітку тут стався великий потоп, декілька 
річок одночасно вийшли з берегів. Затопило будинки, 
затопило 40% посівів «Богдан і К». Кукурудзи майже не 
було видно. Зібрали врожай на Кіровоградщині, привезли 
додому 60 т сухої продовольчої пшениці та роздали людям 
по селах, що постраждали від лиха.  

- До 2010 року на Снятинщині я набрав земельний банк 
2200 га, майже як в «Червоній калині». Незабаром до робо-
ти в «Богдан і К» долучається мій середній син Олександр, 
який закінчив факультет міжнародної економіки Київського 
національного економічного університету, але не схотів 
лишатись в Києві, а також повернувся в рідне село. Тепер 
він вже є кандидатом сільськогосподарських наук, захистив 
дисертацію на тему: «Вирощування кукурудзи по новітнім 
та інтенсивним технологіям у Прикарпатській зоні».  Так ми 
зараз і працюємо тут всією сім’єю, дружньою компанією. 
Молодший син Павло, подивившись на батька та старших 

братів, одразу обрав професійний шлях в аграрному на-
прямку. Зараз він студент 5 курсу Кам’янецького аграрного 
університету, а в господарстві – агроном, дуже любить 
працювати з технікою, вже знає всі ази. Олександр повні-
стю керує виробничою діяльністю, а Віталій є комерційним 
директором підприємства.

В рідному селі Попельники Богдан Володимирович про-
довжив активно робити соціальні заслуги. Зокрема, дуже 
пишається тим, що очистив водойм з джерелом та збудував 
на ньому гарну каплицю зі статуєю Івана Хрестителя, біля 
якої на свята збирається все село, а на Водохреще святять 
воду. В селі Рудники поміняли всі вікна в школі, туалети, 
збудували спортивну трибуну, зробили опалення в будинку 
культури. Взагалі-то Богдан Володимирович активно під-
тримує культурну сферу: зокрема, у Видиніві (тут госпо-
дарство обробляє найбільшу частину площі, 560 га) наразі 
за фінансуванням підприємства будується баскетбольний 
майданчик європейського рівня. І так можна перелічити 
ще багато соціальних проектів по кожному з сіл Снятинщи-
ни, які здійснюються кожного року. Це вже не кажучи про 
суттєве забезпечення робочих місць з гідною заробітною 
платою. Також слід відзначити, що «Богдан і К»  є постій-
ним благодійником для воїнів АТО. На свята господарство 
разом із Центром допомоги учасникам АТО Снятинського 
району відправляє на фронт буси із смаколиками та необ-
хідними речами. 

- Перейдемо безпосередньо до технологій вирощу-
вання. Окресліть їх систему на Вашому господарстві.

- Сіємо всі основні культури: в середньому 400 га є 
озимої пшениці, 200 га озимого ячменю, 400 га кукурудзи, 
300 га озимого ріпаку, 400 га соняшнику, 600 га сої, 60 га 
гречки – вона постійно в сівозміні, а також 50 га гірчи-
ці – для сидерації. До речі, сидерацією ми займаємося 
дуже серйозно, співпрацюємо з НВП «Відродження», яке 
на біогумусній основі виробляє мікродобрива.  Якраз 
щодо питання про те, хто мене надихав: Іван Опанасович 
Мельник, академік, керівник цього підприємства, дав мені 
нове бачення того, як треба працювати на землі. Ця людина 
– генератор наукової діяльності у вітчизняній агросфері. 
Головна проблема, над якою він працює – це критичне 
зменшення вмісту гумусу в ґрунті через інтенсивні техно-
логії вирощування, яке Іван Мельник пропонує виправляти 
за рахунок біологічних технологій. Мені вони дуже близькі. 
Зокрема, НВП «Відродження» виробляє компости на основі 
витяжки з переробки каліфорнійського хробака, які ми 
використовуємо на всіх полях. До речі, в планах – вироб-
ництво цих біогумусних добрив за технологією Мельника і 
в нас на підприємстві. Таким чином ми глобально зменши-
мо використання звичайних мінеральних добрив. Адже 
треба серйозно думати про завтрашній день, щоб лишити 
нащадкам здорову землю. Крім того, земля віддячує за таке 
ставлення до неї і високими врожаями: без цих компостів 
ми б 13 т/га кукурудзи не збирали б. 

Продовжуючи про сівозміну: це основа не тільки 
хороших врожаїв, а й довгої та успішної праці на землі. До 

Каплиця в 
с. Попельники

Освячення 
гостинців 
для бійців 
АТО
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того ж, на одних пшениці та ячмені хорошого імпортного 
трактора не купиш, необхідно працювати з культурами, 
орієнтованими на експорт та великий прибуток. Тільки 
треба раз і назавжди зрозуміти основи правильної системи 
удобрення під кожну з культур. Грамотні агрономи це все 
вже давно знають, вміють тримати баланс між ґрунтом та 
культурою на тому чи іншому полі.

- А якими є Ваші підходи до обробітку ґрунту?
- Керівник господарства та агроном мають знати та 

випробовувати абсолютно всі існуючи види механічного 
обробітку ґрунту: оранка, чизелювання, глибоке диску-
вання, лущення, чистий ноу-тіл, міні-тіл тощо. Всі ці методи 
присутні у нас в господарстві. До кожної культури, до 
кожного поля з певною структурою ґрунту існує індивіду-
альний підхід, а також відповідна техніка, яка максимально 
ефективно та, що важливо, економічно зможе попрацюва-
ти по тій чи іншій схемі. Всім раджу не зациклюватись на 
одній технології. 

Навесні перший і головний захід – це закриття вологи. Я 
важливість цього засвоїв ще коли працював у Центрально-
му регіоні, адже господарства з тих областей перші в Укра-
їні стикнулись з браком вологи, тому там спершу і почали 
розвиватись технології мінімального обробітку ґрунту. 

Найголовніше, що ми робимо – не забираємо з поля 
ніякі пожнивні рештки. Є звабливий варіант – тюкувати 
солому та опалювати нею сушарки (у нас вони на альтерна-
тивному опаленні), але ми на це не ведемось. В технології 
збору врожаю треба завжди йти в ногу з часом, використо-
вувати комбайни, які мають подрібнювач, щоб пожнивні 
рештки швидко перетворились у гумус. У нас немає ні 
одного комбайна, на якому б не було подрібнювача. При 
цьому ми вносимо деструктор «Вермистим Д», який сприяє 
розкладенню решток та діє круглий рік. Бактерії за зиму 
настільки добре розрихлюють ґрунт, що по ньому ідеш, як 
по пуху. За декілька років використання таких технологій 
кардинально помінялась структура землі.

При сівбі будь-якої культури ми завжди додаємо якісь 
добрива, наприклад, під соняшник – 200 кг/га нітромофос-
ки, під кукурудзу – 200 кг/га карбаміду, під сою – 100 кг/га 
нітромофоски. По захисту культур плідно співпрацюємо 
з компанією «Сингента», в них дуже якісні пестициди та 
регулятори росту, які ми використовуємо під всі культури. 
Також купляємо в них і в інших провідних закордонних 
компаній насіння. 

- А куди іде основний збут Вашої продукції?
- Зараз ми, колишні колгоспники, які піклувались тільки 

про вирощування, перетворились на бізнесменів. З одного 
боку, це ускладнило роботу, а з іншого – відкрило багато 
цікавих можливостей та дало певною мірою незалежність. 
Зі збутом у нас проблем немає. Пшениця завжди іде на ура, 
а цього року ще й ціна хороша. Ячмінь майже весь роздає-
мо на паї, а залишки збуваємо в тваринницький комплекс 
«Даноша». Ріпак взагалі забирають з дуже великою охотою. 
Те ж саме стосується і решти культур. 

Мандруючи територією, де працює фірма «Богдан і К», 
бачили, що крізь кипить діяльність. Гаряча весняна пора 
для аграрія. На полях завершують посів сої, а в селах – то 
тут, то там відбуваються ремонтні або будівельні роботи. 
Зокрема, ми завітали в сусіднє з Попельниками село на 
закинуту машинно-тракторну бригаду. Але вона була заки-
нута колись. Цього року Богдан Володимирович придбав її, 
і наразі вона активно приводиться в належний стан, роботу 
вже майже завершено. Буде там все необхідне обладнання 
для ремонту техніки, кузня, затишна територія з садовими 
деревами та квітами, столова для працівників. 

Ще одна нагальна робота – будівництво нового зерно-
очисно-сушарного комплексу. В «Богдан і К» вже діє один, 
потужністю 25 тонн/год., а новий буде мати вдвічі більшу 
– 50 тонн/год., і дасть можливість одночасно працювати з 
різними культурами. 

- Що скажете щодо сучасних умов роботи аграрія в 
Україні?

- Не дивлячись на те, що аграрна галузь є найбільш 
потужною та прибутковою в Україні, працювати в цій сфері 
досить не просто. Минулого року я заплатив державі 5 млн. 
грн. ПДВ. Чи пішли вони на потрібні справи – не відомо. 
Враховуючи існуючу економічну ситуацію, я не бачу для мо-
лодих фермерів умов для старту. Як не прикро казати, але 
цей старт може означати «закопати зібрані гроші в землю». 
Справитись з існуючими економічними складностями може 
тільки підприємство, яке працює багато років та твердо 
стоїть на ногах, має в запасі великий арсенал техніки і 
накопичений капітал. А в останній рік дуже загострилось 
ще й земельне питання, в якому купа внутрішніх протиріч. 
Ідею про загальний референдум щодо продажу земель 
сільськогосподарського призначення я не підтримую, адже 
його результат буде абсолютно не об’єктивним. Мораторій 
відмінити – це нормально, але треба для цього належним 
чином підготувати законодавство. 

- Однак Ви все одно будуєте амбітні плани щодо 
розвитку господарства, чи не так?

- Авжеж. Ми хочемо, ми мусимо розвиватись, і планів 
є багато. Окрім проведення тих робіт, які ви сьогодні вже 
бачили, є у мене і більш глобальні ідеї. Зокрема, запрова-
дження тваринництва. Поки що законодавство та ціни на 
молоко і м’ясо говорять проти цього. Але все одно маю 
намір цим займатись. Ось, наприклад, в селі Мала Кам’янка 
Коломийського району є закинута тваринницька ферма. 
Є ідея розпочати тваринництво там, і людям буде добре – 
отримують робочі місця. Репутація у нас хороша, я гадаю, 
ми успішно домовимось з сільською радою та селянами. 

Спілкувалась Тетяна Бєлінська

Посів сої

27 квітня, 
ріпак вже 
цвіте
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ЧИ ПОТРЕБУЄ СОНЯШНИК 
ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ?

Г.В. Малина, кандидат сільськогосподарських наук, менеджер з маркетингу

У сільськогосподарському виробництві соняшник є 
однією з найважливіших та прибуткових культур, яка ви-
рощується, головним чином, для одержання олії, та яку ви-
користовують у харчовій та технічній промисловості. З олії 
виробляють маргарин, лаки, мило, каучук тощо. Відходи 
з виробництва використовують у якості високобілкового 
корму для тварин тощо. 

Прибутковість вирощування соняшника в останні роки 
не могла не сказатись на структурі посівних площ. Часто на 
практиці зустрічається розміщення соняшника у сівозміні 
по соняшнику, наявність та накопичення на полях рослин-
них решток, засміченість посівів бур’янами, які є резерва-
торами збудників хвороб. Таким чином, висока щільність 
соняшника у сівозміні сприяла різкому поширенню та 
розвитку хвороб. 

В поточному році настання підвищених температур на-
прикінці березня – початку квітня, стимулювало багатьох 
розпочати ранній посів соняшнику, проте подальше різке 
похолодання з чергуванням мінусових температур вночі та 
помірно теплих днів, в багатьох випадках, затримало появу 
дружних сходів культури, і рослини при цьому стали враз-
ливіші до ураження хворобами. Таким чином ми бачимо, 
що отримання високих та сталих врожаїв соняшнику стає 
дедалі не можливим без належного захисту від хвороб. 
Використання фунгіцидів дозволяє зберегти врожайність 
соняшнику і розкрити потенціал гібриду. 

При виборі фунгіциду для соняшнику варто пам’ятати, що 
ефективність фунгіцидів залежить від інтенсивності розвит-
ку хвороби на час проведення обприскування. Якщо в цей 
період складуються сприятливі погодні умови для розвитку 
хвороби, то період захисної дії препарату може скоротитися в 
0,5-2,0 рази. Тому за цих умов важливо обирати та використо-
вувати фунгіциди з більш тривалим періодом захисної дії. 

Практичний досвід свідчить, що надійним у захисті со-
няшника від основних хвороб є Амістар® Екстра 280 SC., 
який має у своєму складі дві діючі речовини азоксістробін 
200 г/л та ципроконазол 80 г/л., що забезпечують надійний 

захист від збудників хвороб з різних класів та родів. Пере-
вагою фунгіциду Амістар® Екстра 280 SC. є те, що азоксі-
стробін має профілактичну (превентивну) дію, не даючи 
інфекції поширюватись від уражених рослин до здорових 
протягом досить тривалого часу. Тобто стримує розвиток 
хвороб на господарсько-невідчутному рівні, навіть за спри-
ятливих умов для розвитку хвороби. Крім того, діюча ре-
човина азоксістробін проявляє не тільки фунгіцидні, але й 
фізіологічні властивості. Відмічено, що обприскування по-
сівів соняшника Амістар® Екстра 280 SC. сприяє тому, що 
рослини краще переносять стресові умови та посуху, що 
обумовлено специфічною дією на ферментний комплекс 
рослинної клітини. А це в кінцевому результаті приводить 
до головної мети сільгоспвиробника - одержання високого 
врожаю відмінної якості.

Застосовувати Амістар® Екстра 280 SC. потрібно з нор-
мою витрати 0,75-1,0 л/га. Що стосується кратності обро-
бок, то це пов’язано в першу чергу з погодними умовами. 
Якщо протягом вегетаційного періоду утримується віднос-
но суха погода з переважно низькою вологістю повітря, 
достатньо буде однієї обробки у фазу «зірочки» - початку 
цвітіння. Що дозволить попередити подальший розвиток 
комплексу хвороб та підвищити показники врожайності.

У разі якщо весняний період вологий доцільно проводи-
ти дві обробки. Першу на початку вегетації (частіш за все у 
фазу 2-4 пар листків), другу на початку цвітіння соняшника. 

Застосовуючи Амістар® Екстра 280 SC., маємо змогу:
- захистити соняшник від комплексу хвороб;
- отримати та забезпечити подовжену захисну дію та не 

допустити подальшого розповсюдження інфекції за раху-
нок превентивної та лікувальної дії;

- підсилити стійкість рослин до стресових умов та по-
сухи;

- покращити ефективність використання вологи росли-
нами;

- підвищити врожайність за рахунок фунгіцидної та фізі-
ологічної дії (прибавка часто буває понад 10 %).
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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
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СПЕЦІАЛЬНЕ ДОБРИВО «АМІНОКАТ 30» -
УНІКАЛЬНИЙ БІОСТИМУЛЮЮЧИЙ ТА АНТИСТРЕСОВИЙ ЕФЕКТ

В СИСТЕМАХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР
Валентина Ямкова, 
начальник відділу науки та агрохімічного сервісу, к. с.-г. наук

Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають викори-
стання високоякісного насіння з низкою якісних переваг та адаптивністю до різних умов вирощу-
вання. Проте, при надмірному фітотоксичному навантаженні, сильних механічних пошкоджен-
нях, порушенні системи засвоювання елементів мінерального живлення чи впливу абіотичних 
чинників, навіть максимально генетично удосконалені сорти чи гібриди не в змозі реалізувати 
потенційно можливі врожаї. Професіоналами іспанської компанії Atlántica Agricola, світового лі-
дера у виробництві інноваційних мінеральних добрив з антистресовою та біостимулюючою дією, 
створений продукт «Амінокат 30». Унікальна технологія виготовлення добрива гарантує швидке 
включення його складників в метаболічні процеси культур, забезпечуючи сильну біостимулючу 
дію та нівелюючи втрату врожаю через пролонговане відновлення рослин після стресу. 

Спеціальне добриво «Амінокат 30» 
відоме на ринку мінеральних добрив 
вже не перший рік і з кожним роком 
попит на нього зростає. Кожен, хто 
хоч раз застосував цей продукт, стає 
постійним його шанувальником. «Амі-
нокат 30» є визнаним антистресовим 
продуктом та незамінною складовою в 
інтенсивних технологіях мінерального 

живлення культур. Особливістю до-
брива є високий вміст (30%)  амінокис-
лот альфа ряду, які легко засвоюються 
рослинами та мають прямий зв’язок з 
проходженням основних фізіологічних 
процесів. Технологія екстрагування 
амінокислот з витяжки морських во-
доростей методом ферментативного 
гідролізу забезпечує цілісність і жит-

тєздатність їхньої матриці. При поза-
кореневих підживленнях добривом 
«Амінокат 30» рослини отримують 
готовий будівельний матеріал, який 
швидко включається в метаболізм 
рослинної клітини, формує ланцюжки 
утворення білків без затрат власної 
енергії культур на їх виробництво.  

Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Амінокат 30»

Вільні амінокислоти альфа 
групи

Азот загальний (N) Фосфор (Р2О5) Калій (К2О) рН Густина

30 % 3% 1% 1% 7 - 8 1,25 г/см3

Амінограма добрива «Амінокат 30» 
включає 18 амінокислот, які прийма-
ють участь в ключових фермента-
тивних процесах та безпосередньо 
впливають на фізіологічну активність 
культур. Значний відсоток амінограми 
добрива займає глютамінова кислота, 
яка спільно із гліцином є основними 
метаболітами процесів формування 
рослинної тканини та синтезу хло-
рофілу. Ці амінокислоти підвищують 
концентрацію хлорофілу в рослинах 
та покращують процеси фотосинтезу. 
При механічних пошкодженнях куль-
тур чи сильних гербіцидних опіках по-
закореневі підживлення спеціальним 
добривом «Амінокат 30» за рахунок 
дії глютамінової кислоти та гліцину 
сприяють швидкому відростанню рос-
линної тканини, відновленню процесів 
фотосинтезу.  В стресових ситуаціях 
глютамінова кислота діє як осмотич-
ний агент цитоплазми «охоронних 
клітин», відновлює діяльність продихів 
в епідермісі листа та активує процеси 
газо- та парообміну рослин з навколи-
шнім середовищем. Запускається об-
мін речовин, дихання та споживання 
води й елементів живлення.

Біостимулюючу дію спеціального 
добрива «Амінокат 30» на ростові 
процеси культур забезпечують амі-
нокислоти, які виконують роль не-
рухомої форми азоту, а також ті, які 
синтезують ферменти та фітогормони.  

Позакореневе підживлення добривом 
«Амінокат 30» за рахунок синтезу фі-
тогормонів, забезпечує формування 
потужної кореневої системи з вели-
кою кількість кореневих волосків 

та додаткових продуктивних паго-
нів. За рахунок ощадливої технології 
гідролізу амінокислот, що входять до 
складу добрива, без впливу на них лу-
гів чи кислот, «Амінокат 30» забезпечує 

"Амінокат 30" 
– дія продукту

Дія спеціаль-
них добрив 
Амінокат 30 
+ Атланте на 
капусті після 
пошкодження 
заморозками.
Ліворуч – 
оброблена, 
праворуч - 
пошкоджена; 
внизу – обро-
блена і кон-
троль через 3 
тижні.
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рослини без затрат ними енергії пов-
ноцінною амінокислотою триптофан, 
яка є попередником гормону росту – 
ауксину. 

В період закладання органів цві-
тіння культур амінокислоти добрива 
«Амінокат 30» сприяють покращен-
ню синтезу пилку та підвищують його 
фертильність, збільшується довжина 
пилкових трубок та період функціо-
нування приймочки маточки. Аміно-
кислоти добрива, доповнюючи одна 
одну, забезпечують активне цвітіння та 
максимальне запилення культур, ре-
зультатом чого є формування великих 
врожаїв.

Системне застосування добрива 
«Амінокат 30» в технологіях живлен-
ня сільськогосподарських культур 
підвищує стійкість культур до впливу 
несприятливих факторів. Зокрема, 
глютамінова та аспаргінова кислоти 
зміцнюють клітинні стінки та підтри-

мують водний баланс рослинної кліти-
ни. У випадку впливу на культури, що 
загрожують нормальному функціону-
ванні факторів, амінокислоти добрива 
«Амінокат 30» прискорюють процеси 
синтезу антистресових сполук – «за-
хисних» білків та ферментів, що ней-
тралізують отриманий шкодочинний 
вплив, нівелюють явище фітоксичності 
після застосування пестицидів. 

Щорічний практичний досвід під-
тверджує ефективність сумісного за-
стосування добрива «Амінокат 30» з 
мікродобривами. Амінокислоти (глюта-
мінова кислота та гліцин визнані в світі 
хелатуючі агенти) за рахунок низької 
молекулярної маси легко проникають 
через листову поверхню та виконують 
роль провідника елементів живлення 
по рослині. Окрім того, амінокислоти 
збільшують площу поверхневого натя-
гу, забезпечують максимальне пролон-
говане споживання поживи.

Таблиця. 2. Рекомендовані дози застосування добрива «Амінокат 30»

Культури Позакореневе підживлення Кореневе підживлення

Польові 0,3-0,6 л/га -

Плодово-ягідні 0,15-0,25 л/100 л води 1,5-3,0 л/га

Овочеві 0,1-0,2 л/100 л води 1,5-2,5 л/га

Рекомендуємо застосовувати до-
бриво «Амінокат 30» в системах міне-
рального живлення сільськогосподар-
ських культур в критичні фази їхнього 
розвитку сумісно з мікродобривами 
марки «Нутрівант». Це забезпечить 
максимальне споживання культура-
ми фізіологічно необхідних елементів 
живлення та стійкість до стресових 
факторів. 

Сьогодні «Амінокат 30»  є єдиним 
продуктом, який забезпечує макси-
мально швидке за 3-4 доби віднов-
лення культур після важких меха-
нічних пошкоджень, фітотоксичних 
опіків, впливу непередбачуваних по-
годних умов та у випадках зупинки 
росту чи опаданні листя нижнього 
ярусу.

«ФІТОМАРЕ» - МАКСИМАЛЬНІ ВРОЖАЇ ЗА БУДЬ ЯКОЇ ПОГОДИ
Зміна екологічної ситуації на планеті провокує адаптивність та мутогенез рослинного світу. 

Науковці з різних куточків планети спільно з практиками в галузі агрономії та метеорологами 
працюють над питанням «як зробити вирощування культур незалежним від погоди та отримати 
максимально можливий генетично закладений урожай».

Оптимальне забезпечення ви-
рощуваних культур необхідними 
елементами живлення є ключовим 
питанням у стійкості їх до впливу 
несприятливих умов вирощування. 
Компанія «Вітера Україна» надає агро-
хімічну послугу по визначенню забез-
печеності ґрунту доступними фор-
мами елементів живлення. На основі 

проведених результатів у всесвітньо-
відомій лабораторії «Yara Analytical 
Serviсеs» надаються науково-практич-
ні рекомендації по застосуванню до-
брив. Орієнтуючись на отримані дані, 
ми забезпечуємо отримання врожаю 
більше середніх показників. Працюю-
чи на максимум, рекомендуємо засто-
совувати продукти виробництва іс-
панської компанії «Atlantica Agricola», 
світового лідера-новатора мінераль-
них добрив з біостимулюючою, на-
правленою, антистресовою дією. 

Враховуючи глобальне потепління 
та різкі перепади температур, профе-
сіонали компанії «Atlantica Agricola» 
створили спеціальне добриво «Фі-
томаре». Молекулярна основа дії 
добрива орієнтована на стимулю-
вання рослиною повноцінно прохо-
дити відповідні фізіологічні процеси 
незалежно від змін навколишнього 
середовища. Основою добрива «Фі-

томаре» є витяжка екстракту водо-
ростей Ascophyllum nodosum. 

 Технологія екстрагування цієї групи 
водоростей з метою використання для 
підживлення сільськогосподарських 
культур відома вже не одне десяти-
ліття. Адже Ascophyllum nodosum від-
різняються надзвичайно наповненим 
коктейлем макро-, мікро-, мезоеле-
ментів, амінокислот, фітогормонів, 
бетаїнів та інших фізіологічно ак-
тивних речовин. Вивчаючи активність 
компонентів цієї водорості для ство-
рення добрива «Фітомаре», спеціаліс-
ти компанії ставила за мету виділити ті, 
які б сприяли стійкості рослин до абіо-
тичних стресів та ті, які б забезпечили 
максимальне накопичення рослинами 
асимілянтів. Багатотисячні досліди, 
підбір виділених комбінацій активних 
речовин та їхніх концентрацій успішно 
втілені  в добриві «Фітомаре».

Фізико-хімічні властивості спеціального мінерального добрива «Фітомаре»

Екстракт 
морських 

водоростей

Вільні 
амінокислоти 

альфа ряду

Азот (N) Фосфор 
(P2O5)

Калій 
(K2O)

Бор (В) Молібден 
(Мо)

рН Густина, г/
см3

15 2 5,5 3 3,5 0,35 0,2 7,5 1,18
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Систематичне застосування спе-
ціального добрива «Фітомаре» на по-
льових культурах на молекулярному 
рівні оптимізує біосинтетичні про-
цеси рослин, забезпечує їх стійкість 
до температурних коливань, дозво-
ляє максимально розкрити генетич-
ний потенціал. За рахунок фітогор-
монів, бетаїнів та маніту виділених 
із водорості Ascophyllum nodosum, до-
бриво «Фітомаре» впливає на осма-
тичні властивості культур: сприяє 
утриманню стабільної температу-
ри клітинного соку. 

Застосування «Фітомаре» на по-
сівах озимої пшениці у фазі кущення 
дозою 0,3 -0,6 л/га, коли в конусі на-
ростання відбувається диференціація 
колосків є необхідним технологічним 
процесом. Адже, навіть короткочасне 
підвищення температури, відсутність 
опадів чи приморозки в цей період 
скорочують термін повноцінного фор-
мування колосків, зменшують їх кіль-

кість і кількість квіток в колосі. Госпо-
дарства, які мають досвід застосування 
добрива «Фітомаре», вважають його 
ключовою складовою у формуванні  
культурами врожаю, адже вплив не-
передбачуваних погодних факторів 
в ключові фази розвитку неможливо 
виправити в майбутньому навіть при 
максимальному насиченні системи мі-
нерального живлення, застосуванням 
антистресантів. 

Завдяки натуральним фітогормо-
нам, виділених із екстракту водорос-
тей Ascophyllum nodosum - цитокінінів, 
гіберелінів, ауксинів та високого вміс-
ту бетаїнів, систематичне застосування 
добрива «Фітомаре» активізує фото-
синтетичну діяльність культур. 

Бетаїни сприяють синтезу хлоро-
філу, на клітинному рівні забезпечують 
раціональне використання води, ста-
більність транспіраційного коефіцієнта. 
Фітогормони сприяють збільшенню 
кількості клітин, ауксини, виділені з 
цієї водорості на відміну від похідних 
індоніл-оцтової кислоти, активують не 
видовження, а поділ клітин, сприяють 
швидкому загоєнню пошкоджених 
рослинних тканин. Спільна дія фітогор-
монів добрива «Фітомаре»  активізує 
поділ клітин листкової поверхні, які ста-
ють центром протягування асимілянтів, 
елементів живлення, вуглеводнів, амі-
нокислот, полісахаридів, тощо. Посіви 
польових культур, на яких проводили 
позакореневі підживлення добривом 
«Фітомаре», візуально відрізняються 
темно-зеленим забарвленням та лис-
тям великого розміру. 

Крім гормонів росту витяжки водо-
ростей Ascophyllum nodosum, добриво 
«Фітомаре» містить органічні кислоти, 
полісахариди та амінокислоти. За ра-
хунок органічних та альфа-амінокис-
лот, які додатково присутні в добриві, 
застосування «Фітомаре» спільно з 
мікродобривами «Райкат Старт», «Ну-
трівант Плюс», «Солюкат Плюс» чи «Мі-
крокат» сприяє кращому засвоєнню 
елементів живлення, активації фер-
ментативної діяльності культур з ри-
зосферою, покращенню засвоєння по-

живи з ґрунту. Добриво комбінується в 
бакових сумішах з гербіцидами, інсек-
тицидами, фунгіцидами. Проте перед 
застосуванням доцільно проводити 
попередні тестування на сумісність та 
на прояв фітотоксичності в культур.

Рекомендуємо застосовувати добри-
во «Фітомаре» на всіх польових куль-
турах систематично протягом всього 
періоду вегетації  дозою 0,3-0,6 л/га. 
Складові добрива «Фітомаре» актуаль-
ні для проходження всіх фаз розвитку 
культури. Вони сприяють адаптивності 
рослин до виникаючих погодних умов 
без зміни метаболічних процесів та ак-
тивують основні фізіологічні етапи ви-
рощуваних культур, подовжують період 
функціонування листового апарату. 

ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА» – 
ексклюзивний постачальник в 
Україну спеціальних мінеральних 
добрив «Atlantica Agricola» (Іспанія) 
та «ICL Specialty Fertilizers» (Ізраїль).
Тел/факс  (044) 244-77-27
www.viteraukraine.com
office@viteraukraine.com 
Науково-консультаційний відділ: 
(050) 380-06-82, 
yamkova@viteraukraine.com
Регіональні дирекції з розвитку та 
лабораторії:
Центр: (050) 468-79-00, 
podolian@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

Захід: (050) 468-54-68, 
chaban@viteraukraine.com

"Фітомаре " – 
дія продукту

Застосування спеціальних добрив:
 «Фітомаре», 0,5 л/га  +  
«Мікрокат Зерновий Старт», 1,5 л/га 
+ «Мікрокат Zn-Mn», 0,5 л/га
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ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ КУКУРУДЗИ 
ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ ЦАРИЦІ ПОЛІВ

Кукурудза належить до найпошире-
ніших культур у світовому землеробстві. 
Серед вирощуваних рослин вона по-
сідає перше місце за валовим збором 
зерна і друге – за посівними площами, 
поступаючись лише пшениці. Сьогодні 
кукурудза – одна з головних зернових 
культур в Україні і в усьому світі. Вона 
дозволяє стабільно отримувати добрі 
прибутки, тому площі під нею постійно 
зростають. Якщо 2000 року в Україні 
кукурудза на зерно займала близько 1,4 
млн га, то у 2016 році її вирощували вже 
на 4,5 млн га.

Зростають не тільки обсяги вирощу-
вання, а й урожайність кукурудзи, до 
того ж темпи врожайності перевершили 
темпи площ вирощування, що свідчить 
про гостру актуальність інтенсифікації 
виробництва.

Сучасні технології вирощування ку-
курудзи на зерно ще не досягли такого 
рівня, який забезпечив би повноцінне 
використання потенціалу цієї культури. 
У виробництві кукурудзи ще є численні 
негаразди агротехнологічного й орга-
нізаційного характеру. Окремо треба 
згадати вплив шкодочинних об’єктів, які 
відіграють не останню роль у процесі 
боротьби за максимальні врожаї.

Розвиток рослини кукурудзи від 
проростання насіння до повної стиглості 
зерна проходить під тиском фітопато-
генної мікрофлори — грибків, бактерій, 
вірусів, мікоплазм, які є невилучною 
частиною будь-якого агроценозу. Одні 
з цих збудників хвороб уражають тіль-
ки кукурудзу, інші мають широке коло 
рослин-живителів і паразитують на 
колосових, зернобобових та соняшнику, 
накопичуючись на полях навіть при до-
триманні сівозмін. Рівень поширеності і 
шкідливості хвороб визначають багато 
чинників, серед яких чи не найважливі-
ший погодні умови, які можуть сприяти 
або перешкоджати реалізації і поширен-
ню інфекції.

Чималу небезпеку для насіння, яке 
проростає, і сходів кукурудзи, особливо 
в північній частині України, станов-
лять цвілеві гриби (Penicillium Link., 
Aspergillus Mich., Botrytis Mich., Mucor 
Mich., Alternaria Ness., Cladosporium Link., 
Trichothecium Link.) і фузарії (Fusarium 
Link.,), які дуже поширені в природі і 
здатні колонізувати органи багатьох 
культурних рослин. Дуже шкідливі для 
кукурудзи сажкові хвороби – летюча 
(Sphacelotheca reiliana (Kuhn) G.P. Clinton) 
і пухирчаста (Ustilago zeae (Beckm.) 
Unger). Летюча сажка традиційно завда-
вала найбільшої шкоди в південних ре-
гіонах, однак унаслідок збільшення по-
сівних площ і спеціалізації господарств 
на вирощуванні кукурудзи виникла по-
треба запровадити монокультуру в цен-
тральних, західних і північних областях, 
відтак ареал шкодочинності цієї хвороби 
розширився на північ і захід України. 

Головним захисним заходом від цих хво-
роб, крім генетичного (виведення і виро-
щування стійких гібридів), залишається 
протруювання насіння фунгіцидним 
протруйником Максим® XL 035 FS.

Широкий спектр фітопатогенів може 
уражувати качани від молочної до 
повної стиглості зерна. У різних агро-
кліматичних зонах вирощування куку-
рудзи домінують певні види збудників. 
Фузаріоз качанів (F. moniliforme J. Sheld.) 
як вторинна інфекція внаслідок пошко-
дження качанів стебловим кукурудзяним 
метеликом і бавовниковою совкою 
небезпечніший для кукурудзи в лісосте-
пових областях; нігроспороз (Nigrospora 
orizae (Berk. & Broome) Petch) і сіра гниль 
(Rhizopus maydis Bruderl), навпаки, дуже 
поширені у південних областях і невели-
кою мірою у північних.

Розвиток стеблових гнилей кукурудзи 
дуже часто супроводжує висока чисель-
ність шкідників (гусениць совок, стебло-
вого метелика, личинки шведських мух), 
які в комплексі утворюють дуже небез-
печну патосистему з чималими негатив-
ними наслідками для виробників.

У середньому щороку хвороби куку-
рудзи спричиняють зниження урожаю 
на 25–30 %, при цьому погіршують якість 
зібраного зерна і насіння. Попередження 
цих утрат, реалізація генетичного потен-
ціалу гібридів за продуктивністю вимага-
ють зусиль виробників, спрямованих на 
збереження здоров’я рослин.

Крім хвороб, на території України 
на рослинах кукурудзи зафіксовано 
понад 150 видів шкідливих комах. Серед 
них є дуже небезпечні, які потребують 
постійного контролю, одиниці, певні 
види шкодять в окремі роки. Найбільшої 
шкоди посівам кукурудзи завдають ли-
чинки коваликів і чорнишів, підгризаючі 
совки, шведські мухи, стебловий (куку-
рудзяний) метелик, бавовникова совка, 
південний сірий довгоносик, злакові 
попелиці. Переважна більшість шкідни-
ків кукурудзи багатоїдні, вони живляться 
рослинами з багатьох родин (дротяники, 
личинки пластинчастовусих жуків, гусе-
ниці підгризаючих совок, бавовникової 
совки). Такі шкідники як шведські мухи, 
смугаста хлібна блішка, хлібний сліпняк, 
злакові попелиці, живляться лише на 
рослинах із родини злаків. Поширення 
і чисельність шкідників на посівах куку-
рудзи в різних регіонах країни залежать 
насамперед від ґрунтово-кліматичних 
умов.

Рослини кукурудзи особливо чутливі 
до пошкоджень у період проростання 
висіяного насіння, розвитку проростків 
і молодих рослин. Коріння і паростки 
сходів у ґрунті пошкоджують підгриза-
ючі ґрунтові шкідники: гусениці озимої 
совки, дротяники — личинки коваликів 
(Elateridae), несправжні дротяники — 
личинки чорнишів (Tenebrionidae) та 
пилкоїдів (Alleculidae), личинки плас-

тинчастовусих жуків (Scarabaeidae) — 
хрущів, хлібних жуків, кукурудзяного 
гнойовика. Найшкідливіші наземні 
шкідники кукурудзи у фазі сходів – пів-
денний сірий (кукурудзяний) довгоносик 
(Tanymecus dilaticollis Gyll.), шведські 
мухи (вівсяна – Oscinella frit L. і ячмінна – 
O. pusilla Meid. ) та імаго смугастої хлібної 
блішки (Phyllotreta vittula Redt.).

Захист від ґрунтових і шкідників 
сходів базується на застосуванні пе-
редпосівної обробки насіння інсекти-
цидним протруйником Форс® Зеа 280 
CS і Круїзер® 350 FS або на застосуванні 
ґрунтового інсектициду Форс® 1,5G (від 
суто ґрунтових шкідників) із наступною 
обробкою посівів інсектицидом Карате® 
Зеон 050 CS (проти шкідників сходів).

Після закінчення ювенільного пе-
ріоду кукурудзи для неї небезпечні 
попелиці (соргова, або кукурудзяна 
Rhopalosiphum maidis Fitch., звичайна 
злакова Schizaphis graminum Rond., 
черемхово-злакова Rhopalosiphum padi 
L., кукурудзяна волохата Rungsia maydis 
Pass., бурякова Aphis fabae Scop.), цикад-
ки (шестикрапкова Macrosteles laevis Rib., 
смугаста Psammotettix striatus L., город-
ня Empoasca pteridis Dhlb.), стебловий 
кукурудзяний метелик (Ostrinia nubilalis 
Hb.) та багатоїдні совки (бавовникова 
Helicoverpa armigera Hbn., люцернова 
Chloridea dipsacea L.).

У соргової, або кукурудзяної попе-
лиці подовжено-овальне тіло, сіро-зе-
лене, обпилене, голова, вусики і ноги 
чорно-бурі, вусики коротші за половину 
довжини тіла, трубочки короткі (рис. 1). 
У квітні–травні заселяє озимі і ярі коло-
сові, концентрується в пазухах верхніх 
листків. На початку червня мігрує з ко-
лосових злаків на кукурудзу, де утворює 
численні колонії на волотях і верхніх 
листках. Оптимальні для життєдіяльності 
умови – температура +28...32 °С і воло-
гість 60–70 %. При температурі нижче за 
+15 °C ріст популяції істотно сповільню-
ється. Дає 10–12 поколінь на рік. Особли-
во сильно шкодить у південних степових 
посушливих регіонах. Переносить вірус 
мозаїки кукурудзи.

Рис. 1. Соргова, або кукурудзяна попелиця

Звичайна злакова попелиця завдов-
жки 1,2–2 мм, світло-зелена, з поздовж-
ньою зеленою серединною смугою на 
спині, без опилення. Вусики досягають 
середини тіла, трубочки довгі, світлі (рис. 
2а).

Черемхово-злакова попелиця яйце-
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подібної форми, завдовжки 2,4–2,5 мм, 
сіро-зелена, з іржаво-червоними пляма-
ми навколо трубочок, у білому обпилен-
ні; довжина вусиків перевищує довжину 
тіла (рис. 2б). На початку червня мігрує 
з черемхи на злаки, зокрема й на куку-
рудзу. При масовому розмноженні по-
пелиці живуть у пазухах листків, на їхній 
поверхні, на качанах і волотях.

Рис. 2. Звичайна злакова (а) і черемхо-
во-злакова (б) попелиці

 Попелиця кукурудзяна волохата се-
реднього розміру (довжина тіла – 1,6–2,2 
мм), яйцеподібна, блискучо-чорна або 
чорнувато-бура, з жовтими ногами, 
короткими вусиками та соковими тру-
бочками; тіло вкрито короткими щетин-
ками (рис. 3). У червні колонії попелиць 
найчисельніші на кукурудзі у згорнутих 
верхівкових листках, на волотях, стеблах.

Рис. 3. Попелиця кукурудзяна волохата

Бурякова попелиця завдовжки 
1,8–2,5 мм, широкояйцеподібна, бура, 
чорно-зелена, матова, зі слабким воско-
вим нальотом. Вусики і ноги блідо-жовті, 
з темними вершинами гомілок. Трубоч-
ки, хвостик і лапки чорно-бурі. Вусики 
трохи коротші за тіло (рис. 4). В Україні 
поширена повсюдно, поліфаг. Розвитку і 
розмноженню попелиць сприяє тепла з 
підвищеною вологістю погода. Попелиці 
оселяються колоніями на листках верх-
нього ярусу і на волотях. Під час їхнього 
живлення в рослинах порушуються 
процеси асиміляції і живлення, тканини 
в місцях пошкодження знебарвлюються, 
жовтіють і всихають. Дуже пошкоджені 
рослини пригнічуються, прив’ядають. 
Через пошкоджені ділянки легше про-
никають збудники хвороб, крім того, по-
пелиці – переносники багатьох вірусних 
хвороб кукурудзи.

Рис. 4. Бурякова попелиця

Крім попелиць, листя кукурудзи 
пошкоджують інші сисні комахи – ци-
кадки. На рослинах кукурудзи цикадки 
трапляються протягом цілого літа, їхня 
чисельність зростає в період між збиран-
ням ярих і появою сходів озимих хлібів. 
Характерні ознаки живлення цикадок на 

листках кукурудзи – дрібні білі кутасті 
плямки в місцях уколів, які зливаються 
і суцільно вкривають листки (рис. 5). 
Особливо потерпають від пошкодження 
цикадками молоді рослини кукурудзи 
пізніх термінів сівби під час посухи. Як і 
листкові попелиці, цикадки поширюють 
вірусні хвороби.

  а

  б

  в
Рис. 5. Цикадка (а); характер 

пошкодження цикадками (б, в)

 Основний засіб захисту кукурудзи 
від попелиць і цикадок – застосування 
інсектицидів Карате® Зеон 050 CS та Амп-
ліго®150 ZC з нормами витрати 0,2 л/га та 
0,2–0,3 л/га відповідно.

Внутрішню частину стебел і качанів 
кукурудзи пошкоджує стебловий куку-
рудзяний метелик (Ostrinia nubilalis Hb.). 
Метелик поширений у всій Євразії, в 
Україні трапляється повсюдно, зона ве-
ликої шкодочинності охоплює Лісостеп 
і Північний Степу, найбільша шкодочин-
ність — у Західному Лісостепу. Сприят-
ливі умови для розвитку метелика скла-
даються в районах із температурою в 
червні–серпні вище за +20 °С та опадами 
в цей час близько 200 мм.

Розмах крил метелика – 24–32 мм, у 
нього добре виражений статевий димор-
фізм. Забарвлення самки – від блідо-жов-
того до світло-бурого, на передніх крилах 
дві темні поперечні хвилясті смуги, обля-
мівка крил темна. Задні крила світліші, 
жовто-бурі, зі світлою серединною пе-
рев’яззю. Самці менші за самок, зі струн-
кішим тілом, стегна задніх ніг потовщені. 
Забарвлення крил темніше – передні кри-
ла від світло-коричневого до бурого ко-
льору з блідо-жовтою смугою, задні крила 
світло-жовті з білуватою перев’яззю.

В Україні шкідник розвивається в од-
ному поколінні, лише в Степу іноді буває 
друге покоління. Метелики першого по-
коління літають з червня до кінця липня, 
другого — з кінця серпня до середини ве-
ресня (загальна сума температур, потрібна 
для розвитку одного покоління, дорівнює 
711 °С при порозі розвитку +10 °С).

Зимують гусениці останнього періоду 
розвитку в стеблах кукурудзи. Заляль-
ковуються навесні, коли встановиться 
середньодобова температура +15...16 °С. 
Перед заляльковуванням гусениці мігру-
ють у вологіші частини стебел. Стадія ля-
лечки триває від 10 до 25 діб і залежить 
від температури і вологості: надмірна 
вологість і низька температура, як і по-
суха, не тільки сповільнюють розвиток 
гусениць і лялечок, а й частково спричи-
няють їхню загибель. Метелики з’явля-
ються у червні, їхній літ збігається з по-
чатком викидання волоті кукурудзи. Для 
статевого розвитку метеликам потрібно 
додаткове живлення і крапельна волога. 
Брак вологи в цей період призводить до 
різкого зменшення чисельності шкідни-
ка. Через 3–5 діб після виходу з лялечок 
самки починають відкладати яйця (їхня 
плодючість становить у середньому 
250–400 яєць) купками по 15–20 штук 
на спідній бік листків добре розвинених 
рослин кукурудзи. Відкладання яєць за-
лежно від температури триває 15–25 діб. 
У суху погоду (вологість нижча за 30 %) 
із підвищеною температурою (понад +30 
°С) чимала кількість яйцекладок відпадає 
від листка і гине. Ембріональний роз-
виток залежно від температури триває 
3–14 діб. У перші дні після відродження 
гусениці живуть на поверхні рослин, у 
цей період вони пошкоджують листки, 
роблячи в них дірки, виїдають чоловічі 
квітки у волотях. Потім через пазухи 
листків проникають усередину рослин 
— у черешки, верхівки стебел, волоті. 
Гусениці третього віку вгризаються 
всередину стебел, де вигризають ходи і 
порожнини з відкритими назовні отво-
рами, з яких висипається червоточина. 
У ніжках і стрижнях качанів, серед рядів 
зерен, гусениці виїдають звивисті ходи й 
камери. В одному стеблі чи качані може 
жити кілька гусениць.

Різкі зміни чисельності метелика 
залежать від погодних умов: велика 
кількість опадів сприяє масовому 
розмноженню шкідника, суха погода 
обмежує. Шкідливість стеблового мете-
лика визначається не тільки кількістю 
пошкоджених рослин, а й характером 
пошкоджень. Гусениці метелика по-
шкоджують усі органи кукурудзи, крім 
коренів: листя, стебла, волоті, качани. 
Пошкоджуючи стебла, гусениці перегри-
зають судинно-волокнисті пучки і цим 
порушують живлення рослин.

Пошкодження призводять до затрим-
ки цвітіння і зменшення розмірів листків 
та міжвузлів. Пошкодження волоті по-
гіршує запилення. Якщо ходи і камери 
гусениць охоплюють більшу частину 
кільця судинно-волокнистих пучків, то в 
місцях пошкоджень провідні пучки буде 
перервано, що порушує надходження 
поживних речовин у качани, а дуже 
пошкоджені стебла легко ламаються. 
При пошкодженні гусеницями зерна 
качанів знижується врожай насіння і 
його якість, підвищується ураженість 
качанів збудниками фузаріозу, сірої гнилі 
і пліснявіння. Найбільший недобір зерна 
буває при одночасному пошкодженні се-
редньої і нижньої частини стебла (нижче 
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прикріплення качанів). При ураженні 
ніжки і стрижня качана на ранніх фазах 
розвитку качан майже завжди гине, 
при пізніших сильних ушкодженнях цих 
частин розвивається деформований 
качан, меншого розміру, з сильною 
череззерницею. Ніжки качанів у місцях 
ушкоджень часто обламуються.

Динаміку льоту метеликів і початок від-
кладання яєць визначають за допомогою 
світлопасток або пасток з принадою (корит-
ця з патокою). Феромонні пастки не завжди 
ефективні для моніторингу цього шкідника.

Зерна в качанах кукурудзи пошко-
джують гусениці бавовникової совки 
(Helicoverpa armigera Hbn.), яка поширена 
в Лісостепу, Степу і Криму. В умовах Степу 
це небезпечний масовий шкідник куку-
рудзи. В останні роки чисельність і шкід-
ливість бавовникової совки дуже зросла. 
Розмах крил метелика бавовникової 
совки — 30–40 мм, колір передніх крил 
варіює від зеленувато-жовтого до корич-
нювато-бурого, задні крила завжди світ-
ліші, з широким темним краєм і темною 
плямою посередині. Гусениця завдовжки 
35–40 мм, тіло вкрито дрібними шипика-
ми. Забарвлення мінливе — від світло-ко-
ричневого, рожевого, жовтуватого до 
зеленого і фіолетово-чорнуватого; на спи-
ні три звивисті темні смужки, серединна 
смуга поділена на вузькі смужки. Лялечка 
темно-бура або червонувато-коричнева, 
завдовжки 15–22 мм, на кремастері два 
гачкоподібно загнуті шипи.

Зимує лялечка в ґрунті на глибині 
4–10 см. Навесні, в кінці квітня і на по-
чатку травня, вилітають імаго, які після 
додаткового живлення спарюються і 
відкладають яйця на кормові рослини. 
Ембріональний розвиток триває близь-
ко 20 діб. Гусениці першого покоління 
з’являються в кінці травня — на початку 
червня і розвиваються на бур’янах або 
сільськогосподарських культурах (горох, 
соняшник, соя та ін.). Друге покоління 
з’являється в липні і розвивається на 
кукурудзі. На кукурудзі совка відкладає 
яйця на нитки жіночих суцвіть, її пло-
дючість — до 500 яєць. Одразу після 
вилуплення з яєць гусениці живляться 
нитками качанів, що спричиняє істотну 
недорозвиненість качана, а після пер-
шої линьки починають пошкоджувати і 
недозріле зерно, виїдаючи його вміст. У 
цей період гусениці постійно перебува-
ють на качанах під обгорткою. Заселення 
гусеницями сприяє зараженню качанів 
фузаріозом і пліснявими грибками. Після 
закінчення живлення гусениці виходять 
з-під обгорток, спускаються на землю і 
заляльковуються в поверхневому шарі 
ґрунту (рідше заляльковування відбува-
ється на качані під обгорткою).

Найкращий засіб захисту кукурудзи 
від гусениць стеблового кукурудзяного 
метелика і бавовникової совки — за-
стосування інсектициду Ампліго®150 
ZC з нормою витрати 0,2–0,3 л/га у фазі 
викидання волоті — початок цвітіння 
кукурудзи. У цей період починають 
відроджуватися гусениці стеблового 
кукурудзяного метелика, а метелики 
бавовникової совки саме відкладають 
яйця.

Ампліго®150 ZC — інсектицид кон-
тактно- кишкової дії, до складу якого вхо-
дять дві діючі речовини: хлорантранілі-
прол, 100 г/кг, та лямбда-цигалотрин, 50 
г/кг. Хлорантраніліпрол потрапляє в ор-
ганізм комах контактно і через систему 
травлення. Діюча речовина зв’язується з 
ріанідиновими рецепторами, активуючи 
вивільнення і руйнування кальцієвих 
сховищ гладких і смугастих м’язів, осла-
блює регуляцію м’язів, викликає параліч 
і загибель комах. Лямбда-цигалотрин, 
потрапляючи в організм шкідника, 
впливає на нервову систему: відкриває 
і не дає закритися натрієвим каналам, 
унаслідок чого змінюється звичний рух 
іонів натрію, що порушує передавання 
імпульсу (невимушеного перенесення 
електричного заряду). Ці особливості 
діючих речовин забезпечують контроль 
лускокрилих шкідників на кукурудзі на 

стадії гусениць усіх віків. Завдяки склад-
никам в Ампліго®150 ZC є переваги над 
іншими інсектицидами, представленими 
на ринку України. Це передусім нокда-
ун-ефект, тобто висока початкова токсич-
ність. Уже через дві години після внесен-
ня відбувається майже стовідсотковий 
контроль гусениць лускокрилих, тоді як 
в інших інсектицидів, зареєстрованих на 
кукурудзі, такі показники досягаються 
лише на другу-третю добу (рис. 6).

 По-друге, захисний період Амплі-
го®150 ZC триває довше, ніж в інших інсек-
тицидів (піретроїдів і ФОС), що дозволяє 
ефективніше контролювати шкідників, у 
яких розтягнутий період льоту (рис. 7).

 Перераховані особливості препарату 
дозволяють йому ефективніше за інші 
інсектициди контролювати лускокрилих 
шкідників кукурудзи, що сприяє додатко-
вому збереженню врожаю (рис. 8).

Рис. 6. Біологічна ефективність інсектицидів проти гусениць лускокрилих

Рис. 7. Динаміка кількості діючої речовини інсектицидів (%) на обробленій поверхні

Рис. 8. Збережений урожай кукурудзи (ц/га) залежно від часу застосування і типу інсек-
тицидів
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Хімічний склад:

P K Ca

Марка "А" 17 2 27

Марка "Б" 13 23 23

Марка "Д" 12 18 25

Марка "К" 10 30 20

Марка "О" 6 33-38 20

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

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

оксидній формі та низку мікроелементів (сірку, магній, бор, кремній, цинк, молібден, марганець);
• Кальцій на кислих та підкислених ґрунтах вивільняє зі зв'язаних форм фосфор, калій та інші 

елементи й переводить їх у більш рухомі – доступні для живлення рослин форми;
• покращення ґрунтового середовища сприяє підвищенню врожайності (до 30%) та якості с/г 

культур (білок, сахаристість, олійність...);
• підвищення родючості та розкиснення ґрунту.

Сірка + Магній + Бор + Цинк + Молібден 
+ Марганець + Кремній до 16%



Хімічний склад:

Калій (К2О) – 42-45%
Магній (MgO) – 4-7% 
Сірка (SO3) ≤ 3%
Кремній ≤ 5%
Кальцій + Натрій + Залізо + Цинк до 20%

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

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

Магній відповідає за утворення у листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на 
формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого у 
рослин формується більш потужна коренева система.
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ФУЛЬВІТАЛ ПЛЮС – НА ШЛЯХУ 
ДО ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ

Для господарів, що бажають отримати максимальну ефектив-
ність від рослин за мінімальних витрат, або допомогти ураже-
ним гербіцидними стресами, спекою чи посухою полям, компа-
нія «Агротехносоюз» пропонує низку рішень, які забезпечують 
ефективну стимуляцію під час вегетації, та захищають посіви 
від стресу.

Для суттєвого збільшення прибутку, за добрих  
погодних умов і активного росту рослин, варто ви-
користати німецький стимулятор росту Фульвітал 
Плюс. Він містить високоактивні фульвокислоти, 
що стимулюють ріст листя, посилюють закладання 
генеративних органів, прискорюють проростання 
пилкових зерен та інтенсифікують фотосинтез. 
Справа в тому, що фульвові кислоти, потрапляючи 
до рослини, мають подвійну дію:

1. активно стимулюють її ріст; 
2. посилюють засвоєння елементів живлення 

з ґрунту. 
Під їх впливом збільшується кількість корене-

вих виділень, в основному органічних кислот, які 
в свою чергу здатні частково переводити еле-
менти живлення з недоступних форм у доступні. 
Наприклад, недоступні рослинам ортофосфати 
кальцію, важкорозчинні сполуки заліза, міді, 
цинку та інших елементів під дією виділених ко-
реневою системою органічних кислот переходять 
у розчинну, в тому числі й хелатну форму та ста-
ють доступними для рослини. Тобто стимуляція 
росту підкріплюється більш активним живленням. 
Завдяки цьому, ми отримуємо добре розвинуті 
здорові рослини. 

Інтенсивний обмін речовин, простимульований 
фульвокислотами, забезпечує високий імунітет, 
який ефективніше протистоїть хворобам. Тому най-
більш оптимальним є застосуванням Фульвіталу 
Плюс у суміші з фунгіцидами у критичні фази роз-
витку рослин – закладання генеративних органів 
та перед цвітінням. Також не можна оминути той 
факт, що при обробці посівів препаратом Фульвітал 
Плюс суттєво збільшується площа листків. Таким 
чином рослина, маючи більшу площу фотосинте-
тичного апарату, синтезує більше вуглеводів, жирів 
та білків, які напряму впливають на врожайність. 

Ще одним цікавим фактором є те, що при об-
робці посівів сої  збільшується висота прикріплен-
ня першого боба – в наслідок чого при збиранні 
врожаю на оброблених полях зменшуються втрати 
бобів. 

Наприклад, застосування Фульвітал Плюс на 
посівах сої у фазу бутонізації та наливу бобів при 
нормі витрати 100 г/га активно стимулювало ріст  
рослин, збільшувало загальну площу листя, по-
довжувало життя нижніх листків та стимулювало 
їх фотосинтетичну активність. Це призвело до 
збільшення врожайності на 3 ц/га при додаткових 
затратах 6 євро/га.

При достатньому вологозабезпеченні після цві-
тіння рекомендується додаткове обприскування 
препаратом Фульвітал Плюс з нормою витрати 
100-150 г/га. Це подовжує період наливу зерна у 
бобах та, відповідно, підвищує врожайність. 

Якщо на полі ви спостерігаєте несподіване 
пожовтіння рослин, гофрованість листків, пошко-
дження кореневої системи та інші ознаки сильного 
стресу – високоймовірно, це результат післядії 
гербіцидів. Такі ж ознаки можуть бути і при вико-
ристанні препаратів уже в нинішньому сезоні – 
«жорсткий» препарат за несприятливих умов вне-
сення, пізнє застосування по перерослих посівах чи 
банальна помилка у розрахунку норми – будь-що 
може зіграти злий жарт.  У такому випадку діяти 
необхідно одразу, адже кожен день рослин у стресі 
дає зниження врожайності на 1-2%. 

Саме для профілактики подібних проблем ТОВ 
«Агротехносоюз» пропонує Вам препарат німець-
кої компанії Humintech «Гуміфілд ВР-18». Роль 
гумату калію та його дія на рослину давно відомий 
– ця речовина спричиняє потужний антистресовий 
та адаптогенний ефект, який дає змогу Вашим 
посівам протистояти стресовим чинникам різної 
природи, одним з яких і є стрес від дії або післядії 
гербіциду. Гуміфілд ВР-18 стимулює рослину до 
утворення більшої кількості кореневих волосків, 
які в свою чергу посилюють живлення рослин. Ще 
одним із механізмів дії на рослину є її стимуляція 
до самостійного додаткового утворення аміно-

Викопані рослини сої. Рівненська об-
ласть. Зліва – контроль, справа – обро-
блено Фульвітал Плюс (100 г/га) 2 рази
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кислот. Завдяки цьому процесу, період стресу 
значно скорочується, адже рослина після обробки 
препаратом синтезує з утворених амінокислот 
ферменти та білки, які одразу використовуються 
для відновлення обміну речовин та репарації по-
шкоджених клітин.

Спека і посуха. Щорічні втрати врожаю від ви-
соких температур та посухи в Україні становлять 
від 11 до 24%. Основна шкода проявляється в 
тому, що температура понад 30 градусів викликає 
стрес у рослин. У відповідь на високу температуру 
відбувається заміна нормального обміну речовин 
на захисний. Рослина продукує захисні білки, 
синтезує проліни для підтримання тургору клітин, 
закриває продихи для економії вологи, зменшує 
засвоєння макро- і мікроелементів, знижує ефек-
тивність фотосинтезу і, відповідно, урожайність. 

Препарат Гуміфілд Форте Аміно допомагає рос-
лині адаптуватися до посухи і високих температур 
з набагато меншими втратами. Його дія спря-
мована на інтенсивне утворення в рослині білків 
теплового шоку, яку утримують ферменти від згор-
тання у клубочки. Додаткові протеінази, утворені 
в клітині, швидко утилізують пошкоджені білки і 
постачають матеріал для синтезу нових ферментів. 
Поряд з цим підтримується синтез фітогормонів та 
стимулюється фотосинтез.  Гумат калію, як було 
сказано раніше, стимулює ріст кореневої системи, 
що допомагає рослині засвоїти більше вологи. Тоб-
то при застосуванні Гуміфілд Форте Аміно рослини 
менше реагують на високі температури і нестачу 
вологи, та навіть за таких жорстких умов форму-
ють на 8-12% більший урожай ніж на контролі. 

ВИСНОВОК
Спеціалісти компанії «Агротехносоюз» реко-

мендують застосовувати препарат Гуміфілд ВР-
18 нормою 0,4 л/га на посівах, для профілактики 
стресу, в тому числі гербіцидного, температур-
ного, або засухи. Фульвітал Плюс слід застосо-
вувати в ключові етапи росту рослин – закла-
дання генеративних органів та перед цвітінням 
у нормі 0,45 л/га рідкого, або 0,15 кг сухого пре-
парату. Особливо ефективно застосовувати у 
суміші з фунгіцидами на сої та соняшнику. 

Рослини сої після сильного гербіцидного стресу. Зліва – контроль, 
справа – оброблено Гуміфілд Форте Аміно (0,45 л/га)

«У нашій зоні в період обприскувань часто три-
маються високі денні та нічні температури. Після 
обприскування гербіцидом на соняшнику спосте-
рігалося гербіцидне пригнічення. Через 3 дні вне-
сли препарат Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га. 
Вже на 5 день спостерігалась візуальна різниця, 
на листках зникли хлоротичні плями та пригні-
чення з точок росту. Препарати якісні – німецька 
якість говорить сама за себе».

Сергій Чакір, головний агроном СФГ «Вікторія», 
Одеська обл.

Контроль

Дослід
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ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО АГРАРІЯ 
– ДОПОМОГТИ РОСЛИНІ СТАТИ СИЛЬНОЮ

Господарська діяльність будь-якого агропідприємства оцінюється кінцевим резуль-
татом – врожаєм у коморі. Але при цьому задаєшся питанням, що ж стало його основою, 
від чого він залежить? Згідно навчальних посібників виглядає все дуже просто, але на 
практиці розумієш, що на потенційну врожайність культури впливає безліч факторів. 
Тому завданням сучасного агронома є вчасно реагувати на потреби рослини впродовж 
вегетації для того, щоб отримати максимальну віддачу та врожайність від посіву. Окрім 
комплексу агротехнічних заходів: обробіток ґрунту, підбір сорту чи гібриду, важливе 
значення має збалансоване мінеральне живлення рослин макро- та мікроелементами 
впродовж усього періоду вегетації. Особливо це важливо під час стресових умов та в 
критичні фази розвитку рослин.

Про власний досвід вирощування сільськогосподарських культур ми розмовляли з 
головним агрономом СТзОВ «Хорост Плюс» Смикайлом Іваном Володимировичем.

ГОСПОДАРІ З ПОДІЛЛЯ
– Іване Володимировичу, розкажіть про ваше госпо-

дарство.
– Ми з вами знаходимося у Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області. До розпаювання у селі діяв колгосп, 
а з виникненням ринку утворилося товариство. На сьогодні 
воно об’єднує землі навколо населеного пункту Кадиївка та 
займається також птахівництвом на базі колишньої фабри-
ки. Тож обробляємо загалом понад 1400 га.

– Які технології обробітку ґрунту застосовуєте?
– Як правило, ґрунт обробляємо глибокими розпушу-

вачами з подальшим культивуванням і вирівнюванням. За 

необхідності застосовуємо глибоку оранку. Це здійснюємо 
періодично, щоб не утворювалася «плужна підошва», яка 
негативно впливає на водно-повітряний ґрунтовий режим. 
Із техніки застосовуємо як вітчизняні, так і іноземні бренди.

– Які культури вирощуєте?
– Вирощуємо традиційні для сьогодення культури, які 

приносять найвищу рентабельність. Серед озимих культур 
виділимо ріпак, ячмінь, пшеницю. Щодо ярих культур, то 
вирощуємо ячмінь, кукурудзу на зерно та сою. Такі культу-
ри як ріпак та ячмінь йдуть на реалізацію, решту продукції 
використовуємо для птахівництва. Останні два роки погод-
но-кліматичні умови були мало сприятливими для вирощу-
вання озимого ріпаку, тож відносимо його до ризикованих 
культур.

– Розкажіть про тип ґрунтів і баланс поживних ре-
човин.

– Загалом у нашій місцевості переважають чорноземи 
глибокі. Останніми роками працюємо над питаннями збе-
реження та накопичення гумусу. Цьому сприяє безполице-
вий обробіток ґрунту. Використовуємо також усі рослинні 
рештки після обробки деструкторами целюлози. Для під-
тримання бездефіцитного балансу NPK у ґрунті проводимо 
агрохімічний аналіз, після чого коригуємо внесення до-
брив під кожну культуру. Комплекс таких заходів дозволяє 
контролювати рівень гумусу, pH та загальний агрофон.

– Назвіть середню врожайність культур і чи вплину-
ли на неї погодно-кліматичні умови.

– Минулого року вдалося досягти непоганих резуль-
татів. Так, у заліковій вазі врожайність ячменю склала 6 т/
га, пшениці – 6,7 т/га, кукурудзи на зерно – 8 т/га, сої – 2,7 т/
га. А от насіння ріпаку практично все втратили через по-
тужний градобій. В загальному слід зауважити, що ми прак-
тично не відчули негативного впливу посухи останніх двох 
років і досягнули запланованих показників продуктивності.

– Іване Володимировичу, які чинники вплинули на 
досягнення таких показників?
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– Окрім названих агротехнічних заходів, що сприяють 
накопиченню поживних речовин, забезпечують опти-
мальний рівень гумусу та pH, ми приділяємо значну увагу 
підбору насіння. Користуємося результатами селекціонерів 
як України, так й інших країн. Зокрема, пшеницю беремо 
Смуглянку, Наталку, Чорняву, Заграву одеську, Акратос, 
Колонію, Дагмар, Балатон та ін. Насіння ячменю обираємо 
іноземної селекції: Вінтмальт, Квенч, Себастьян. Щодо сої, 
то обираємо такі сорти як Сузір’я, Валас, Ментор, Кардіфф, 
Ліссабон. 

Наступним важливим чинником формування майбут-
нього врожаю є збалансоване мінеральне живлення. Його 
підбір під кожну культуру залежить від агрофону ґрунту, 
попередника у сівозміні. Калійні та фосфорні добрива вно-
симо восени під основний обробіток ґрунту, а внесення 
азотних добрив проводимо навесні.

БОРОТЬБА ЗІ СТРЕСОВИМИ СИТУАЦІЯМИ
– Як вдається боротися зі стресовими умовами під 

час вегетації рослин?
– Ви вірно зауважили, впродовж вегетаційного періоду 

рослина піддається впливу різного роду стрес-факторів. 
Мова йде про несприятливі умови перезимівлі для озимих 
культур, відсутність достатнього рівня вологи у ґрунті, 
підвищений температурний режим тощо. Усе це може не-
гативно позначитися на нормальному розвитку рослин, 
особливо на початкових фазах. Тому «допомагаємо» рос-
лині боротися зі стресами завдяки внесенню стимуляторів 
біологічного походження і мікродобрив.

– Препаратам якої дії надаєте перевагу?
– При плануванні виробничої програми у схему прове-

дення агротехнічних заходів закладаємо внесення препа-
ратів (мікродобрив) переважно комплексної дії для певної 
групи культур: зернові, зернобобові, олійні. Позакореневе 
внесення цих комплексів поряд із основним удобренням 
допомагає зміцненню кореневої системи, покращенню ку-
щення, підвищенню вмісту цукрів, формуванню бульбочок, 
зростанню листкової поверхні. Завдяки цьому реалізується 
генетичний потенціал продуктивності рослин.

– Незважаючи на професійний підхід до вирощування 
сільськогосподарських культур, чи  спостерігали явище 
дисбалансу або нестачі елементів живлення під час 
вегетації? Як вирішуєте цю проблему?

– Ще до недавнього часу така проблема дійсно існувала. 
Виявити дисбаланс чи нестачу елементів мінерального 
живлення рослин до появи візуальних ознак було немож-
ливо без допомоги стаціонарних лабораторій. Та й, правду 
кажучи, такі аналізи займали достатньо тривалий період 
та втрачали свою актуальність.  Агрохімічний аналіз ґрунту 
дає загальну картину вмісту доступних елементів живлення 
у ньому, проте в період вегетації культур виникають умови 
які погіршують доступність наявних у ґрунті елементів. 
Але сьогодні на аграрному ринку  послуг існують методи 
експрес-діагностики рослин, які дозволяють прямо в полі 
визначити потребу вирощуваних культур в елементах 

живлення до появи візуальних їх ознак, а також визначити 
стресовий стан рослини. Після проведення таких аналізів 
застосовуємо необхідні монодобрива. Щодо діагностики, 
консультацій звертаємося до надійного партнера – віт-
чизняного виробника мікродобрив ТОВ «Український 
Аграрний Ресурс».  

– Чи відчутний ефект від застосування мікродо-
брив?

– Ефективність мікродобрив формується при підготов-
ці ґрунту, підтриманні агрофону, внесенні макродобрив 
(NPK) під кожну культуру. Це процес, що прогнозується. 
Але повною мірою розкрити генетичний потенціал уро-
жайності – це складніше завдання з огляду на різні погодні 
умови, які складаються в період вегетації культури. Тож, 
коли виникають несприятливі чинники, необхідно вчасно 
зреагувати і допомогти рослині перенести стрес. Тому 
експрес-аналізи листкової поверхні рослин здійснюємо 
практично на кожній фазі розвитку рослин, що дає нам 
змогу оперативно коригувати мінеральне живлення та 
одержувати достойні результати врожайності.

Більш детально про функціональну листкову діагности-
ку рослин нам розповів представник компанії «Україн-
ський Аграрний Ресурс» Харкалюк Олексій Володими-
рович (Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька та 
Чернівецька області). Зокрема, він зауважив, що створене 
підприємство 2009 року поставило собі за мету поширення 
філософії «розумного землеробства»: підвищення родю-
чості ґрунту, стимулювання росту та розвитку рослини, змі-
цнення її імунної системи та покращення здоров'я людей 
завдяки споживанню якісних продуктів харчування. 

«Для досягнення цих стратегічних цілей в умовах кожно-
го господарства ми пропонуємо оптимізувати мінеральне 
живлення культур застосуванням високоефективних мі-
кродобрив «УАРОСТОК»®. Вітчизняні сільгоспвиробники вже 
встигли пересвідчитися у перевагах мікродобрива «УАРО-
СТОК»® на багатьох сільськогосподарських культурах», – 
зазначив Олексій Володимирович.

Та в компанії розуміють необхідність вдосконалювати не 
лише технологію виробництва мікродобрив та асортимент 
(28 найменувань), а й агрохімічний сервіс для своїх клієнтів. 
Сьогодні в компанії працює агрохімічний відділ, який про-
водить функціональну діагностику рослин. Даний метод 
дозволяє впродовж 45 хвилин визначити потребу  рослин у 
14 поживних елементах і надати рекомендації з проведен-
ня позакореневих підживлень. Це особливо важливо при 
вирощуванні сучасних високоврожайних сортів та гібридів, 
які сильно реагують на будь-які несприятливі фактори, у 
тому числі і нестачу елементів живлення, зниженням вро-
жаю. 

На сьогодні дані лабораторії дозволяють коригувати 
мінеральне живлення рослин за такими елементам як: азот, 
фосфор, калій, кальцій, магній, бор, мідь, цинк, залізо, мар-
ганець, молібден, кобальт і йод.

На основі результатів аналізів спеціалісти-агрохіміки 
надають науково-обґрунтовані рекомендації щодо за-
стосування як основних елементів мінерального жив-
лення (N, P, K), так і мікроелементів у системі удобрення 
сільськогосподарських культур. Це дозволяє на основі 
повноцінного живлення рослин сформувати максимально 
якісний врожай.

Підготував Андрій Сава
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ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА UKRAVIT 
ДЕМОНСТРУЄ «ФАБРИКА АГРОХІМІКАТІВ»

Для того, щоб переконатись в якості того чи іншого вироб-
ника, звісно, в першу чергу потрібно спробувати його продук-
цію. Але щоб бути впевненим у ній на 100 відсотків, важливо 
побачити ще й безпосередньо процес виробництва, який, втім, 
не кожне підприємство готове відкрито продемонструвати 
споживачам. Компанія UKRAVIT, яка є найбільшим вітчизняним 
виробником широкого спектру захисних препаратів та добрив 
для сільськогосподарських культур, відчинила для нашої ре-
дакції двері на свою «Фабрику агрохімікатів», що у м. Черкаси. 
Про історію її становлення та інноваційні виробничі технології 
– у нашій статті.

Як офіційний підрозділ «Фабрика 
агрохімікатів» увійшла в компанію 
UKRAVIT 2009 року, але цьому пе-
редували ще чотири роки кропіткої 
роботи. На території знаходився 
невеличкий закинутий завод, були 
використані деякі його приміщення, 
але всі виробничі потужності побуду-
вали з нуля. Із 2003 року розпочали 
виробництво декількох препаратів 
для дезінфекції та дератизації для 
спеціалізованих служб в обласних та 
районних профілактичних дезінфек-
ційних станціях.

Володимир Іванович Ільченко, 
директор ТОВ «Фабрика агрохімі-
катів»  розповідає: «Тоді, на початку 
2000-х, ми з Віталієм, моїм сином, 
обговорювали питання: в якому на-
прямку далі розвивати хімічне вироб-
ництво? Це були часи всезагального 
становлення та пошуку, але було 
очевидно, що єдина перспектива по-
тужного розвитку є тільки в аграрно-
му секторі. Ми розпочали масштабну 
роботу, і змогли у підсумку створити 
широкий спектр ефективних захисних 
препаратів для сільського господар-
ства. Практика багатьох фермерів 
показує, що вони високої світової 
якості, а ціна при цьому набагато 
приємніша. Головний показник того, 

що ми ідемо правильним шляхом – це 
постійне збільшення попиту на нашу 
продукцію».

ІНВЕСТИЦІЇ. 
БУДІВНИЦТВО. ЗМІНИ. 

Тож, «Фабрика агрохімікатів» 
сьогодні – це комплекс сучасних 
виробничих потужностей та науково-
дослідного центру. Фабрику постійно 
вдосконалюють, інвестуючи в нове 
сучасне обладнання. Наразі на під-
приємстві діє близько 60 виробничих 
ліній. Сергій Анатолійович Про-
ценко, заступник директора з ви-
робництва, провів цікаву екскурсію 
величезною територією вітчизняного 
агрохімічного заводу.

Ми побачили самий розпал буді-
вельних робіт, які за планами мають 
бути завершені до 2018 року. Окрім 
вже існуючого складу площею 7 тис. 
м², тут нещодавно було побудовано 
два нові сучасні склади для зберігання 
продукції площею 4 тис. м² та 6 тис. м², 
які вже майже повністю заповнені. 

Наразі на території фабрики закін-
чуються ремонтні роботи у новій три-
поверховій  будівлі, де базуватиметься 
науково-дослідний центр, та відбува-
тимуться наукові конференції та круглі 
столи у зручних конференц-залах. 

Також у науково-дослідному центрі 
буде впроваджена нова система ство-
рення та контролю якості препаратів, 
здійснюватимуть агрохімічний аналіз 
ґрунтів та листкової поверхні культур 
з полів господарств – на вміст макро 
- та мікроелементів і на залишок пе-
стицидів. Тож скоро у фермерів буде 
чудова можливість скористатись цією 
новою якісною послугою від UKRAVIT. 

Також Сергій Анатолійович Про-
ценко розповів, що найближчим 
часом буде запущений новий корпус 
з виробництва дрібного фасування, та 
корпус з виготовлення гранул, що до-
дасть ще 100 робочих місць (тепер на 
фабриці працює 250 чоловік).

«Наразі фабрика виробляє понад 
130 найменувань продукції. Кожного 
року ми запускаємо у виробництво 
4-6 нових препаратів з 3-4 діючими 
речовинами, – каже Сергій Анатолійо-
вич. – Так наше портфоліо постійно 
розширюється, зростають об’єми 
виробництва та, відповідно, добудо-
вуються нові виробничі потужності 
та склади для зберігання продукції. 
2017 року плануємо виробити майже 
8000 т продукції. Минулого року цей 
показник складав близько 6000 т. 
Наша компанія стає знаною в Україні, 
зростає попит на препарати та 
добрива UKRAVIT, і зупинятись на по-
точних об’ємах виробництва ми не 
збираємося, тим паче, що виробничі 
можливості фабрики після запуску 
2017 року нових потужностей скла-
датиме 15 тис. тонн в рік. Є куди 
рухатись».

Як відомо, для якісного постачання 
хімічних речовин велике значення має 
тара. UKRAVIT випускає продукцію у 
власній COEX-тарі, спеціально розро-
бленій для пестицидів, ємністю від 15 
мл до 20 л, із додатковим захистом від 
підробок. Обладнання досить потуж-
не, наприклад, машина для 5-літрової 
тари виробляє 2400 каністр на добу, 
20-літрова машина – 1200 каністр. 
Наразі нагальним завданням для під-
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приємства є будівництво переробної 
бази для використаної тари. 

Також слід зазначити ще один 
планомірний напрямок у будівни-
цтві. Керівництво розмірковує над 
шляхами економії електроенергії та 
планує перевести виробництво на 
альтернативні джерела енергозабез-
печення, адже наразі енерговитрати 
фабрики складають приблизно 1 
млн. кВт на рік.

В ЛАБОРАТОРІЇ 
Павло Олексійович Стовповий, 

головний хімік ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів», розповів про те, як 
відбувається розробка того чи іншого 
препарату або добрива. 

«Ініціатива щодо розробки нового 
продукту йде від агрономів компанії 
UKRAVIT. Вони досліджують актуальні 
потреби фермерів та невирішені про-
блеми у вирощуванні культур, згідно 
чого і формують нам запит: зробити 
препарат з певною діючою речовиною 
та концентрацією. Кропітким дослід-
ним шляхом ми досягаємо потрібного 
результату. Готовий продукт згідно 
зі всіма технічними аспектами переві-
ряється на дослідних полях. І останній 
крок перед запуском у виробництво – 
процес реєстрації препарату».

Наталя Василівна Разсихаєва, 
завідуюча лабораторії ТОВ «Фабри-
ка агрохімікатів»:

«Наші лабораторії (аналітична 
та хромотографічна) здійснюють 
контроль вхідної сировини – діючих ре-
човин, та контроль певних ключових 
етапів на кожній стадії виробництва 
препаратів чи добрив, і наостанок – 
перевірку кінцевого продукту перед 
його фасуванням згідно з технічними 
умовами та параметрами, а також 
контроль якості самого фасування. 
Для здійснення контрольних опера-
цій маємо все потрібне обладнання. 
Вже скоро переїдемо в новий нау-
ково-дослідний центр, в якому нас 
чекатимуть багато нових сучасних 
приладів». 

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ТА ПЛАНИ

Компанія UKRAVIT здійснює сер-
йозний технологічний супровід для 
господарств, залучаючи до цього 
вітчизняну науку. Спеціалісти з 
UKRAVIT постійно запрошують укра-
їнських науковців до співпраці, ра-
зом з ними відвідують поля на госпо-
дарствах і роблять важливі спільні 
відкриття. Професійні консультації 
та допомога фермерам – це само 
собою розуміється. Фабрика також 
надає послуги доставки продукції на 
господарства, адже тут дуже важли-
во чітко дотримуватись певних умов 
та правил безпеки. І як вже зазна-
чалось, незабаром на підприємстві 
запрацює науково-дослідний центр, 
який буде надавати агрономічні 
послуги. Взагаліто в UKRAVIT вважа-
ють, що найбільш вигідне вкладання 
коштів – саме в науку, в навчання та 
дослідження.

Володимир Іванович Ільченко 
натхненно розповів про перспективи 
виробництва UKRAVIT.  

 «Ми бачимо, що попит на нашу 
продукцію постійно зростає, тому 
плануємо збільшити обсяги ви-
робництва у 3-5 разів у найближчі 
роки. Підприємство знаходиться 
на етапі активного розвитку, і весь 
колектив UKRAVIT зацікавлений у 
русі вперед. Дуже стрімко розвива-
ється експортний напрямок. Наразі 
найбільш тісно співпрацюємо з 
Молдовою та Грузією, цього року 
відправили вже 500 тонн продукції, 
а починали з 20 тонн. Незабаром до 
нас на Міжнародний День поля «Нові 
Горизонти» приїде делегація ферме-
рів із 8 різних країн, які спостеріга-
тимуть наш процес виробництва 
та дію наших препаратів на полях. 
Співпраця з європейськими країнами 
вимагає від нас суворо слідкувати 
за виконанням всіх вимог до якості 
продукції, наразі оновлюємо міжна-
родні сертифікати. 

Хочу підкреслити, що компанія 
UKRAVIT виступає за відкритість 
та відповідальність у роботі. На 
жаль, останніми роками вітчизняні 
підприємства не витримують кон-
куренції з іноземними постачаль-
никами. Україна перетворюється 
на експортера сировини, тому 
наша спільна мета – об‘єднати 
українську науку та бізнес задля 
створення нових виробництв та 
модернізації існуючих підприємств. 
Це дасть змогу створювати та 
виробляти продукцію з високою 
доданою вартістю, забезпечити 
велику кількість робочих місць та 
надати нашій молоді можливість 
професійно реалізуватися на висо-
кому рівні в Україні. І саме компанія 
UKRAVIT доводить, що це абсолют-
но можливо.

Я вважаю, що тільки завдяки 
об’єднанню різних структур, які бу-
дуть страхувати одна одну – вироб-
ники сировини, переробні підприєм-
ства, банки, страхові компанії тощо 
– мо-жна досягнути стабільного 
глобального результату. Це серйоз-
на модель для підтримки аграріїв та 
економіки в цілому, яку треба сьогод-
ні реалізовувати».

Тетяна Бєлінська
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ВИВЕЛИ СОРТ СОЇ, СТІЙКИЙ ДО 
ПОСУХИ

Науковці зі Сполучених Штатів Америки вивели новий сорт 
соєвих бобів, які можуть позбавити планету від голоду. Моди-
фіковані соєві боби в 2050 році, коли населення прогнозується 
на рівні 9,7 млрд, а рівень двоокису вуглецю досягне 600 частин 
на мільйон частинок. Врожайність цього сорту сої буде на 50% 
вищою за інші. До такого висновку прийшли в США в рамках 
проведеного трирічного польового дослідження, результати 
якого опубліковані в Journal of Experimental Botany, повідомля-
ють Факти.

Крім цього, рослини стійкі до посухи, клімату з підвищеними 
температурами, а також перевищення показників вуглекислого 
газу. Поєднання цих факторів робить соєві боби культурою май-
бутнього. За словами вченого Карла Бернакчі (Carl Bernacchi), це 
дослідження стало одним із кроків у правильному напрямку до 
спроби знайти спосіб зменшити очікувані втрати врожаю, пов'я-
зані зі зміною клімату.

Секрет цих рослин полягає у тому, що вони мають невелику 
кількість листя і коренів, що робить їх невибагливими при ви-
рощуванні. Як повідомляє Урядовий кур’єр, фaхiвцi oчiкують, 
щo зaвдяки дoдaткoвiй екoнoмiї вуглецю, пiдпpиємcтвa будуть 
вклaдaти у вpoжaйнicть coєвих бoбiв бiльше iнвеcтицiй.

Урядовий кур’єр, Факти

«КОСМІЧНІ» ЯБЛУКА ШИРЯТЬСЯ 
СВІТОМ

20 років селекційної роботи в Університеті штату Вашингтон 
(WSU) завершились створенням нового дуже перспективного 
сорту яблук Cosmic Crisp. В США вже висаджено 700 тис. дерев 
цього сорту, а за 2 роки їх кількість зросте до 12 млн.

Як повідомляє портал SuperAgronom.com, новий сорт 
Cosmic Crisp почали створювати ще в 1997 році і спершу він був 
відомий під робочою назвою WA 38A. Сорт виведено від схре-
щування батьківської пари Enterprise x Honeycrisp. За смакови-
ми якостями, як говорять експерти, він значно перевершує такі 
популярні в США сорти, як Evercrisp, Envy, Jazz, MN55, Fuji, Gala, 
та навіть випереджає свого «батька».

Серед головних переваг сорту селекціонери називають 
високу щільність м'якуша, тривале зберігання та рівномірне 
забарвлення. Окрім того, яблука мають привабливий зовніш-
ній вигляд – на темно-червоному тлі розкидані яскраво-жовті 
цятки, що вкривають 50-80% поверхні плоду. Розмір яблук – від 
середнього до великого.

За правильних умов урожай може зберігатись не менше 
року. Такий тривалий час зберігання може зробити даний сорт 
«яблуком №1» для органічного виробництва, говорять експер-
ти, тому ставка на даний сорт однозначно окупиться в майбут-
ньому.

В штаті Вашингтон, який виробляє 70% яблук в США, вже 
висадили 700 тис. саджанців цього сорту, урожай з яких надійде 
в супермаркети у 2019 році. За пронозами, в 2018 році буде ви-
саджено ще 5,5 млн дерев, а в 2019 – ще стільки ж. Даний сорт 
отримав статус «клубного», тобто протягом 10 років буде поши-
рюватись лише серед виробників штату Вашингтон, які є членами 
асоціації виробників фруктів при Університеті штату Вашингтон. 
Потім цей період може бути подовжено ще на 10 років. проте 
обмежені партії можуть надійти і на міжнародний ринок.

www.superagronom.com
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"АГРОТРЕЙД" –
 УНІКАЛЬНИЙ ПРИКЛАД ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
Напередодні сезону посівів озимих особливої акту-

альності набуває тема посівного матеріалу, а саме озимої 
пшениці. Перед фермерами постає питання: яке насіння 
обрати, щоб і врожаї великі, і ціни не «кусалися».

Одним із провідних виробників насіння в Україні є ком-
панія «АГРОТРЕЙД» – це факт, з яким не посперечаєшся. 
Вже близько 10 років група «АГРОТРЕЙД» створює власний 
посівний матеріал, вирощує насіння на своїх полях у Хар-
ківській та Сумській областях. 

А почалося все 2008 року, коли паралельно з нарощу-
ванням площі земельного банку було поставлено завдання 
забезпечення сільгосппідприємств групи «АГРОТРЕЙД» 
насінням власного виробництва. Для цього в компанії були 
створені кілька насінницьких господарств.

Раніше, купуючи насіння імпортного виробництва, фа-
хівці компанії не завжди отримували очікуваний результат і 
добрий врожай. Тому в «АГРОТРЕЙД» вирішили самостійно 
вирощувати насіннєвий матеріал. Починали працювати зі 
зернових культур вітчизняної селекції. Зараз насіння ви-
рощують на власних угіддях у трьох господарствах: СТОВ 
«Колос» – у Харківській області, СТОВ «Хлібороб» і ТОВ «СК 
АГРО» – у Сумській. Під ці ділянки задіяні до 5000 га полів. 
Асортимент надзвичайно різноманітний: кукурудза, соняш-
ник, озима пшениця, ячмінь, соя, гречка та інші культури 
зарубіжної та вітчизняної селекції.

Насіннєві господарства групи «АГРОТРЕЙД» напряму 
співпрацюють із селекційними інститутами (зарубіжними 
– «ЄВРАЛІС Семенс», «МАЇСАДУР Семанс», і вітчизняними 
– Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, м. Київ, Селек-
ційно-генетичний інститут Одеси, Інститут рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва НААН у Харкові) та іноземними партнерами, 
які надають компанії батьківські форми.

Група «АГРОТРЕЙД» вирощує на власних полях добірне 
насіння, дотримуючись провідних світових технологій. 

Якість продукції контролюють не тільки власні спеціалісти 
та насіннєва інспекція, яка надає сертифікати походження, 
але й фахівці селекційних інститутів та іноземні інспектори 
з міжнародних компаній.  Вони не лише уважно досліджу-
ють зерно, а й регулярно моніторять посів, цвітіння та зби-
рання врожаю, стежать за тим, щоб гібриди та сорти виро-
щувались за рекомендованими ними технологіями. Адже 
насіннєвий матеріал вирощується за ліцензіями власників 
(оригінаторів) гібридів і сортів вітчизняної та зарубіжної 
селекції.

СУЧАСНЕ НАСІННЄВЕ ГОСПОДАРСТВО 
«КОЛОС»

Елітне насіннєве господарство СТОВ «Колос» з'явилося 
в групі «АГРОТРЕЙД» 2011 року. Спочатку господарство 
користувалося послугами інших насіннєвих заводів, але 
агрономи швидко зрозуміли, що не завжди вдається отри-
мати ту якість, якої б хотілося, тому було прийнято рішення 
побудувати власний завод. Тоді наприкінці 2014 року на 
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основі існуючої бази та накопиченого досвіду був створе-
ний сучасний насіннєвий завод, оснащений обладнанням 
світового лідера з технологій переробки зерна – відомої 
данської компанії  Cimbria Heid. Лише в це обладнання було 
вкладено 1,3 млн. євро. 

Характерною рисою СТОВ «Колос» є те, що, на відміну 
від інших виробників насіння, воно виробляє насіння не 
тільки на продаж, але і для себе, для своїх господарств. 

«Ми безпосередньо зацікавлені отримати насіння високої 
якості, щоб на наших же полях мати високі врожаї, – зауважив 
заступник директора агропромислового департаменту 
групи «АГРОТРЕЙД», головний насіннєзнавець госпо-
дарства «Колос» Василь Синєгубов. – Тому ведемо дуже 
жорсткий контроль при вирощуванні насіння. Адже ми вико-
ристовуємо його на своїх товарних посівах, і воно повинне 
мати той генетичний потенціал продуктивності, який в 
нього закладений. Якості на виході добиваємося дуже високої».

Основна особливість СТОВ «Колос» – це орієнтація 
заводу на доробку насіння всіх культур, які є на ринку в 
товарних посівах. Сучасне високоякісне обладнання заводу 
дозволяє чистити, калібрувати, допрацьовувати, збагачува-
ти, загалом, доводити до посівної кондиції будь-які культу-
ри – від дрібнонасіннєвих (наприклад, проса) до кукурудзи, 
соняшнику і т.д.

Завдяки високій потужності завод надає й іншим підпри-
ємствам послуги з очищення найрізноманітнішого насіння, 
і не тільки того, що є в виробництві групи «АГРОТРЕЙД». 
Зараз на заводі працює 27 високопрофесійних досвідчених 
фахівців. За сезон підприємство, працюючи у три зміни, 
здатне переробляти до 18 тисяч тонн. 

Переваги насіннєвого господарства «Колос»:
- сучасний завод;
- повний асортимент;
- вирощуване насіння використовують для себе;
- досвід вирощування насіння, підготовлені фахівці;
- робота за прямими контрактами з виробниками, без 

посередників;
- робота за ліцензією вітчизняних і європейських вироб-

ників, під їх пильним контролем.

Серед інших, на сьогодні у виробництві заводу – 16 
сортів озимої пшениці, як зарубіжних, так і вітчизняних ви-
робників, зокрема Київського Інституту фізіології рослин і 
генетики НАНУ та Селекційно-генетичного інституту Одеси 
– провідних селекційних установ України. Крім того, гос-
подарство веде насінництво західноєвропейських сортів, 
але підходить до них з дуже ретельним підбором. Це тому, 
що, як пояснив Василь Синєгубов, хоча продуктивність у 
них дуже хороша, але можуть не витримувати нашої зими, 
слабші, ніж вітчизняні. 

«Перш ніж займатися певним європейським сортом, ми 
випробовуємо його на практиці. Висіваємо у себе на демон-
страційних полях і дивимося на результат (на продуктив-
ність, на умови зимівлі). Відбираємо найбільш адаптовані 
до наших умов і з найбільшим генетичним потенціалом. 
Аналізуємо якість кінцевого продукту  – зерна. Адже то-
варовиробнику цікаво отримувати другий і третій клас 
– продовольчу пшеницю. Тому ми вирощуємо тільки най-
цінніші, сильні та понадсильні сорти» – розповідає Василь 
Федорович.

 «АГРОТРЕЙД» – новатори, які стежать за світовими трен-
дами і впроваджують їх у виробництво. Щороку компанія 
вводить в реалізацію новий сорт. Цього року це сорт Пили-
півка (Одеський), покращений аналог дуже відомого і ши-
роко поширеного сорту Антонівки. Насіннєве господарство 
прагне виводити на ринок насіння нових сортів, що мають 
високий потенціал урожайності, комплексну стійкість до 
основних захворювань і стресів, що дозволяє сільгоспви-
робникам підвищувати рентабельність виробництва.

Насіннєву продукцію виробництва групи «АГРОТРЕЙД» 
нині використовують вже більше 500 агрокомпаній у шести 

областях України (Харківській, Полтавській, Сумській,Черні-
гівській, Київській та Дніпропетровській). Цьому сприяють, 
в тому числі, конкурентні ціни, гнучкі умови продажу і 
поставок.

СПІВПРАЦЯ З «АГРОТРЕЙД» – ЗАПОРУКА 
УСПІШНОЇ АГРОНОМІЇ

Практичний досвід фермерів, які вже не один рік співп-
рацюють із компанією «АГРОТРЕЙД», доводить, що насіння 
її виробництва дійсно високої якості та дає достойні вро-
жаї, і при цьому ідеальне у співвідношенні «ціна – якість».

Головний агроном ПСП «Авангард» (Чернігівська 
обл.) Дмитро Зуб розповідає: «Наша співпраця з групою 
«АГРОТРЕЙД» почалася з того, що якось влітку ми взяли у 
них озиму пшеницю. Подали на аналіз – насіння відповідало 
всім нормам і стандартам. А головне, що ціна була при-
йнятною. Завжди хочеться, щоб було дешевше, але якісне, 
бо якість – в першу чергу. Із того часу вже 4 роки працюємо 
і повністю задоволені! Кожен рік беремо щось нове. Кукуру-
дзу, наприклад, ми беремо тільки на силос і зеленою масою 
завжди були задоволені. Врожайність – відмінна, порівняно 
з іншими, на високому рівні». 

Як зазначив Василь Синєгубов, головний насіннєз-
навець господарства «Колос», усі гібриди й сорти райо-
новані для областей, у яких представлена продукція групи 
«АГРОТРЕЙД». Тому насіння стійке до захворювань, які 
найбільше поширені в цих місцевостях. Усі сорти культур-
них рослин високопродуктивні, а кукурудза ще й вражає 
максимальною вологовіддачею.

Переваги купівлі насіннєвого матеріалу 
«АГРОТРЕЙД»:

- «АГРОТРЕЙД» продає насіння тільки власного виробни-
цтва, якість якого підтверджена сертифікатами.

- Ціни та умови оплати – гнучкі, включаючи розтерміну-
вання та кредит.

- Можлива доставка покупцю.
- Якщо покупці є клієнтами елеваторів «АГРОТРЕЙД», 

можлива оплата за насіннєвий матеріал товарною продук-
цією за результатами збирання урожаю.

Анна Душкова

Група "АГРОТРЕЙД"
вул. Дмитрівська 31/35, м. Харків, 61052
+380 (57) 766-22-22 
Відділ реалізації насіння:
+38 (067) 570-73-72
www.agrotrade.ua
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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



В УКРАЇНІ МОЖУТЬ ЗАПУСТИТИ ОНЛАЙН-КАРТУ ҐРУНТІВ
Портал SuperAgromom.com планує запуск онлайн-

карти ґрунтів України з макcимальною деталізацією 
за всіма регіонами. Під час ґрунтового картографу-
вання, що проводилося в останні роки, в Україні ви-
явлено 650 видів ґрунтів та ще безліч відмінностей, 
що залежать від підґрунтя, клімату, рослинного по-
криву та інших ґрунтоутворювальних чинників.

Ця інформація за всіма різнови-
дами ґрунтів в паперовому форматі 
може зайняти всю кімнату. Щоб 

полегшити пошук даних агрономам, 
в партнерстві з експертом Андрієм 
Грачовим SuperAgronom.com пла-

нує помістили все в один розділ на 
сайті в форматі онлайн карти.

«Інформацію про склад та осо-
бливості ґрунтів збирав тривалий 
час. Це частина великого проекту 
«Природа України». Зібрані дані 
та унікальна карта будуть дуже 
корисними не лише агрономам, 
хоча саме для них інформація стане 
найбільш потрібною», – зауважив 
Андрій Грачов.

Тепер для визначення типу 
ґрунтів у кожному регіоні буде до-
статньо натиснути на картинку по-
трібної області та вибрати у фільтрі 
потрібну карту. Новий сервіс стане 
у пригоді кожному агрономові.

«Онлайн-карта ґрунтів дозволить 
легко та швидко визначити типи 
ґрунтів, які значно відрізняються 
навіть у межах району, оцінити їх 
механічний склад, ризик засолення, 
визначити, де саме знаходяться со-
лонці. Такі дані будуть дуже корисні 
при плануванні структури посівів 
та агротехнології. Кілька рухів 
«мишкою» – і ви отримуєте повну та 
достовірну інформацію», – говорить 
Яна Красновська, керівник проекту 
SuperAgronom.com

SuperAgromom.com

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

МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ

Понад 100 експонентів на 15 гектарах 

www.mdpu.com.ua

Ukraine

Організатори

У співпраці

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

Партнери

ТОВ „ДЛГ УКРАЇНА“ | +38 044  528 74 61 | info@mdpu.com.ua | mdpu.com.ua 

21-23 червня 2017

Офіційний партнер

Генеральний медіа-партнер

Генеральний інтернет-партнерСпеціальний медіа-партнер

Головний журнал з питань агробізнесу

Головний медіа-партнер
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«ЦУКРОВИЙ БУРЯК – ВІД СІВБИ ДО ЗБИРАННЯ»
ЗАМОРОЗКИ НА БУРЯК НЕ ВПЛИНУЛИ, ЛИШЕ ЗАТРИМАЛИ ВЕГЕТАЦІЮ
Журнал «АгроЕліта» разом із лідером в галузі насінництва цукрових буряків 

«Сесвандерхаве-Україна» та агрофірмою «Колос», яка працює с. Пустоварівка  Сквирського 
району, що на Київщині, продовжує проект «Цукровий буряк: від сівби – до збирання». Від 
квітня і до жовтня у циклі статей ми відслідковуватимемо різні фази розвитку  солодкого 
коренеплоду – від сівби цукрового буряку до його збирання і переробки. 

На початку квітня ми відвідали агрофірму «Колос». 
Тут на 240 гектарах чорноземів якраз сіяли цукро-
вий буряк. Господарство віддало перевагу гібридам 
Sesvanderhave – «Бакара», «Предатор», «Пітон» і «Вапіті» 
як таким, що дають стабільно високі врожаї. Минуло 
більше місяця, і 15 травня «АгроЕліта» знову завітала до 
господарства. 

На жаль, ця весна для аграріїв стала справжнім 
випробуванням – травень був досить прохолодним, 
майже без дощів, та ще й з приморозками. Як же 

відреагував цукровий буряк селекції Sesvanderhave на 
цьогорічні вибрики природи?

Головний агроном Олександр Паламарчук 
запевняє – на щастя, від заморозків цукровий буряк не 
постраждав так, як інші рослини. Ми застали його у полі, 
де йшла підготовка до третьої обробки гербіцидами.

- Як вплинули приморозки на цукровий буряк? Чи 
потрібно буде пересівати якісь площі?

- Рослина розвивається нормально, буряк здоровий, 
витривалий. Приморозки не вплинули на цукровий 
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буряк так, як на інші культури. У нас, приміром, найбіль-
ше постраждала кукурудза. А буряк сприйняв погір-
шення погодних умов адекватно. Зрозуміло, що він на 
пару днів затримався у вегетації, але пересівати нічого 
не будемо – немає потреби. Хоч виглядає все набагато 
гірше, ніж торік. 

Склалися такі умови, що ми не могли зробити про-
міжну культивацію під цукровий буряк – тож змушені 
були сіяти одразу після першої культивації. І це при-
звело до великої кількості бур’янів. Та й погодні умови 
склалися не зовсім благополучні – по-перше, були 
великі вітри і ми запізнилися з першим внесенням гер-
біцидів, потім запізнились із другим – техніка просто 
не могла вийти в поле. І на сьогоднішній день ми бачи-
мо, що запізнюємося і з третім внесенням гербіцидів. 
Приміром, сьогодні збиралися вносити гербіциди, але 
бачимо, що дуже сильний вітер, тому змушені пере-
нести обробіток на наступний день. Але ми ситуацію 
виправимо – препарати, які можна застосувати зараз, 
взяли по максимуму. Думаю, що все буде добре, і ми 
подолаємо бур’яни.

- Які саме засоби застосовуєте і в якій кількості?
- Під час першої обробки внесли ґрунтові гербіциди 

«Голтікс» (діюча речовина метамитрон), плюс метиналь-
на група, «Бельведер Форте» (препарат від ADAMA) по 
літру на гектар, плюс олійний прилипач. Друге внесення 
було аналогічним. І зараз збираємося робити третє вне-
сення із розрахунку на 1 га: 1л «Голтекс», 1,2л «Бельве-
дер Форте», 30г «Карібу» і 0,75л олійного прилипача. І 
більше з посівами ми нічого не робили. 

- Як складаються справи зі шкідниками? Чи прово-
дили обробки?

- Та трохи є. Проти шкідників вносили «Нурел Д», 
але обробили не всі площі, а тільки зробили крайові 
обробки на кордоні з тим полем, де торік був цукровий 
буряк. Тож великих загроз не було, але якщо буде така 
потреба, то повністю обробимо всі посіви. Поки такої 
потреби немає. Головне завдання зараз – розібратися з 
бур’янами.

- Чи виділяються чимось різні гібриди на цьому 
етапі – може якісь дружніше зійшли, якісь гірше?

- Об’єктивно можу сказати, що отримали сходи усіх 
гібридів з густотою по 110 тис. на гектар. Усі рівномірно 
зійшли – ми отримали дружні сходи, великої різниці між 
розвитком гібридів поки не бачимо. Далі будемо спосте-
рігати за посівами. 

- Якщо порівнювати із минулим роком, наскільки 
гірше чи краще виглядають посіви?

- Насправді, значно гірше, ніж торік. У 2016 році, в 
середині травня, у цукрового буряка ми бачили вже 
фазу змикання рядків, а сьогодні ми маємо тільки фазу 
чотирьох листків. Загалом, за спостереженнями, у 
порівнянні з минулим роком, маємо затримку днів на 
десять.

- Як складаються справи із густотою посівів?
- Ми загалом задоволені, отримали 110 тисяч сходів 

на га – це достатньо для повноцінного врожаю. Проте, 
ще рано говорити – період збирання покаже, яким буде 
врожай.

- Чи було достатньо опадів?
- Звичайно, що опадів не було достатньо – від посівів 

і до сьогодні випало всього 22 мм опадів, та й ті лише 
за останні три дні. І цього явно мало для нормального 
розвитку рослин.

- З якими ще труднощами зіткнулися?
-  Вважаю, що, окрім похолодання та недостатньої 

кількості опадів,  головна проблема – невчасне вне-

сення гербіцидів через те, що не дозволяли погодні 
умови. То були дуже великі вітри і вдень і вночі – тех-
ніка просто не могла працювати в таких умовах. Адже 
великий відсоток гербіцидів піднімає у повітря. Потім 
заважали приморозки, адже внесення гербіцидів при 
низьких температурах просто неможливе. Але будемо 
сподіватися, що ми з цією проблемою впораємося. Ось 
зараз проведемо третю, а потім і четверту обробку 
гербіцидами.

- Які ще обробки плануєте зробити найближчим 
часом? 

- За пару тижнів, коли побачимо зімкнення рядків, то 
будемо вносити мікроелементи, приміром, бор. А перед 
цим будемо проводити міжрядний обробіток ґрунту.

Ольга Соломка

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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Дев’ять років тому декілька фахівців у сфері 
плодорозсадництва вирішило, що час щось змі-
нювати та почали прокладати абсолютно новий 
шлях у напрямку сортової інновації. Незважаючи 
на початкові труднощі, ініціатива принесла вели-
кий успіх та заручилась підтримкою серед чис-
ленних фахівців. 

У чому ж суть Програми 
«Натуральне Яблуко®»?

Якщо б потрібно було підсу-
мувати суть програми в кількох 
словах, то «Натуральне Яблу-
ко®» – це система вирощуван-
ня нових, стійких до хвороб 
сортів, характерними ознаками 
яких є відмінний смак, висока 
врожайність і товарність пло-
дів, а також хороша лежкість. 
Крім цього всього Програма є 
комплексною, розгалуженою 
системою  з особливою філо-
софією. 

Фахівці Програми в тісному 
контакті співпрацюють з провідни-
ми світовими науково-дослідними 
центрами та інститутами селекції, 
в яких проводяться визначальні 
дослідження в області резистент-
ності та селекції, і виводять на 
європейський ринок найкращі, 
елітні сорти.

Чому для яблук настільки 
важливою є резистентність, 
стійкість до хвороб?

Одними з найбільш серйозних 
хвороб яблук є парша та борош-
ниста роса.  Більшість циклів 
захисту рослин спрямовані саме 
проти цих хвороб.  Деякі чутливі 
до них сорти  потрібно обпри-
скувати навіть до 21-23 разів! 
Крім того, для обприскування, 
як правило, використовуються 
сполуки, які поглинаються та не 
виводяться з плодів повністю.  За-
лишок хімічних речовин у плодах 
залишається нижче межі за умови 
правильного використання пести-
цидів. Але про вплив «коктейлів» 
цих хімічних речовин на організм 
людини достовірних даних немає.

Тому важливою є резистентність. 
Стійкі до хвороб сорти достатньо 
обприскувати 4-7 разів, і не потрібно 
використовувати активні речовини, 
що поглинаються плодами. Захист 

рослин у такому випадку є набагато 
дешевшим, а яблука – більш здо-
ровими. Для фермера це вигідно, 
оскільки він має можливість вирощу-
вати яблука з нижчою собівартістю 
та отримати більший прибуток, 
споживач залишиться задоволеним, 
отримуючи дійсно здорові фрукти, а 
виробництво не забруднює довкілля. 
Не все одно у якому стані ми зали-
шимо навколишнє середовище для 
майбутніх поколінь.

Програма «Натуральне 
Яблуко®» є свого роду 
напрямком органічного 
вирощування?

Сорти Програми  підходять як 
для звичайного/традиційного, так 
і для органічного та інтегрованого 
вирощування. Деякі з наших ви-
робників вирощують ці нові сорти 
виключно у рамках органічного 
садівництва, і за допомогою цих 
сортів можуть зробити це набагато 
простіше.  Резистентні сорти ро-
блять органічне вирощування про-
стішим та відкривають виробникам 
нові можливості у сфері прибутко-
вого вирощування фруктів. 2017 
року компанія-плодорозсадник ДП 
«Голланд Плант Україна» запусти-
ла новий, перспективний проект 
«Натуральне Яблуко БІО», покли-
каний популяризувати  промислове 
органічне вирощування яблук.

"НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®": 
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІМУННИХ СОРТІВ У САДІВНИЦТВІ
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Які сорти включені до  
Програми «Натуральне 
Яблуко®»?

Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред 
Топаз® і Розела®. Перші три 
– жовтого кольору, останні два – 
сорти з червоним поверхневим 
забарвленням. Цього року асорти-
мент сортів Програми «Натураль-
не Яблуко®»  значно розширився 
новими, дуже цінними сортами, 
саджанці яких вже є доступними 
у продажу за умови попереднього 
замовлення. Це передові чеські 
сорти Аллегро® та Соларіс® з 
селекційних науково-дослідних 
інститутів. Слід зауважити, що 
коло резистентних сортів є дуже 
широким, проте далеко не всі 
вони підходять для широкомасш-
табного комерційного вирощу-
вання. Фахівці плодорозсадника 
приділяють багато уваги вивченню 
нових сортів і обирають для по-
дальшої роботи тільки найкращі, 
перспективні сорти. 

Фахівці групи 
плодорозсадників 
підтримують та 
супроводжують партнерів 
та надають консультації, на 
додачу ще й безкоштовно?

Так. Ціль компанії «Голланд 
Плант Україна» – успішний 
садок та задоволений партнер. 
Тож фахівці надають підтримку 
партнерам, починаючи з вибо-
ру оптимальної ділянки, вибору 
сортів, особливостей посадки, 
обрізки саду і аж до вступу саду в 
плодоношення. 

Крім цього, компанія постійно 
організовує різні фахові заходи, 
майстер-класи, презентації, Дні 
поля, семінари, на яких наші парт-
нери можуть почерпнути нову, 
корисну інформацію та поділитись 
думками та власним досвідом. 

Як з іншими видами 
плодових? Є новинки окрім 
сортів яблук?

Компанія розвиває надзвичай-
но затребувану вишневу програму 
Уйфегертоі Фюртеш®. 2016 року 
палітру сортів було розширено 

світовими новинками сортів сливи 
– Topend Plus®, а також Totaste 
та Jofelа. Ці сорти теж стійкі до 
хвороб, толерантні до вірусу шар-
ки, дають надзвичайно високі вро-
жаї, а плоди надзвичайно смачні з 
високим вмістом цукру. 

У сфері альтернативної енер-
гетики  дуже популярним є та 
активно розвивається Проект 
«Шведська Енергетична Верба». 
Група плодорозсадників володіє 
захищеними ліцензійними права-
ми на передові сорти енергетичної 
верби шведської  селекції. Компа-
нія є не тільки  виробником сорто-
вочистого, ліцензійного садивного 
матеріалу, а й надає підтримку 
партнерам, починаючи з допомоги 

у підборі оптимальних територій 
для закладання енергетичних 
плантацій, особливостей посадки, 
зрізу та логістики використання 
біомаси. 

Фахівці співпрацюють з передо-
вими шведськими компаніями та 
активно обмінюються досвідом. На 
даний момент в Україні закладання 
енергетичних плантацій стрімко 
розвивається, проте через брак 
інформації та досвіду, інвестори 
часто припускаються помилок. 
Ціль плодорозсадника – успішна 
енергетична плантація і консуль-
танти докладають значних зусиль, 
щоб партнери отримали гарний 
результат та швидке повернення 
інвестицій. 

ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420, +38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua   www.hopu.com.ua

Координатор проекту: +38 050 372 1729

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

Колісний навантажувач 1160 eHoftrac компанії 
Weidemann, оснащений електродвигуном, тепер може бути 
обладнаний високоякісним акумулятором AGM. Новий аку-
мулятор, який монтується в герметичну камеру, набагато 
менш чутливий до перепадів температури, менше нагріва-
ється при зарядці і під час роботи, і не вимагає поповнення 
системи дистильованою водою.

Разом з тим, за повідомленням agroinfo.com, головною 
перевагою акумулятора AGM, який може встановлюватися 
і на поточні версії навантажувачів, є вбудований зарядний 
блок, завдяки чому використання стаціонарних зарядних 
пристроїв стає неактуальним. Зарядити акумулятор про-
сто – для цього знадобиться розетка на 230 Bт з постійним 
струмом в 16 ампер. Як і в попередніх моделях, компанія 
пропонує два варіанти: стандартний акумулятор 48 Вт і 
240 А/год і спеціальний акумулятор в 48 Вт і 310 А/год. Слід 
зазначити, що 1160 eHoftrac надійшов у серійне виробни-
цтво в квітня 2015.

www.agroinfo.com

ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРОЕКТ 
БЕЗПІЛОТНОГО АГРОРОБОТА 
НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ

Команда інженерів з Дніпра розробила концепт авто-
номного модульного агрокомплексу AgroSmart L з соняч-
ними панелями в якості джерела живлення, який зможе об-
робляти до 3000 га в день і дозволить фермерам підвищити 
прибуток на 80%. Про це повідомляє ecotechnica.com.ua

Як зазначає керівник проекту Максим Тютюнників, дію-
чий прототип моделі в масштабі 1:15 практично готовий, 
повідомляє zabeba.li

«Комплекс має модульну систему і складається з системи 
безпілотних” міні-тракторів”, мостової ферми і набору навіс-
них маніпуляторів, які зможуть виконувати будь-які польові 

роботи і підбиратися в залежності від потреб сільгоспви-
робників, – розповідає розробник. – Завдяки сонячним па-
нелями і акумулятора робот зможе працювати цілодобово».

Бортовий комп’ютер “розумного” трактора можна буде 
запрограмувати на багаторічний період роботи: робот змо-
же сам заїжджати на поле, а транспортні модулі будуть під-
возити насіння, добрива та тару, відправляючи на склад вже 
фасовану продукцію, кажуть фахівці.

«Згідно з концепцією, з боків робота будуть розташовані 
вантажні модулі, які будуть доставляти витратний матеріал 
і забирати врожай, – пояснюють розробники. – Комплекс 
зможе постійно знаходитися в полі, а за процесом роботи 
можна буде спостерігати онлайн – при цьому один опера-
тор буде контролювати відразу кілька таких агрегатів“.

“Робот здатний обробляти одночасно близько восьми 
культур, – зазначає Максим Тютюнников. – На відміну від 
існуючих аналогів, наш робот вміє адаптуватися під рельєф 
і працювати навіть на нерівній місцевості, – розповідає роз-
робник. – Один AgroSmart L може обробляти від 300 до 3000 
га в залежності від культури».

Як запевняє керівник проекту AgroSmart L, в перший рік 
використання автономний робот зможе підвищити врожай-
ність зернових на 15%, а плодоовочевих культур до 65%.

«Традиційна сільгосптехніка своєю вагою утрамбовує 
землю, порушуючи капілярний обмін і завдаючи шко-
ди ґрунті, та ще й використовує велику кількість палив-
но-мастильних матеріалів. До того ж, навіть сучасні точні 
технології землеробства не дозволяють уникнути великих 
монокультурних полів з бур’янами і шкідниками, для зни-
щення яких потрібні отрутохімікати, – пояснює інженер. – 
Наша технологія АГРОМА дозволяє трактору рухатися по 
доріжках, а не по ріллі, а точна посадка – вирощувати на 
одному полі разом різні рослини: наприклад, ряд пшениці, 
конюшини, картоплі та капусти».

Тривале використання робота AgroSmart L дозволить 
збільшити дохід фермера на 50-80%, відзначають розроб-
ники.

Взимку “розумний” трактор буде ставитися на ТО, як 
будь-яка сільгосптехніка. “Використання нашого робота 
дозволить не тільки підвищити врожайність і знизити витра-
ти, але і вирощувати органічну продукцію, на європейських 
ринках коштує значно дорожче традиційної, – зазначає роз-
робник Андрій Доненко. – Запропонована технологія роз-
ширить агроекспорт, який навіть в маленькій Голландії в 6 
разів більше українського, і, можливо, наша країна не буде 
втрачати до 3 тис. га родючих земель в рік».

Зараз ведуться роботи над промисловим зразком ро-
бота. Як зазначає Андрій Доненко, стартап AgroSmart L вже 
подолав «долину смерті». «Зараз у нас є команда і початкова 
капіталізація – ми готуємося до створення діючої моделі в 
масштабі 1:10, для якої знадобиться близько 20 тис. доларів, 
– пояснив він. – Загальна вартість проекту – 10 млн доларів 
– це копійки в порівнянні із західними інвестиціями в подіб-
ні розробки індустрії 4.0»

www.ecotechnica.com.ua
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"ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" 
– ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР 

"АГРАРНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ-2017"
Будь-які успіхи і результати діяльності варті уваги та визнання. Це спосіб не лише опри-

люднити їх, а й познайомитися із кращим досвідом, ініціативними людьми. На сьогодні в 
Україні однією з перспективних і передових галузей національної економіки є аграрний 
сектор, де впроваджують інноваційні рішення, новітні технології і працюють ініціативні 
люди. Їхні здобутки гідно оцінюються державою, міжнародними партнерами та усім сус-
пільством.

Одним із таких шляхів визнання є національний проект «Аграрна Еліта України», який 
нагороджує кращі сільськогосподарські підприємства у різних сферах розвитку аграр-
ного бізнесу, сегментах ринку, технологічного прориву, соціальній сфері. Проект запо-
чатковано всеукраїнським аграрним журналом «The Ukrainian Farmer» і пройшов цієї 
весни уже всьоме.

Рейтинг сільськогосподарських виробників
«Аграрна Еліта України» – це історія сильних людей,

які цінують і шанують найголовніше
– власне ім’я, своїх дітей, честь, Бога, землю,

на якій працюють і живуть.

НАДІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО ІЗ "ВФК"
Другий рік поспіль генеральним партнером церемонії 

нагородження «Аграрна Еліта України» виступила «Волин-
ська фондова компанія» спільно із корпорацією AGCO. 
Представляючи відомі світові бренди сільськогосподар-
ської техніки Challenger та Massey Ferguson, «ВФК» підтвер-
дила професійність та надійність своєї роботи уже протягом 
чверті століття. Так, уже майже 25 років з дня заснування 
компанія «ВФК» забезпечує вітчизняних аграріїв потужною 
технікою та надає сервісні послуги у цій сфері.

Таких результатів вдалося досягти завдяки клопіткій ро-
боті великої команди кваліфікованих спеціалістів. 

"ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА" НАДИХАЄ…
Церемонія нагородження 2017 року відбулася у Києві 

в залі Національної філармонії України. Захід організатори 
провели у стилі французького провансу, надихнувши гостей 
на позитивний настрій під мелодії етно-романтика україн-
ської естради Олега Скрипки.

Журнал «The Ukrainian Farmer» спільно з представниками 
експертної ради назвав у рамках проекту 100 найкращих і 
найефективніших аграрних підприємств України за результа-
тами роботи 2016 року. Авторитетність рішення журі підтвер-
джується його складом, адже у нього увійшли представники 
галузевих організацій, асоціацій, провідних компаній, що на-
дають аграріям юридичні та консалтингові послуги. 

Представники  "Волинської фондової компанії"
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Кращих господарників України розподілили за 12 но-
мінаціями, серед яких: «Надійність і стабільність», «Іннова-
ційність», «Модернізація виробництва», «Диверсифікація 
виробництва», «Розвиток інфраструктури», «Власна торгова 
марка», «Сімейна справа», «Власна справа», «Удосконалення 
технології», «Визнання колег», «Нарощення експорту», «Со-
ціальна відповідальність».

Генеральний директор «Волинської фондової ком-
панії» Олександр Євгенович Спященко нагороджував 
представників аграрного бізнесу у номінації «Надійність і 
стабільність».

Серед переможців у цій номінації експертна рада це-
ремонії «Аграрна Еліта України – 2017» визначила такі під-
приємства: агрокомпанія «HarvEast Holding» (Донецька 
обл.), ТОВ «АгроРось» (Черкаська обл.), ПП «Агроекологія» 
(Полтавська обл.), група «Агротрейд» (Сумська і Харківська 
обл.), Агрофірма «Базис» (Черкаська обл.), ТзОВ «Даноша» 
(Івано-Франківська обл.), ПАТ «Інтер-Запоріжжя» (Запорізь-
ка обл.), ТзДВ «Терезине» (Київська обл.).

ПРЕДСТАВНИК АГРАРНОЇ ЕЛІТИ…
Одним із переможців всеукраїнської церемонії нагоро-

дження «Аграрна еліта України-2017» названо також аграр-
ний холдинг «Agricom Group», який очолює молода та ам-
біційна людина – виконавчий директор Петро Мельник.

На сьогодні «Agricom Group» є агропромисловою групою, 
що спеціалізується на розробці, виробництві та дистрибуції 
продуктів харчування із зернових культур на власній вироб-
ничій базі та об’єднує сільськогосподарські, переробні та 
торгові підприємства. Діяльність корпорації здійснюється у 
Рівненській, Чернігівській та Луганській областях. 

Загалом підприємства, що входять до її складу, обро-
бляють понад 40 тис. га. Рослинництвом займаються у 
понад 10 аграрних формуваннях, де працює понад 350 
людей. Тут вирощуються традиційні для регіону культури: 
пшениця, соняшник, ріпак, льон, гречка та кукурудза. Та 
основною метою у цьому напрямі є не лише досягнення 
лідерства з ефективності вирощування сільськогосподар-
ських культур, а й впровадження передових технологій 
точного та екологічного землеробства.

Значну увагу в компанії приділяють якості продукції, 
тому на Чернігівщині та Луганщині побудовані елеваторні 
комплекси зі зберігання зернових та олійних культур. За-
гальні потужності зберігання зерна і насіння складають 63 
тис тонн. Крім самого зерносховища, комплекси включа-
ють в себе сертифіковану лабораторію, технологічну лінію 
прийому, очистки та сушіння зернових, бобових та олійних 
культур. Наявність такого обладнання забезпечує незмін-
ність властивостей зерна, виключає погіршення показників 

якості при зберіганні, можливість пророщування тощо.
Такі характеристики рослинницької продукції дозво-

ляють ефективно працювати в сфері виробництва і тор-
гівлі бакалійними товарами. Йде мова про функціонуван-
ня Торгового дому «Добродія Фудз», який представляє на 
вітчизняному ринку продукцію бакалійної групи, зокре-
ма, борошна із зернових культур, пластівців, суміші зла-
кових тощо. В Україні ця продукція реалізується під тор-
говими марками «Добродія» та «San Grano».

Та головним досягненням компанії «Agricom Group» за 
словами виконавчого директора Петра Мельника є його ко-
лектив, фахівці кожної із ланок роботи групи. Люди форму-
ють основу ефективного та сталого розвитку бізнесу, утвер-
джують лідерські позиції на аграрному ринку.

Холдинг «Agricom Group» є палким шанувальником 
техніки Challenger та Massey Ferguson. Вони придбали у 
«ВФК» гусеничні трактори Challenger: MT765E та МТ865С, 
а також колісні трактори Massey Ferguson: MF8690 та 
флагманську модель трактора – MF8737, якими надзви-
чайно задоволені.

Будучи послідовником озвучених принципів та підходів 
до діяльності в аграрному бізнесі переможців всеукраїн-
ської церемонії нагородження «Аграрна Еліта України – 
2017», «Волинська фондова компанія» ще раз підтвердила 
реноме одного із кращих агродилерів в Україні та надійних 
партнерів сільськогосподарських товаровиробників, що 
сприятиме подальному ефективному та стабільному роз-
витку аграрному сектору економіки загалом.

Андрій Сава

Представники  агрохолдингу "Agrіcom group"

www.agroprod.biz 65

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





Якість! Надійність! Доступність!

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

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

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

         ДИСКОВА                    ЖАТКА ZIEGLER                        ПЛУГ
          БОРОНА

 МИ ПРОПОНУЄМО:
• ТРАКТОРИ

• ПЛУГИ
• ОПРИСКУВАЧІ

• ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ
• СІВАЛКИ
• ЖАТКИ

• ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



СІВАЛКА TEMPO VÄDERSTAD ЗДІЙСНИЛА РЕКОРДНУ СІВБУ 
479 ГА СОНЯШНИКА ЗА 24 ГОДИНИ

25-26 квітня 2017 року компанія Väderstad черговий раз показала можливості своєї сівалки 
для технічних культур Tempo L. Був встановлений новий рекорд із швидкісної та точної сівби. 
Протягом цього 24-годинного марафону 16-рядковою сівалкою на швидкості 20,8 км/год засіяно 
479,73 га соняшника з одночасним внесення добрив. У перерахунку навантаження на одну ви-
сівну секцію – 29,89 га.

16-рядкова сівалка точного висіву Tempo L агрегатува-
лась з трактором John Deere 8320 R, потужністю 320 к.с. Три 
оператори сівалки працювали позмінно, засіваючи площу 
двох полів, які були попередньо підготовлені. Норма висіву 
насіння складала 68 000 шт./га, норма внесення добрив – 
100 кг/га, глибина загортання насіння – 4-5 см.

Для нагляду за проведенням 24-годинного марафону 
Tempo L 16 були залучені спеціалісти державної наукової 
установи «Українського науково-дослідного інституту 
прогнозування та випробування техніки та технологій для 
сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого», 
які день і ніч фіксували показники, та тепер обробляють всі 
дані для проведення подальших досліджень.

Відзначимо, що це не перший рекорд, поставлений за 
допомогою техніки Väderstad. Як розповів нам начальник 
відділу продажу ТОВ «Ведерстад» Володимир Підваль-
ний, п’ять років тому 8-рядкова сівалка в Білоцерківському 
районі, с. Іванівка, у господарстві «АгроЛідерУкраїна» за 24 
години засіяла 212 гектарів кукурудзи. А три роки тому за-
вод розпочав виробництво нової лінійки сівалок – 16-ряд-
кової. З’явилась ідея перевірити і її максимальні можли-
вості в Україні. Нове досягнення широкозахватної сівалки 
відбулося у Львівській області, за межами міста Броди, на 
полях господарства ТОВ «Вест Агро Груп». 

«Як організатор всього дійства, я щиро вдячний гене-
ральному директору ТОВ «Вест Агро Груп» Ігорю Зваричу 

та агроному Ігорю Максиміву, а також механізаторам 
– Пахоляку Василю, Пахоляку Володимиру та Вороняку 
Івану, які здійснили цей рекорд. Їхній професіоналізм плюс 
фантастична система навігації від John Deere, плюс небо-
язнь швидкості – дали можливість наповну використати 
можливості та дізнатись, на що здатна сівалка при швид-
кісному посіві», – говорить Володимир Підвальний. 

Співпрацею з таким партнером як компанія Väderstad 
повністю задоволений і генеральний директор ТОВ «Вест 
Агро Груп» Ігор Зварич:

«Ми із задоволенням допомогли показати всій Украї-
ні, що таке техніка Väderstad! Враховуючи те, що наше 
господарство йде до суперінтенсивних технологій, ми 
прагнемо максимуму врожаю, то бачимо ряд страте-
гічних партнерів, які допоможуть нам це втілити. Якщо 
трактори, то John Deere, сівалки і ґрунтообробна тех-
ніка – все більше і більше Väderstad, топові виробники 
насіння (на ньому ми не будемо економити), і якщо мова 
йде про живлення – це однозначно мікродобрива іспанської 
компанії AgriTechno Fertilizantes. У такій синергії ми завжди 
будемо на найвищих щаблях за врожайністю в регіоні, а 
то й в Україні.

Цього року технікою Väderstad ми виконували комплекс 
робіт – і обробіток ґрунту, і сівбу. Впевнений, що резуль-
тат не змусить себе чекати: сходи будуть дружні, врожаї 
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кращі. Наприклад, сою сіяли сівалкою Tempo V, і вже на 4-5 
день з'явились сходи сої – посів ідеальний. Ця 12-рядкова 
сівалка – казка як для культур, так і для механізатора, це 
універсальний солдат, вона допоможе нам посіяти цукро-
вий буряк, ріпак, сою, кукурудзу, соняшник». 

Як зазначає Ігор Зварич, головна перевага компанії 
Väderstad не тільки в якісній техніці, а й у мистецтві про-
дажів: 

«Компанія має правильну стратегію, максимально 
гнучка до покупця. Техніку можна випробувати, перевірити 
в роботі. І після цього ти просто не зможеш повернути 
назад агрегат, який показує якісні результати. Зараз у 
планах є збільшення одиниць техніки Väderstad у нашому 
господарстві». 

І підсумовує: «Сільське господарство – це боротьба з ча-
сом. От і цьогорічна весна – надзвичайно складна, відповід-
но терміни для виконання робіт – дуже стислі. Так само не 
секрет, що якісні трудові ресурси – це проблема. Відповідно 
треба мінімізувати людський фактор і все робити у швид-
кі терміни. Поки що сівалки компанії Väderstad не мають 
аналогів у виконанні такого завдання».

Одночасно з посівом соняшника у господарстві «Вест 
Агро Груп» вносили добрива. Тому важливо, щоб сівалка 
витримувала точність не тільки висіву, а ще й внесення 
добрив. Одна з головних конструктивних переваг те, що 
мінеральні добрива вносяться в стороні від посівного ложа 
і на 2-3 см глибше. Тобто добрива закладаються під насіння, 
що дає змогу рослині швидше їх спожити.

Завдяки використанню цифрових технологій, компанія 
Väderstad зайняла міцну позицію у сфері підвищення ефек-
тивності контролю та управління технікою. Техніка керуєть-
ся за допомогою комп’ютера, в якості пульта використову-
ється iPad, який обмінюється інформацією з сівалкою через 
бездротове з’єднання WI-FI.

Точність висіву на високій швидкості
Tempo L 16 Väderstad – модель сівалки точного висіву, 

що застосовується там, де потрібна висока продуктивність 
під час сівби на стабільну глибину. Сівалка складається з 
16-ти висівних секцій, з функцією проведення сівби з одно-
часним висівом добрив. 

Технічні характеристики:
• Модель – Tempo L 16 
• Кількість рядків – 16
• Міжряддя (мм) – 700/750/762
• Робоча ширина (м) – 11,2-12,2 
• Транспортна ширина (м) – 3,0
• Вага з обладнанням для внесення добрив (кг) – 8500
• Насіннєвий бункер (л) – 100
• Бункер для мікрогранул (л) – 30
• Бункер для добрив (л) – 5000
• Необхідна потужність трактора (к.с.) від – 300
• Подача гідравлічного масла 200 л/хв – 5 DA + 2 FR
• DA – подвійної дії     FR – вільний злив

За допомогою сівалки для технічних культур Tempo 
сівба виконується на високій швидкості з винятковою точ-
ністю та якістю. У результаті цього досягається унікальне 
поєднання продуктивності з високою якістю посівів, що є 
основою майбутнього врожаю. Такі властивості досягнуті 
багаторічною працею талановитих інженерів-конструк-
торів. У процесі розробки сівалки було проведено безліч 
спеціальних лабораторних і польових випробувань. 

Унікальний висівний пристрій
«Серце» сівалки, саме та частина, яка забезпечує високу 

якість сівби, – це система висівного пристрою. На сівалках 
Tempo для переміщення насіння через вузьку висівну трубку 
використовується надлишковий тиск у висівному пристрої. 
Цей принцип переміщення насіння виробник називає «точ-
ний постріл» – PowerShоot. Швидке переміщення насіння 
мінімізує ризик його відскакування від висівної трубки і 
гарантує збереження точності висіву. Більшість сівалок, що 
існують на ринку, використовують принцип «вільного падін-
ня», коли насіння падає по насіннєвій трубці до посівного 
ложа під силою тяжіння. На високій швидкості виникає силь-
на вібрація, внаслідок якої насіння підстрибує між стінками 
висівної трубки й втрачається точність висіву. Тому більшість 
сівалок точного висіву сіють на невеликих швидкостях. А 
Tempo зберігає точність висіву на високій швидкості. 

Сівба з одночасним внесенням добрив
Сівалка Tempo L 16 оснащена бункером для добрив об’є-

мом 5000 літрів та сошниками дисково-анкерного типу для 
добрив. Проведення сівби з одночасним висівом добрив 
підвищує ефективність вирощування культур. Завдяки 
внесенню поживних речовин одночасно з сівбою зменшу-
ється кількість проходів агрегатів по полю. Комбінована 
сівба надзвичайно важлива для вирощування технічних 
культур у порівнянні з вирощуванням зернових, оскільки 
добрива розміщуються поблизу насіння, а не в міжрядді. 
Головне у цій сівалці точного висіву – сошники для добрив 
не порушують посівного ложа і не впливають на глибину 
загортання та проростання насіння. 

Виробничі потужності заводу Väderstad дозволять виго-
товляти 100 машин за рік. На сьогодні на території України 
вже працює п’ять сівалок Tempo L 16 Väderstad, одна з яких 
– рекордсмен – виготовлена спеціально для ТОВ «Вест Агро 
Груп» із міжряддям 75 см, оскільки господарство працює за 
європейською технологією посіву.

Повномасштабно в Україні сівалка буде презентована 
на виставці Агро-2017, яка відбудеться 7-10 червня у Києві. 
І з  цього моменту компанія розпочне приймати замовлен-
ня на сівалки для сезону 2018 року за спеціальною ціною 
лише до 1 листопада. Тож поспішайте придбати цю унікаль-
ну швидкісну машину для свого господарства! 

Ольга Стоноженко
Фото Drone.UA
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ПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАГОТІВЛІ СІНА
Кузьменко В.Ф., канд. техн.. наук, ННЦ «ІМЕСГ», Холодюк О.В., Вінницький ДАУ, канд. техн.. наук

Для виробників молока заготівля достатньої кількості 
якісного сіна є важливим питанням, а корм – життєво не-
обхідним для телят та корів. Від нього залежить не лише 
продуктивність, а і репродуктивні функції та фізичний 
стан корів, молодняка.

Не зважаючи на щорічну повто-
рюваність процесів заготівлі сіна і 
кваліфікацію спеціалістів заготовляти 
щорічно високоякісне сіно вдається 
не завжди. При всій повторюваності 
процесу він кожного року відмінний 
від попереднього, адже не можуть 
бути повтореними ті умови, в яких 
відбувається процес заготівлі: щоріч-
но змінюються поля для вирощування, 
урожайність, термін збирання куль-
тури, тип, кількість та стан технічних 
засобів, погодні умови в період зби-
рання і інші фактори. В зв’язку з цим 
змінюється і ефективність заготівлі 
сіна. 

 В процесі заготівлі одночасно 
розв›язується декілька завдань, а 
саме:

– заготівля необхідного об’єму 
корму;

– своєчасне виконання операцій 
заготівлі;

– зниження втрат при заготівлі та 
зберіганні;

– покращення якості корму;
– зменшення енерговитрат на зби-

рання корму.
Перелічені завдання є складовими 

мети процесу, виконання або невико-
нання їх чи навіть одного з них змінює 
ефективність реалізації процесу. 

На якість сіна впливає значна кіль-
кість чинників, в тому числі і погодні 
умови. Знання чинників та характеру 
їх впливу на процеси дозволяє керува-
ти процесами при заготівлі.

Зрозуміло, що краще сіно отри-
мують із кращої за якістю сировини. 

Найбільш повноцінною сировиною є 
бобові трави, серед яких найбільшого 
поширення набули люцерна, конюши-
на. Однак заготовляти сіно з чистих 
посівів цих трав недоцільно, адже при 
роботі з ними значна частина листової 
фракції втрачається механічно. Більш 
прийнятним варіантом є заготівля сіна 
із бобово-злакових мішанок. Доцільно 
також перший укіс спрямувати на за-
готівлю сінажу, а з другого укосу, менш 
урожайного, заготовляти сіно.

Основною операцією при заготівлі 
сіна є скошування. До самого скошу-
вання та до косарок існує ряд вимог, 
виконання яких забезпечує отриман-
ня якісного сіна.

Термін початку робіт. Роботи по 
скошуванню розпочинаються у відпо-
відні фази розвитку трав. Для бобових 
це бутонізація – початок цвітіння, для 
злакових – початок колосіння. На цей 
момент трави мають максимальну 
поживність, яка на цьому рівні три-
мається 2-4 доби. За наступні чотири 
доби втрачається в бобових третина 
протеїну, в злакових – 12% енергетич-
ної поживності. Таким чином, роботи 
по заготівлі мають розпочинатися у 
ранні фази розвитку трав та тривати 
протягом не більше чотирьох діб.

Висота скошування. Оптимальна 
висота скошування для трав 5-8 см. 
Основні вимоги при скошуванні: не 
забруднити скошений травостій та не 
пошкодити дернину в багаторічних 
травах. При вологому ґрунті висоту 
скошування слід збільшувати, адже 
можливе висмикування стеблостою 
і потрапляння таким чином бруду в 
корм. Висмикування та пошкодження 
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дернини приводить до зниженню вро-
жаю на наступному укосі. Однорічні 
трави на обробленому полі найбільш 
схильні до забруднення. 

Іншою вимогою до зрізу є його 
чистота, відсутність розмочалювання 
кінчиків стебел. Цей показник забез-
печується гостротою лез ножів. 

Вимогам продуктивного скошу-
вання відповідають ротаційні 
косарки відомих фірм-виробників 
кормозбиральної техніки Claas, Kuhn, 
Krone, Pöttinger, SIP та інших. Всі вони 
завдяки високій швидкості ножів 
(близько 80 м/с) надійно скошують 
різні культури на швидкості не менше 
15 км/год. Ножі встановлюються на 
опуклих по центру еліптичних дисках 
розміром 390…420-200…300 мм з 
міжцентровою відстанню по осям 
дисків 370…420 мм. Диски встановлю-
ються на приводних балках, всередині 
яких розташовані зубчаті колеса та 
шестерні. По суті, балка є редуктором, 
закрита внутрішня порожнина якої 
частково заповнена мастилом. Біль-
шість конструкцій балок розбірні в 
горизонтальній площині. Однак остан-
ні конструкції передбачають зварні 
варіанти з торцевими кришками 
(Krone). Розробники машин створюють 
конструкції, що забезпечують надій-
не, чисте скошування. Так, приводні 
балки косарок Claas Disco уніфіковані і 
завдяки ефекту «тунелю», що виникає 
при русі косарки між поглибленнями 
на нижній опорній поверхні балки, 
увесь бруд відводиться туди і таким 
чином зрізані стебла не забруднюють-
ся. Ножі поблизу балки утворюють 
значну зону перекриття, що сприяє 
надійному скошуванню. Цьому ж 
сприяє і встановлена в цьому місці 
змінна пластина. Якщо раніше вико-
ристовувалися плоскі прямокутні ножі 
з загостреними по бокам кінцями, то у 
сучасних зразків при тих же розмірах 
ножа 48×120 мм задня в напрямку 
руху піднята над передньою на 5-6 мм, 
що сприяє транспортуванню маси і 
дозволяє уникнути повторного скошу-
вання.

Зберегти дернину дозволяє під›єд-
нання бруса через важіль та система 
гідровиважування. Це дозволяє по-
довжити строк служби захисних по-
верхонь, знизити на 20% витрату па-
лива (не менше 1 л/га), зменшити вміст 
забруднень у кормі на 17%. Ступінь 

виважування бруса можливо регулю-
вати з кабіни трактора, що важливо 
при обкошуванні ділянок.

Пристрої для кондиціювання 
маси. Відразу після скошування трав 
розпочинається їх висушування. Жит-
тедіяльність рослин не припиняється 
і в цей період за рахунок процесу 
обміну речовин втрати поживних 
речовин в сировині незначні. По мірі 
висушування рослин виникає голоднй 
обмін речовин, що характеризується 
перевагою розпаду органічних речо-
вин над їх синтезом. При швидкому 
пров’ялюванні трави втрати відносно 
невеликі і не перевищують 5% сухої 
речовини. За довготривалого голод-
ного обміну втрати досягають значно 
більших розмірів.

Зупинити голодний обмін у скоше-
них рослинах можуть лише незворот-
ні процеси, що завершуються відми-
ранням клітин в результаті водного 
дефіциту (автолізу). Максимальні втра-
ти сухої речовини під дією ферментів 
в період автолізу спостерігаються 
при вологості трави рівній 60...35%. З 
метою мінімізації втрат, важливо мак-
симально швидко довести вологість 
скошеної трави до рівня менше 35%. 

Нерівномірністю сушіння складо-
вих частин рослин, особливо бобових 
призводить до механічних втрат. При 
вологості листя 15-20% вологість 
стебел коливається в межах 35-59%. 

Механічні втрати проявляються в 
результаті виконання операцій з 
трав'яною масою, що спрямовані на 
прискорення сушіння та підвищення 
її рівномірності: ворушіння, згрібання 
покосів, обертання, копнування та 
підбирання валків прив’яленої трави 
або сіна. Основну частину механічних 
втрат складають найбільш цінні ча-
стини рослин: листя, суцвіття та інші 
дрібні вегетативні частини, які легко 
оббиваються і безповоротно втрача-
ються.

Таким чином, погодні умови, трави 
урожайністю понад 250 ц/га, нерів-
номірність сушіння верхніх та нижніх 
шарів скошених трав, потреба в міні-
мізації часу висушування скошених 
трав та створенні потужних валків 
для продуктивної роботи засобів 
для підбирання валків призводять 
до необхідності створення умов для 
прискореного сушіння маси. Окрім 
використання ворушилок та граблів, 
за допомогою яких виконуються 
операції ворушіння трав у покосах, 
згрібання покосів у валки, обертання 
валків виконується операція по кон-
диціюванні маси.

Завдяки кондиціонерам маси, які 
бувають вальцеві та бильні, руйну-
ється захисний шар на поверхні рос-
лин, який захищає їх від висихання. 
Одночасно з руйнуванням воскового 
покриття робляться надломи, тріщини 
на стеблах. Для обробки бобових трав 
рекомендується використовувати 
гумовані вальці, що обертаються з 
однаковою швидкістю з гвинтопо-
дібними виступами та впадинами, 
причому виступи одного вальця захо-
дять у впадини іншого, На відміну від 
бильних кондиціонерів такий робочий 
орган не оббиває листя люцерни, 
уникаючи втрат найбільш цінної 
складової корму. Бильні кондиціоне-
ри більш активно обробляють масу 
протягуючи її по рифленій поверхні, 
що розташовується над ротором. При 
цьому обриваються листя, суцвіття та 
частини стебел. 

Виробники Claas, Kuhn, Krone, 
Pöttinger випускають косарки з обома 

SIP OPTICUT 220A
Фото lviv.all.biz

PÖTTINGER NOVACAT T 
Фото www.poettinger.at
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типами кондиціонерів, окремі моделі 
причіпних косарок пропонуються 
споживачу зі зйомники кондиціонера-
ми обох типів. Використання кондиці-
онерів на косарках прискорює вису-
шування стебел та забезпечує більш 
рівномірне сушіння маси.

Продуктивність скошування. 
Продуктивність скошування визнача-
ється площею, що скошується, та лі-
мітом часу на виконання цієї операції 
(зазвичай 2 – 3 доби). У відповідності 
до цього підбирають косарки необ-
хідної продуктивності, їх кількість та 
встановлюють добовий режим їх ро-
боти (1-2 зміни). Фонд добового ро-
бочого часу, окрім світлого проміжку 
доби, обмежується часом випадання 
та зникнення роси, адже зрошену 
масу косити недоцільно. 

Для мінімізації простоїв при ава-
ріях через заклинювання сторонніми 
предметами дисків фірми Claas, Krone 
пропонують запобіжні пристрої, які, 
руйнуючись, залишають в роботоз-
датному стані диск та ножі. Заміна 
зруйнованих деталей на нові потребує 
до 20 хв. 

Технологічні резерви є важливи-
ми в збільшенні добового виробітку, 
однак не менш впливовим чинни-
ком є ширина захвату косарки. 
Пропонуються начіпні ротаційні 
косарки шириною захвата від 2,0 до 
3,2 м. Збільшення ширини захвату 
приводить до погіршення стійкості 
скошувальних агрегатів та значній 
асиметричності опору руху, тому в 
начіпному варіанті ширина захвату 
не перевищує більше 2,4-2,6 м. Ши-
рина захвату 3.0-5,0 м характерна для 
причіпних косарок фірм Claas, Kuhn, 
Krone, Pöttinger, причому при ширині 
захвату понад 3,6 м в косарці вико-
ристовується два бруса, встановлені 
в один ряд – Alterna (Kuhn), EasyCut 
6210 CV (Krone). Це вирішує питання 
стійкості широкозахватної косарки 
обладнаної кондиціонером. Іншим 
варіантом збільшення ширини захвату 
є використання фронтальних косарок. 
Для цього потрібні трактори з пере-
дньою навіскою та ВВП або реверсивні 
трактори. А використовуючи комбіна-
цію фронтальної та задньонавісної чи 

причіпної косарки, вдається отримати 
агрегат з робочою шириною захвата 
близько 5 м.

Такі фірми як Claas, Pöttinger про-
понують споживачам комбінації ко-
сарок, що включають до свого складу 
фронтальну косарку та задньонавісну 
частину з ліво- та правосторонніми 
скошувальними брусами і агрегату-
ються з енергонасиченими тракто-
рами. Для косарок серії Claas Disco 
сумарна ширина захвату складає 8,1 
– 9,1 м. Косарка може агрегатуватися з 
комбайном Claas Jaguar, що на момент 
заготівлі сіна не використовується. 
Така косарка за добу може скошувати 
понад 100 га трав. Самохідна косарка 
фірми Claas, маючи 5 скошувальних 
брусів і загальну ширину захвата 
близько 15 м, взагалі вражає своїми 
можливостями.

Ворушіння та згрібання маси. 
Прискореному висушуванню сприяє 
ворушіння та вчасне згрібання маси 
у валки. Після скошування маси вже 
після перших 3-4 години сушіння ви-
никає суттєва різниця між вологістю 
верхнього та нижнього шарів. Вико-
ристовуючи ворушилки з невеликими 
роторами, завдяки значній ширині їх 
захвата вдається швидко обернути та 
перемішати масу, що сприяє рівномір-
ності висушування.

Відомі зарубіжні фірми (Kuhn, 
Claas, Krone, Pöttinger тощо) виготов-
ляють широкий типорозмір навісних 
і причіпних машин для ворушіння 
та згрібання у валки скошеної маси 
трави з шириною захвату в діапазоні: 
ворушилок – від 2,2 м (фірма SIP, Сло-
венія) до 17,2 м (фірма Kuhn, Франція), 
валкоутворювачів – від 3 до 19 м.

Згрібання виконується після досяг-
нення вологості маси 40-50 %. Особливо 
важливо не пересушити бобові трави, 
адже за зниженої вологості виникають 
втрати найбільш цінної листової фракції. 
Для їх зменшення згрібання бобових 
проводять у вранішні та вечірні години 
на понижених обертах двигуна, коли 
дещо підіймається вологість повітря. 
В разі необхідності бобові згрібають у 
нічний час. Окрім вимог до сушіння сіна, 
операція згрібання забезпечує про-
дуктивну роботу засобів механізації на 
операціях підбирання. Граблі, що випус-
каються в Україні, мають ширину захвата 
4,2-6,0 м. Такі граблі забезпечують вчасне 
виконання робіт на ділянках до 50-80 га 
формуючи лінійну потужність валка 3-4 
кг/м. Бажана потужність валка більша в 
2-3 рази. Тому перевагу слід віддавати 
ротаційним граблям з робочою шири-
ною 12-18 м. Це обумовлено якісними 
показниками їх роботи, надійним вико-
нанням технологічного процесу. Граблі 
кращих світових виробників мають мо-
дульну конструкцію, три-чотири ротори 
і формують за один прохід один або два 
валки. Такими є «Лайнери» фірми Claas, 
граблі інших відомих фірм.

Наприклад, граблі фірми Kuhn 
пропонуються з одним, двома (з цен-
тральним або боковим укладанням 
валка) і чотирма роторами. Граблі зав-
дяки триколісним опорам під ротора-
ми якісно копіюють поверхню поля та 
майже не мають втрат при згрібанні. 
Конструкція та кількість граблин рото-
ра забезпечує високу продуктивність і 
укладання розпушених валків. Двосту-
пінчастий редуктор MASTERDRIVE 
гарантує безперебійну роботу навіть 
у найтяжчих умовах експлуатації. При-
вод роторів не потребує щоденного 
обслуговування. Більш продуктивну 
роботу забезпечують граблі з гідрав-
лічним приводом роторів.

KRONE AM-S / AM-CV
Фото www.krone-rus.ru

KUHN  GMD 4
Фото www.dairynews.ru
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УСПІШНЕ УКРАЇНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АІСТ" ОБИРАЄ 

ТЕХНІКУ UNIA ВІД "ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ"
Зараз в аграрному бізнесі України настали такі 

часи, коли для розвитку і досягнення успіхів вже за-
мало добре і багато працювати. Світ змінюється, змі-
нюються підходи і вимоги. Поступово фермери впро-
ваджують у своїх господарствах науковий досвід і 
світові розробки в аграрній сфері. І в першу чергу це 
стосується технічної бази. 

«Ми змінюємося. Змінюються і умови 
праці. Не можна сказати, що все у нас іде-
ально сьогодні на селі, але ми розвиває-
мося, активно розвиваємося, – запевняє 
Володимир Постол, керівник СФГ «Аіст», 
що в селі Грушувато-Криничне, Синель-
никовського району Дніпропетровської 
області. – Саме головне, чого у нас сьогод-
ні не вистачає, то це людей. Техніку ми 
можемо купити, людей не купиш! Моло-
дих спеціалістів не вистачає».

Сільськогосподарське фермерське 
господарство «Аіст» було засновано у 
2001 році. Починалося все з 50 гекта-
рів землі, відведених відповідно наказу 
президента про фермерські господар-
ства. А на сьогодні в обробці господар-
ства  вже більше 1100 гектарів. 

- Як зростало Ваше господарство?
«На 50 га землі розвиватися немож-

ливо, – заявляє Володимир Постол. – 
Тому що зараз купити навіть  самий 
дешевий трактор, який коштує 560 
тисяч гривень, для малої ділянки не-
можливо, нерентабельно. Тому розви-
ток господарства починався саме з 
розвитку земельного банку. Тоді і вирі-
шили брати землю в оренду. З посту-
повим збільшенням земельного банку 
ми могли собі більше дозволити (і заку-
пити мінеральні добрива, і заплатити 
людям зарплату, а потім і про якість 
техніки замислилися)».

Спочатку фермер поставив собі 
мету – обробляти не менше, як 500 га. 
Тому що рентабельність фермерського 
господарства починається саме з 500 
га, і це не тільки в Україні, це світовий 
досвід, зокрема американський.

А обробляти починали на старій 
радянській техніці. Бо купували те, що 
було доступно. Але задля досягнення 
головної мети – збирати хороші вро-
жаї, потрібна була сучасна якісна техні-
ка. Сьогодні СФГ «Аіст» майже повністю 
перейшло на техніку європейських ви-
робників. І серед численних пропози-
цій це успішне господарство зупинило 
свій вибір на техніці UNIA від «Волин-
ської Фондової Компанії».

«З «Волинською Фондовою Ком-
панією» ми працюємо вже 3 роки. Всі 
ґрунтообробні знаряддя у нашому 
господарстві – UNIA, – зауважує Воло-
димир Іванович. – Чому? Ми їздили по 

різним виставкам, господарствам, по 
Дням поля, демо-показам, аналізували 
і прийшли до висновку, що поєднання 
«ціна-якість» – це UNIA.  На сьогодні ця 
техніка - найкраща!».

І зараз, відпрацювавши на агрегатах 
UNIA 3 роки, фермер не задумуючись 
каже, що цілком і повністю нею задо-
волений. Як якістю, так і ставленням 
самої компанії «ВФК». Сервіс, за його 
словами, на самому вищому рівні. Ком-
панія виконує всі свої зобов’язання 
перед клієнтом. Всі гарантійні питання 
закриваються одразу. 

«Багато хто задає питання, чому 
саме UNIA, а не інші відомі бренди? Я 
відповідаю просто – якість на рівні 
будь-якого європейського виробника, а 
ціна при цьому на 25-30% нижче. Тому 
ми вибрали саме цю техніку», - пояс-
нює господар. 

ФГ «Аіст» працює із всією лінійкою 
сільгоспзнарядь від компанії UNIA. І роз-
кидач мінеральних добрив, і дискові бо-
рони, і глибокі розрихлювачі, і плуги – є 
все. І ще одна  зручність  – обслуговуєть-
ся техніка на одному складі, і господар-
ство має справу з одним сервісом. 

«Друзі, колеги, коли приїздять і 
дивляться, як працює ця техніка, не 
вірять, що вона виробляється в Поль-
щі, коли бачать роботу агрегатів на 
практиці  в полі не розуміють, за що 

вони заплатили більше, купивши інші 
дорогі бренди» - посміхається Володи-
мир Постол. 

Стосовно тих деталей, що труться, 
підшипникових вузлів, то вони, як наго-
лосив господар,  виробляються з висо-
коякісної сталі на тому самому заводі в 
Швеції, що і всі європейські бренди. 

«Я реально бачив якість цієї сталі, і 
навіть польські інженери з заводу-ви-
робника приїжджали та роз’яснювали. Я 
знаю, що це добра сталь, бо перевірив її 
в роботі, – говорить Володимир Івано-
вич. – А ще, і це досить важливо, коли ми 
купляємо техніку, то як при купівлі ма-
шини, завжди цікавимося, скільки вона 
буде коштувати в сервісному обслуго-
вуванні. Так от польські комплектуючі і 
запчастини, виходячи з досвіду господа-
ря, набагато дешевші, хоча в якості не 
програють найдорожчим».

«Деталі зношуються однаково, що 
в польській техніці, що в німецькій, це 
природний знос, 800 га відпрацювали 
- що там, що там стерлися лемеші. 
Тільки в UNIA їх заміна коштувала 
мені в два рази дешевше, ніж моєму 
сусіду на його німецькому агрегаті, – 
підкреслює фермер. – Коли купували, 
ми виходили суто з економічних мірку-
вань. І ми дуже задоволенні, бо купили 
те, що хотіли».

Як розповів Володимир Постол, 
там, де жоден розпушувач не подужу-
вав (мова йде про поля з кукурудзяни-
ми рештками), UNIA CROSS HP справ-
ляється і повноцінно працює. В таких 
умовах вона незамінна.

«Якщо б у нас був інший розпушувач, 
то нам треба було б проводити не 
одну, а дві операції, – відзначає хазяїн 
господарства. – З UNIA CROSS HP  ми по 
соняшнику восени працюємо без дисків. 
Жоден розпушувач, навіть там, де в 
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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

два ряди лапи, без дисків не піде, тре-
ба попереду пускати дискову борону, 
а тут нічого не треба і витрати па-
лива майже вдвічі менші. Цей інвентар 
нас повністю задовольняє!».

  Лінійка UNIA  CROSS HP – уні-
версальні агрегати, призначені для 
обробітку землі без оранки, чудово 
зарекомендували себе в технології 
спрощеного обробітку ґрунту, можуть 
працювати на максимальній глибині 
до 30-35 см.

Агрегат UNIA CROSS HP має 4 ряди 
зубів СХ з підрізаними крилами 370 
мм (крайні робочі органи CX оснаще-
ні відвалами), трубчастий вал діаме-
тром  ø600 мм та дискову борону типу 
А(з дисками ø 460 mm) з резинови-
ми аммортизаторами.

Переваги:
• висока продуктивність за один про-

їзд;
• інтенсивне розпушування до 30-35 

см;
• ефективний в найважчих умовах – 

пружинні зуби;
• докладне подрібнення і змішування 

решток;
• механічне регулювання глибини 

роботи;
• ідеальні пропорції маси - потужна 

рама.

Зараз Володимир Іванович збира-
ється купувати ще один саме такий 
глибокорозпушувач, і запевняє, що 
тут без жодних сумнівів – буде брати 
тільки UNIA. Для нього і по якості об-
робки ґрунту, і по надійності, і по ціні 
– це краща техніка.

Борона UNIA  ARES HP в господар-
стві «Аіст» з’явилася  однією з перших 
в Україні

UNIA  ARES HP – лінійка важких на-
півнавісних дискових ґрунтообробних 
агрегатів. Відрізняються міцною рамою, 
яка забезпечує рівномірний розподіл 
навантаження по всій робочій ширині. 
Агрегати ARES HP призначені для обро-

бітку типу ґрунту з великою кількістю 
рослинних залишків. Диски розрахо-
вані для роботи у найважчих умовах, 
великий діаметр дисків та спеціально 
підібрані кути установки гарантують 
інтенсивну роботу. Рама із збільшеною 
відстанню між рядами дисків 120 см та 
навантаженням на ґрунт 1250 кг/м чу-
дово зарекомендувала себе у важких 
умовах, забезпечуючи роботу без заби-
вання. Також є можливість вибору вели-
ких та тяжких катків.   

Завдяки дискам, що мають пружин-
ний захист, вони  ідеально підходять 
до обробітку cкладних типів ґрунтів 
із великою кількістю рослинних за-
лишків.  Важкі напівнавісні агрегати 
ARES HP XL з сильною рамою і широко 
розставленими рядами дисків (120 см) 
легко підготують ґрунт до засівання в 
нього насіння.

  У стандартному обладнанні UNIA 
ARES HP XL є 2 ряди дисків XXL 660 
Agressive та XXL Classic із захистом 
гумових амортизаторів  52x160 мм  та 
трубчастим валом  Ø600 мм. Також 
можливі на вибір інші вали. 

 Стандартна комплектація:
• напівнавісна вісь 965 / ø36 мм;
• 2 ряди дисків CLASSIC ø660 / 6 із за-

хистом від гумових амортизаторів;
• трубчастий вал ø600 мм; 
• механічне регулювання глибини; 
• гідравлічно складана рама;
• візок з пневматичними  гальмами і 

колесами 550 / 45-22,5.

Також успішно в господарстві пра-
цює розкидач гранульованих міне-
ральних добрив RCW. Він не по одному 
з параметрів не поступається іннова-
ційному провідному німецькому об-
ладнанню. Побачивши його роботу на 
господарстві, новий клієнт Дніпропе-
тровської філії «ВФК» одразу не розду-
муючи купив собі такий самий. «Якщо 
б я не знав, то ніколи б не повірив, що 
цей розкидач зроблений у Польщі, це 
реально європейська якість, добра єв-

ропейська якість!» – був приємно зди-
вований колега-фермер.

А нещодавно господарство по-
повнилося новим плугом UNIA VIS  
XL (7+1), бо збирається зайнятися 
овочевими культурами. Хоча у себе 
Володимир Постол цей агрегат ще не 
випробував, але бачив його у роботі і 
залишився дуже задоволений.

Оборотний напівнавісний 8 кор-
пусний плуг UNIA VIS  XL комплек-
тується перевіреними відвалами з 
робочою шириною до 48 см, а також 
системами гвинтового або ресорного 
захисту.  Міцна рама зі спеціальною 
конструкцією та поперечним розрі-
зом 180х180 виготовлена із загар-
тованої сталі підвищеної міцності та 
стабільності, що робить роботу плуга 
довговічною. Система обороту плуга 
підтримується двома гідравлічними 
циліндрами. Колесо опорно-тран-
спортне 550/45х22,5. Є можливість 
установки скиммера та додання дис-
ків до кожної секції плуга. Він має 2 
дискових ножі  ø480мм з пружинним 
захистом, гідравлічну балку для плуга, 
ресорний захист нон-стоп (7 листків 
ресори)та передплужники, які призна-
чені для великої кількості пожнивних 
решток (в додатковій комплектації).

Переваги цього плуга в його надій-
ній конструкції, мінімальному опорі 
оранки, якісному прикриванні пож-
нивних решток, ефективному захисті 
робочих органів, стабільності обороту 
та простоті в налаштуванні.

Крім цього, наразі в планах керів-
ника СФГ «Аїст» придбання зернової 
сівалки UNIA. 

«І взагалі, я з усією відповідальні-
стю можу рекомендувати техніку 
UNIA, і впевнений, що люди за це ска-
жуть тільки велике ДЯКУЮ, – каже 
досвідчений фермер. – Це не просто 
слова, не картинка – техніка пра-
цює в полі по 25-30 га в день! Полякам 
не соромно за цю техніку. Це – су-
пер-якість!»

Спілкувалась Анна Душкова



Кількість рядів: 8
Транспортна ширина: 3М

Міжряддя: 70 см

Внесення добрив через 
подвійний дисковий 
сошник 1300 Л

Внесення мікродобрив 
в рядок 112 Л (4*28)

Електронний контроль висіву РМ300

Звертайтеся до Представництва компанії Quivogne в Україні:

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

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

PROSEM K GEA 300/8
ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 

www.quivogne.ua

Сила досвіду…

Ваш 100% 
результат!

Точність висіву 
відмінна!!!
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FENDT 1000 VARIO – 
ПЕРШІ КРОКИ УКРАЇНОЮ

Владислав Олійник

Разом із початком нового аграрного 
сезону в Україну приїхали перші трактори 

Fendt 1000 Vario, і одразу пішли в поля. 
Компанія «Цеппелін Україна» 

провела тестування нової машини 
на полях «Агро ЛВ Лімітед», що на 
Львівщині.

Після української прем’єри в минулому році на виставці 
«Агро 2016» новий трактор Fendt 1000 Vario вперше вий-
шов на поля нашої держави лише цієї весни. Після ретель-
ної підготовки заводом дилери завезли одразу 4 машини в 
повній комплектації, і відтепер розпочинаються масштабні 
тестування і демонстрації саме на наших землях, в різних 
умовах і з великою кількістю агрегатів. 

Потрібно зазначити, що за кордоном Fendt 1000 Vario 
вже активно експлуатується. Завод випустив близько 600 
одиниць цих машин, і перші вже встигли напрацювати 
близько 5000 мотогодин. Але європейський досвід все ж 
не є показовим для України, оскільки розмір полів, склад 
ґрунтів та типи виконуваних робіт суттєво відрізняються. 
Наприклад, за кордоном великий відсоток часу трактори 
виконують транспортні операції, бо власну вантажівку 
купувати невигідно. Розміри земельного банку теж суттєво 
відрізняються, тому річний наробіток часто перевищує 2-3 
тисячі мотогодини, і за 3-4 роки ресурс трактора суттєво 
зменшується. Тож доки завод не переконався на 100%, що 
трактор здатен витримати такі умови і показати відмінний 
результат, поставок не було. 

Компанія «Цеппелін Україна» першою змогла випро-
бувати Fendt 1000 Vario на теренах України, а саме в гос-
подарстві «Агро ЛВ Лімітед». Необхідно зазначити, що ця 
команія є ключовим клієнтом для «Цеппелін Україна», тому 
демонстрація і тестування відбулось саме тут. 
До дня офіційної презентації трактор Fendt 1000 Vario 

вже відпрацював декілька днів з агрегатом Horsch Tiger, 
з  шириною захвату 10 м у надзвичайно важких умовах. 
Перші результати довели, що тягового зусилля із запасом 
вистачає навіть для тих нелегких умов, в яких прийшлось 
працювати, хоча раніше Horsch Tiger тягали лише гусеничні 
трактори. Вразили комфорт оператора і економічність дви-
гуна, коли в надзвичайно важких умовах трактор витрачав 
трохи менше 11 л/га. В немалій мірі цьому сприяла робота 
системи VarioGrip, яка дає змогу оператору змінювати тиск 
в шинах в залежності від умов. Наприклад, під час роботи в 
полі оператор може зменшити тиск для збільшення плями 
контакту і покращення передачі крутного моменту. І навпа-
ки, під час тривалих переїздів дорогами загального корис-
тування тиск можна збільшити, щоб зробити управління 
трактором більш зручним та прогнозованим і зменшити 
витрати палива. Система інтелектуального повного приво-
ду спрощує роботу оператора до рівня, коли він визначає 
лише швидкість і напрямок руху. Тобто оператор взагалі не 
приймає участі у розподілі крутного моменту між осями, за 
нього все вирішує комп’ютер.

На момент підготовки матеріалу продажі Fendt 1000 
Vario розпочалися, і перші машини були відвантажені по-
купцям. Комплектація цих тракторів хоч і не максимальна, 
але досить високого рівня. Тобто відслідковується тенден-
ція, коли фермери хочуть максимально використовувати 
сучасні технології та елементи точного землеробства для 
збільшення ефективності свого бізнесу.

Юрій Пульгун, операційний дирек-
тор «Агро ЛВ Лімітед»:

«Наша співпраця з «Цеппелін Україна» 
розпочалася 6 років тому, і на сьогодні 
близько половини нашого тракторного 
парку ми отримали саме від цієї компанії: 
від 200-сильних Fendt до Challenger 865 
серії (відповідно колісні і гусеничні  моделі). 
Компанія Цеппелін займається ремонтом 
і обслуговуванням цієї техніки, оскільки 
головним завданням «Агро ЛВ Лімітед» є 
вирощування продукції рослинництва, і 
саме на цій діяльності зосереджені всі сили. 
Через деякий час після початку співпраці 
компанія «Цеппелін» відкрила біля Львову 
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сервісний центр, який в першу чергу сконцентрований на 
обслуговуванні саме нашої техніки. Наступним кроком у 
розширені співпраці стало отримання техніки в довго-
строкову оренду. На сьогодні вже біля 20 одиниць працює на 
умовах оренди. Це є зовсім нові відносини між виробником 
та продавцем техніки з одного боку, і аграрним підприєм-
ством з іншого. В цьому випадку мова йде не про продаж, 
а про надання послуг, передачу техніки агропідприємству 
з повною гарантією, наданням сервісного обслуговування 
і  постійним моніторингом її стану. Отже такий крок дав 
можливість зосередитись саме на рослинництві, а техніч-
ні питання лягають на плечі компанії «Цеппелін».

Щодо нового трактора Fendt 1000 Vario, то ця машина 
хоч і виглядає досить компактно, але може виконувати 
дуже різну роботу. Як показали перші тести ця машина не 
лише дуже потужна, а й доволі економічна. Це дуже важливо 
для сучасного фермера, оскільки паливо складає вагому 
частку у складі собівартості продукції рослинництва.  В 
Україні у Fendt 1000 Vario досить великі перспективи, і в 
першу чергу в господарствах з великим земельним банком. 
Машина має неабияку продуктивність, і її потрібно вико-
ристовувати на всі 100%, що можливо лише за умови відпо-
відного завантаження». 

Костянтин Селезньов, заступник фінансового дирек-
тора «Агро ЛВ Лімітед»:

«На сьогодні земельний банк складає близько 43 000 га, 
тому забезпечення виробничих процесів технікою для нас 
уже важливе завдання. Зараз ми прийшли до наступної 
схеми роботи: причіпні агрегати ми купуємо, а більшість 
самохідних машин, і в тому числі трактори, беремо в дов-
гострокову оренду. Термін оренди складає три роки, після 
чого відпрацьовані машини віддаємо і беремо нові. Таким 
чином господарство має мінімум поломок, мінімум затри-
мок і мінімум простоїв. В кінці терміну власник забирає 
техніку і сам займається питаннями її подальшої реалі-
зації на вторинному ринку, тим самим звільняючи нас від 
додаткового клопоту.» 

Есбен Нільсен , головний інженер 
«Агро ЛВ Лімітед» :

«Зараз у нас в господарстві працює 55 
тракторів Fendt, Challenger, Case Quadtrac 
і декілька  John Deere. Ця демонстрація дає 
нам можливість побачити потенціал но-
вої моделі Fendt 1000 Vario саме на наших 
полях і зрозуміти, наскільки підходить ця 
машина для нашої програми оновлення 
парку. Для нас важлива загальна собівар-
тість продукції, тому ми шукаємо такі 
рішення, які дадуть змогу збільшувати 
прибуток за рахунок ефективності. Хочу 
сказати, що новий Fendt 1000 Vario має 
практично таку саму систему управлін-
ня, як і в інших моделях, тому підготовка 

оператора буде простою.  За моїм переконанням цей трак-
тор обов’язково повинен обладнуватись автопілотом і 
системою VarioGrip (зміна тиску в шинах), це мінімальний 
комплект опцій, який дасть можливість отримати від 
його експлуатації потрібний ефект».

Микола Гармаш, продакт спеціаліст по тракторах 
корпорації AGCO:

«На полях «Агро ЛВ Лімітед» трактор випробувався з 
такими агрегатами як Horsch Tiger LT 10 на глибину 20 см 
(з шириною захвату 10 м) і Vaderstad Carrier на поділці 4,5 (з 
шириною захвату 12 м). Перше, що вразило, це те, що ко-
лісний трактор зміг нормально працювати з 10-метровим 
агрегатом Horsch Tiger, з яким зазвичай працює лише гусе-
ничний Challenger. Хоча умови випробувань були дуже важ-
кими. З цього поля пізно вивозили буряк і робили це саме під 
час осінньої мокроти. Вантажівки грузли, їх тягали трак-
торами і зробили на полі велику кількість балок глибиною 

понад півметра, які пізніше засохли. До того ж під час тес-
тування ґрунт був дещо перезволожений. Однак Fendt 1000 
Vario показав дуже прийнятний результат як з агрегатом 
Horsch Tiger (10,8 л/га), так і з Vaderstad Carrier.

Обслуговування цієї машини нічим не відрізняється за 
ціною від інших моделей, а якщо врахувати обсяг виконаної 
роботи, то вийде навіть дешевше. Трактор не має анало-
гів, оскільки в класичній компоновці ніхто такі не робить. 
На ринку є машини з шарнірно з’єднаною рамою, або гусе-
ничні, або К2К. До того ж вага цих тракторів починається 
з 20-24 тонн, тоді як у Fendt 1000 Vario базова вага складає 
всього 14 тонн, та за допомогою баластів її можна збіль-
шити до 20 тонн. Це дає перевагу у можливості працюва-
ти в різних умовах з великою кількістю знарядь.

Цілком зрозуміло, що основні концепції Fendt 1000 Vario 
були взяті з 9-ї серії. Це передній міст з незалежною під-
віскою у базовій комплектації, що забезпечує постійний 
контакт з ґрунтом, зменшує буксування і відповідно ви-
трату палива. Трактор може мати будь-яку потужність, 
та якщо колеса по черзі відриваються від землі, ні про яку 
ефективність не може йти мова. Двигун MAN об’ємом 
12,4 л працює в діапазоні низьких обертів – до 1500 об/хв. 
практично за будь-яких навантажень. Це дає можливість 
економити паливо, оскільки двигун постійно працює в 
режимі максимального ККД. Під час випробувань на полях 
Агро ЛВ Лімітед навіть з агрегатом Horsch Tiger оберти 
знаходились в межах 1300-1400 об/хв., а з Vaderstad Carrier 
ще менше – 1200-1300 об/хв.

У більшості тракторів фіксоване передаточне від-
ношення між заднім і переднім мостом. Але якщо поле 
криве, або потрібно зробити контур, трактор рухається 
по криволінійній траєкторії, і передній міст проходить 
довший шлях, ніж задній. В цьому випадку або муфта по-
винна буксувати, або повий привід потрібно вимикати і 
їхати на задньому. З опущеним агрегатом це скоріш за все 
призведе до активного буксування і зупинки. У Fendt 1000 
Vario потужність передається саме туди, де це потрібно 
в даний момент. Наприклад, в повороті більша частина 
потужності може передаватись саме на передній міст, і 
таким чином трактор допомагає собі повертати. Опера-
тор не приймає участі у вирішенні цих завдань, тепер за 
це відповідає комп’ютер. Якщо в попередніх моделях існує 
можливість вибору режиму (автоматичний або постійний 
повний привід, блокування диференціалу), то в 1000-й серії 
оператору потрібно лише обрати напрямок руху і швид-
кість. Далі трактор сам вирішує, скільки потужності куди 
передавати, щоб забезпечити рух на завданій швидкості 
з максимальною ефективністю. Під час випробувань від-
соток буксування подекуди сягав 15% (під час руху вгору з 
агрегатом Horsch Tiger). Але середній показник коливався в 
межах 5-12%, що цілком нормально для даних умов». 
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Хто орієнтується на оригінальні запчастини ЛЕМКЕН, той орієнтується на найвищу якість. Це 
тому, що ми ставимо високі вимоги не тільки до довговічності та надійності нашої техніки, а й 
виробляємо наші запасні частини, орієнтуючись на сучасні технології виробництва та 

БЛАКИТНИЙ КОЛІР СПОНУКАЄ ДО ДІЙ 
ЗАПЧАСТИНИ ЛЕМКЕН:
ОРІЄНТУЙТЕСЬ НА ОРИГІНАЛ

 високоякісна сталь 
 великий ресурс використання
 найвищий технологічний рівень 
 бездоганна якість за доступною ціною
 великий асортимент, короткі  
строки поставки

Тільки на наших оригінальних 

запчастинах Ви знайдете штамп 

якості ЛЕМКЕН - товарний знак.

максимальний термін їх використання

РОР-UP – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОДОМ ВНЕСЕННЯ 
ДОБРИВ

Зміни клімату, зростання витрат на догляд за посівами, 
зменшення кількості культур у сівозмінах та інші фактори 
змушують агровиробників оптимізувати технології виро-
щування, щоб отримати максимальну віддачу від кожної 
витраченої гривні.

Особливо це стосується застосування добрив – вже дав-
но стало нераціональним суцільне внесення на всю площу 
поля великої кількості мінеральних елементів. Сучасні 
технології передбачають диференційоване та локальне 
внесення поживних речовин, використання більш доступ-
них форм добрив та збалансованого за фазами розвитку 
культури їх складу.

За інформацією вчених, метод РОР-up бере початок зі 
США – саме там уперше почали працювати з ним. Суть його 
в тому, що внесення добрив відбувається прямо в насіннє-
ве ложе. Тобто за безпосереднього контакту з насіниною.

Раніше ніколи не випробовувалося внесення добрив 
в такому близькому контакті з насінням, оскільки була 
проблема із фітотоксичністю, яка викликалася великою 
дозою, насамперед, фосфорних добрив, котрі вносились у 
припосівне ложе.

Слід зауважити, що раніше використовувались добрива, 
які мали розмір гранули від 3 до 5 мм. Якщо така велика 
гранула потрапляє в прикореневу зону, вона несе фіто-
токсичність.

Як повідомляє портал superagronom.com, за технології 
POP-up використовують мікрогранулу. Це крупинка роз-
міром від 0,5 до 1,2 мм. Коли безпосередньо біля насінини 
розміщуються такі маленькі гранули, не відчувається нега-
тивний вплив фітотоксичності на початковій стадії вегетації 
рослини.

На практиці позитивні результати внесення добрив 
таким способом вдалося досягнути на посівах кукурудзи 
та соняшнику, дещо гірше спрацював метод під цукровими 
буряками і соєю.

Даний метод не потребує значних додаткових витрат 
– достатньо налаштувати існуючі сівалки в господарстві. 
Для прикладу, у сівалках Kinze (досвід холдингу «Астарта») 
необхідно демонтувати аплікатори. Важливий чинником 
переходу на такий метод – це застосування мікрогранульо-
ваних добрив. Вони, окрім більшої рівномірності внесення 
та відсутності фітотоксичності, у своєму складі мають також 
мезоелементи та мікроелементи.

www.superagronom.com

Методи внесення добрив

Добрива

Добрива
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛАНЦЮГ ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ: 
ДИСКО-ЛАПОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ КУЛЬТИВАТОР 

PERFORMER ТА ДИСКОВИЙ КУЛЬТИВАТОР OPTIMER+ 
ВИРОБНИЦТВА KUHN

Зростання врожайності і збільшення маси пожнивних 
решток, намагання знижувати собівартість виробництва і 
виконувати всі роботи в максимально стислі, оптимальні 
строки стимулюють науковців, аграріїв та виробників сіль-
госптехніки на активний пошук нових, економічних техноло-
гій обробітку грунту і знарядь, які їх реалізують. При цьому 
пріоритетами в пошуку є виконання декількох операцій за 
один прохід, функціональна багатоваріантність, за якої агре-
гат використовується для різних видів робіт, а також якість 
проведення технологічних операцій, надійність, продуктив-
ність, економічність, простота регулювань і обслуговування.

Скорочення витрат на польові роботи та збереження часу 
вимагає оптимізовувати парк техніки в господарстві, це у свою 
чергу змушує робити вибір універсальних агрегатів, що викону-
ють декілька польових операцій в різноманітних умовах.

Такими універсальними агрегатами є чотирьохопера-
ційний культиватор основного обробітку грунту Performer 
(мал. 1-а) та дисковий культіватор Optimer (мал. 1-б) вироб-
ництва групи KUHN. 

 

Performer складається із тягової балки та транспортних 
коліс, а також чотирьох секцій робочих органів (фото 1), 
кожна з яких виконує окрему технологічну операцію, а саме: 
з двох рядів дисків (1), які подрібнюють стерню і заробляють 
її на невелику глибину; чотирьох рядів викривлених лап (2), 
що рихлять грунт та перемішують його з рівномірним розпо-
ділом решток рослин; ряду дискових вирівнювачів грунту з 
еластомірним захистом (3); важкого прикочуючого котка HD 
Liner 700 (4), яким витримується задана глибина обробітку. 
Така конструктивна побудова надає Performer легку прохід-
ність, добре перемішування і рівномірну заробку решток 
на робочу глибину, бездоганне вирівнювання та відмінну 
структуру обробленого грунту. Після проходу Performer на-
ступною операцією вже може бути посів. 

Випускаються моделі культиватора 
Performer 4000, 5000 і 6000 робочою 
шириною, відповідно, 3,85, 5 і 6 м, по-
тужністю трактора від 360 до 500 к.с. 

Культиватор має діаметр дисків 510 
мм і товщину 6 мм,  відстанню між дво-
ма рядами 720 мм та інтервалом між 
дисками в ряду 250 мм (мал. 2). 

Лапи (мал. 3) обладнані долотами 
шириною 80 мм або 50 мм та дефлек-
тором, на них можуть кріпитись 
додаткові пари лемешів, утворюючи 
стрілчасті лапи. Долота 50 мм в стандарті, а 80 
мм і лемеші опціонально виконуються з кар-
біду для значного підвищення зносостійкості. 
Викривлення лап разом з вигнутою формою 
дефлектора сприяє кращому перемішуванню 
грунту та зменшує необхідну тягову потужність. 
Інтервал між лапами по сліду в 280 мм (без 
лемешів). Всі лапи мають гідравлічний захист із 
рівнем спрацювання 900 кГ і відхиленням вбік 
до 15 см. Досить високий кліренс під рамою 
складає 850 мм.

Новий тип котка HD-Liner 700 (мал. 4) було 
створено для роботи в екстремальних умовах 
великої кількості пожнивних решток, липких, вологих та 
кам’янистих грунтів. V-подібний 
профіль та питомий тиск на по-
верхню поля 225 кГ/м забезпечу-
ють глибоке ущільнення грунту. 
Найбільший серед відомих котків 
діаметр 700 мм сприяє зменшенню 
необхідного тягового зусилля.

Всі диски та лапи змонтовано 
без маслянки, позаяк необхідності 
їх змащування немає. Робочі органи 
виготовлено з кованої сталі для 
збільшення їх міцності. Складан-
ня-розкладання культиватора, регулювання зчіпки, двох 
рядів дисків, коліс, вирівнюючих дисків, котка виконуються 
гідравлікою централізовано за допомогою чотирьохопера-
ційного блока управління  КТН105. Для підключення до трак-
тора потрібно лише два гідророзподільники подвійної дії. 

Performer може використовуватись для виконання різних 
видів робіт на глибині від 15 до 35 см завдяки двом варіантам 
лап з долотами, можливості переладнати долотоподібні лапи 
на стрілчасті додаванням лемешів, а також перетворити дис-
ко-лапову машину на чисто лапову без дисків чи на дисковий 
культиватор без лап (в такому разі обробіток ведеться на 
глибину до 10 см). Можливість зробити п’ять різних культива-
торів з одного – це  унікальна машина, її назва - Performer!

Нарешті є можливість застосування культиватора з од-
ночасним висівом мільконасіневих покровних культур в 8 
рядків через розподільники перед котком (мал. 6). В залеж-
ності від типу приводу висівного пристрою норма висіву 
складає до 30 кГ/га для електро або 120 кГ/ га в варіанті 
гідроприводу.

Як підсумок зазначимо, що своєю властивістю викорис-
товуватись за потреби в п’яти різних конструктивних варі-
антах відповідно до технологічного процесу Performer від 
KUHN немає рівних!

Мал. 1-а

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Фото 1

Мал. 1-б
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Мал. 7

Мал. 8

Мал. 9

Мал. 5

Наступний універсальний агрегат це дисковий культи-
ватор OPTIMER+, створений КУН для лущення стерні відра-
зу після збирання врожаю на великій швидкості та перед-
посівної дискової культивації з високою продуктивністю. 
Дискатор OPTIMER+ виконує такі операції:
• Обробіток ґрунту на 3-10 см.
• Інтенсивне перемішування пожнивних решток з ґрунтом 

для прискорення їх мінералізації.
• Механічна боротьба з бур’яном.
• Прикочування вирівняного ґрунту.

Конструктивні особливості дискового культиватора 
OPTIMER+ надають йому наступні переваги в роботі:

1. Збільшений кліренс: разом з новими регулюваннями 
кута атаки і довшим плечем дискової батареї це забезпечує 
якісну роботу з великою кількістю рослинних решток.

2. Модульність конструкції:
- Два ряди профільованих вогнутих дисків. Диски мають 

нахил як по відношенню до напрямку руху, так і до верти-
калі, а кути нахилу складають відповідно 160 і 60. Завдяки 
цьому диски отримують високу якість обробітку і перемі-
шування, а також готують рівне посівне ложе.

- Грабельки для вирівнювання.
- Прикочуючий каток.
3. Захист і гнучкість в роботі: кожний диск забезпечен 

блочним запобіжним шарніром із чотирьох поліуретанових 
еластомерів, завдяки якому кожний окремий диск швидко 
оминає перешкоду, не впливаючи на глибину роботи інших 
дисків та знімає напруження на раму.

4. Комфорт: Необслуговувані ступиці в кріпленні дисків 
з подвійними радіально-упорними шарикопідшипниками 
заощаджують Ваш час та виключають можливість потра-
пляння всередину пилу. 

5. Простота регулювань: наприклад, глибина регулю-
ється дуже просто, плавно і в широких межах за допомо-
гою легко доступного гвинта на прикочуючих катках : завж-
ди досягається висока якість обробітку і гладка, вирівнянна 
поверхня для наступної роботи сівалки.

6. Великий вибір комплектації : 
- Вогнуті вирізблені диски діаметром 510 мм для інтен-

сивного перемішування грунту і рослинних решток вгли-
бину та по поверхні, більш придатні для роботи по великих 
рештках та культівації до 10 см.

- Диски діаметром 510 мм з невеликими вирізами (опція) 
для мілкого та ультрамілкого поверхневого обробітку стер-
ні та сидератів на 3-5 см.

- Різні моделі котків діаметром 600 мм для будь-яких 
грунтових умов.

Розглянемо більш детально конструкцію та деякі най-
важливіші вузли.

Кронштейни (мал. 5), в 
кіньці яких на підшипниках 
кріпляться диски, зроблені з 
гарячештампованої пластини 
і забезпечують кліренс 55 см 
для вільного проходження 
великої маси решток. До 
квадратної рами кронштейни 
приєднуються через захисні 
блоки з поліуретановими 

вставками, які мають кращу еластичність, витривалість та 
швидкість реагування, ніж звичайні гумові.

В ступицях кріплення дисків застосовано 
багато вдосконалень таких, як дворядні шарико-
підшипники з кутом контакту 40° та герметичними 
кільцьовим ущільненням з п›ятьма губками. Під-
шипник знаходиться в герметичній масляній ванні 
(синтетичне мастило ЕА5), яке має кращі властиво-
сті порівняно зі змазками на жировій основі.

Перекриття дисків, яке погіршується від їх зно-
су, можна корегувати зміщенням в пазах (мал. 6). 

В гідравлічно складаних культиваторах 4003/5003/6003 
та 7503, які мають центральну і дві бокові частини, ці бокові 
крильця мають два положення кріплення: жорстко фіксоване 
для важких умов та плаваюче для складного рельєфу поля.

Краще вирівнювання грунту і 
розподіл решток досягаються рядом 
граблин (мал. 7), які поставляються 
на замовлення.

Одночасно з культивацією диска-
тор може використовуватись для посі-
ву. Для  мілконасіневих культур може 
бути використано невеликий бак, який 
монтується безпосередньо над куль-
тиватором (мал. 8). Для висіву з нор-
мою 1-400 кг/га більшого за розміром 
насіння можна скористатись додатко-
вими бункером TF ємкістю 1500 л, який 
навішується спереду трактора.

В широкозахватних причіпних моде-
лях в залежності від виду роботи, грунту 
та типу рослиних решток використову-
ється три типа котків діаметром 600 мм, 
характеристики та основні особливості 
застосування наведені на мал. 9.

Дисковий культиватор OPTIMER+ є саме тим агрегатом, 
який може швидко і якісно виконати роботу по лущенню 
стерні, закриттю вологи та підготовці під посів, має надійну, 
легко регульовану конструкцію, широкий модельний ряд 
та комплектацію, які задовольнить всі потреби користува-
чів, в різних грунтово-кліматичних умовах.  

Якісне і одночасне виконання культиваторами виробни-
цтва компанії KUHN всіх операцій подрібнення, рихлення, 
перемішування, вирівнювання і прикочування в самих 
важких умовах дозволяє отримувати вищу врожайність із 
меншими витратами – мрія кожного хлібороба !

Мал. 6



НА ЗАХОДІ GRASSLAND 17 У БРИТАНІЇ 
ПРЕДСТАВЛЕНО НАЙБІЛЬШИЙ 
ІНЖЕКТОР

Самим незвичайним експонатом аграрного заходу 
Grassland 17, який відбувся у Британії, серед обладнання для 
роботи з рідкими добривами та гідросумішей став величез-
ний причіпний інжектор з вбудованим шлангом Rotomax від 
компанії Veenhuis. Як повідомляє agroinfo.com, цей високо-
технологічний апарат дозволяє розмотувати плоский шланг, 
коли машина рухається прямо по полю і згортати його при 
повороті на смузі розвороту. Відбувається це завдяки тому, 
що рухома штанга укладає гнучкий шланг з тієї сторони, 
яка необхідна для роботи на наступному прогоні. Основна 
перевага такого механізму в тому, що труба залишається не-
рухомою на землі, на відміну від традиційних шлангів. Такий 
підхід дозволяє не тільки мінімізувати пошкодження рослин, 
а й зменшити знос 125-міліметрової труби. Завдяки даній 
конструкції знижується вимога до тягового зусилля, що, за 

заявою компанії, дозволяє використовувати 12-метровий ін-
жектор з трактором потужністю не більше 150 к.с.

Крім цього, нова модель не вимагає великих зусиль для під-
готовки і збору системи труб. Виробник вже також працює над 
встановленням з рифленим диском для роботи з просапними 
культурами, наприклад кукурудзою і цукровими буряками.

www.agroinfo.com

НОВИЙ АКУМУЛЯТОР КОЛІСНОГО 
ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА

Колісний навантажувач 1160 eHoftrac компанії Weidemann, 
оснащений електродвигуном, тепер може бути обладнаний 
високоякісним акумулятором AGM. Новий акумулятор, який 
монтується в герметичну камеру, набагато менш чутливий до 
перепадів температури, менше нагрівається при зарядці і під 
час роботи, і не вимагає поповнення системи дистильованою 
водою.

Разом з тим, за повідомленням agroinfo.com, головною пе-
ревагою акумулятора AGM, який може встановлюватися і на 
поточні версії навантажувачів, є вбудований зарядний блок, 
завдяки чому використання стаціонарних зарядних при-
строїв стає неактуальним. Зарядити акумулятор просто – для 
цього знадобиться розетка на 230 Bт з постійним струмом в 
16 ампер. Як і в попередніх моделях, компанія пропонує два 
варіанти: стандартний акумулятор 48 Вт і 240 А/год і спеціаль-
ний акумулятор в 48 Вт і 310 А/год. Слід зазначити, що 1160 
eHoftrac надійшов у серійне виробництво в квітня 2015.

www.agroinfo.com



Щ І Л Ь Н Е  П Р Е С У В А Н Н Я !

Завжди!

вт: 20.30   |   ср: 6.30 
сб: 20.10   |   нд: 21.10

ср: 20.10
пт: 19.40

ТЕХНО ФАКТ
пн-пт: 6.15, 8.15
АГРО ПРОФІ
сб: 7.15



Історично так склалося, що Кіровоградщина була і є одним із провідних центрів 
сільськогосподарського машинобудування в Україні. У всіх на слуху потужні 
підприємства «Червона зірка», «Гідросила». Та не менш вагомий внесок у розвиток 
галузі роблять невеликі, однак успішні заводи. Одним із таких незамінних, усім 
фахівцям відомим виробником є ТОВ «Профі Стан».

Його створення було вимогою часу. У 2000-ні роки економіка 
України була на підйомі, а сільське господарство вперше вийшло 
на панівні висоти як галузь економіки. З’являлися перші потужні 
підприємства агарного сектору, фермери набрали силу. Україна 
заявила на весь світ про себе як потужна аграрна держава. Селу 
потрібна була нова техніка. І новий завод у Кропивницькому взяв-
ся задовольнити попит на якісні та сучасні агрегати і обладнання. 

Досвід для такої роботи у працівників був з самого початку. 
«Профі Стан» почав працювати на базі двох колишніх цехів 
«Червоної зірки» – ремонтного та цеху нестандартного облад-
нання. Там було чимало унікального обладнання – більше ста 
одиниць станків та пристосувань. Воно було приведено до 
ладу, закуплені нові сучасні станки.

На ТОВ «Профі Стан» від самого початку пішли більш склад-
ним, затратним, однак, як показав час, вірним шляхом. Ство-
рили власне конструкторсько-технологічне бюро, і почали 
розробляти обладнання власних конструкцій.

Спеціалісти заводу ретельно вивчили реальний попит 
аграріїв – що найбільше потрібно зараз у полі, чого вимагає 
українське село. Дійшли до висновку, що не вистачає засобів 
для транспортування усього спектру навісної сільгосптехніки. І 
«Профі Стан» впевнено взявся вдовольнити цей попит. 

Почали виробляти якісні та недорогі причепи для транспор-
тування жаток, весь час удосконалюючи конструкцію. А вже 
невдовзі опанували весь спектр подібної техніки. Сьогодні 
«Профі Стан» може виготовити у найкоротший термін об-
ладнання транспортування будь-якої сільськогосподарської 
техніки. З найскладнішими випадками нестандарту аграрії 
усієї України звертаються саме на завод у Кропивницькому, 
бо знають – фахівці вирішать проблему швидко, зроблять те, 
що потрібно. Обмежень для заводу немає. Можна замовити 
будь-яке обладнання. Спеціалісти спроектують, виготовлять, 
доставлять, налагодять. 

Асортимент обладнання, яке виробляє «Профі Стан», постій-
но оновлюється. Завод почав випуск зернокидачів, бортових 
навантажувачів, дробарок гілок та багато чого іншого. І щоразу 
висока якість роботи приваблювала фахівців аграрного сек-
тору, які ведуть бізнес вдумливо та з економією. Якість висока 
– ціна помірна.

Можливості колективу заводу цим не обмежуються. У Кірово-
градській області «Профі Стан» є найвідомішим виробником не-
стандартного обладнання та конструкцій будь-якої складності. 

Наприклад, нещодавно в обласному центрі запрацював 
новий ливарний завод «Металіт». Чи не половину всього об-
ладнання для нього було зроблено у цехах ТОВ «Профі Стан». 
Кілька підприємств, що входять до відомого холдингу «Кре-
атив», чи не на дві третини обладнані силами та стараннями 
досвідчених працівників ТОВ «Профі Стан». Це – силосні 
споруди, обладнання для навантаження – розвантаження 
продукції та багато іншого. Все нестандартне облаштування 
цехів «Червоної зірки» зроблено заводом. 

Елеватори, цехи виробництв, будь-які нестандартні споруди 
в усій області – чого тільки не доводилося робити фахівцям ТОВ 
«Профі Стан»! Як кажуть на підприємстві, обмежень в них немає. 

У виробника є всі можливості для виконання складних та 
надскладних завдань. І найважливіше – це люди (персонал). 
Більше ста кваліфікованих кадрів: конструкторів, технологів, 
працівників за станками, зварників та інших спеціалістів здат-
ні виконати завдання будь-якої складності. 

Недаремно, коли інші підприємства завозять в Україну 
обладнання іноземного виробництва, для його монтажу 
запрошують фахівців ТОВ «Профі Стан». Адже знають рівень 
кваліфікації робітників. Спеціалісти заводу монтували облад-
нання італійської фірми «Fomet», австрійської «DISA», німецької 
«Otto Junker». Коли такі потужні виробники постачають своє 
обладнання, вони присилають своїх фахівців на пуск та налад-
ку. Представники усіх цих поважних світових виробників були 
дуже задоволені роботою персоналу ТОВ «Профі Стан». 

В Україні мало є областей, у яких би не працював «Профі 
Стан» як розробник та виробник специфічного нестандартного 
обладнання і сільскогосподарської техніки. Недаремно офіцій-
ними дилерами заводу є відомі та авторитетні компанії: «Агро-
ресурс», «Ландтех», «Техноторг», «Титан Машинері» та інші.

Продукція заводу розходиться по всіх областях нашої дер-
жави та кількох інших країнах. Донедавна це були країни СНД. 
А зараз «Профі Стан» починає працювати і на ринку Євросоюзу! 
Майже 2 роки підприємство працює з партнерами з Молдови. 
Нині у роботі замовлення для Румунії. 

Підприємство сертифіковане за міжнародним стандартом 
ISO 9000, що дозволяє працювати з гарантією високої якості 
роботи.

Олександр Гержов, директор заводу, каже, що ТОВ «Профі 
Стан» може взятися майже за будь-яку роботу. «Нам вдалося 
зібрати потужну команду фахівців на нашому підприємстві, 
– каже директор. – Заводу виповнилося 10 років від дня засну-
вання. За ці роки ми більше ніж 
в десять разів збільшили обсяг 
виробництва сільгосптехніки та 
нестандартного обладнання. І 
ми пишаємось кожним прожитим 
підприємством днем, кожним 
виготовленим нами агрегатом 
чи конструкцією».

Генадій Рибченков 

10 РОКІВ УСПІХУ НА РИНКУ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
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ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A

Технічні характеристики:
• тип: самопересувний, електрич-
ний;
• продуктивність максимальна: 
70-90 т/год;
• висота подачі зерна: не менше 4 
метрів;

• потужність: 9,1 кВт;
• габаритні розміри в робочому положенні 
без повороту тріммера: довжина – 6650 мм; 
ширина – 4150 мм; висота – 3920 мм;
• вага:1200-1250 кг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БОРОНА ГОЛКОВА 
РОТАЦІЙНА БИР-1, БИР-2

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

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

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

Нам                              років!

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ



              Робоча ширина 3,00 м 3,50 м 4,00 м 4,00 м 4,50 м 5,00 м

/               Вага з трубчатим 
катком (кг) 1960 2400 2 510 3 150 3 600 3 860

              Необхідна потужність 
трактора (к.с.) 75 - 130 90 - 160 110 - 180 110 - 180 130 - 200 150 - 220

               Кількість дисків 24+1 28+1 32+1 32+1 36+1 40+1

Навісні Моделі з цільною рамою Моделі з рамою, що складається

              Робоча ширина 4,50 м 5,00 m 6,00 м 7,50 m 9,00 м 12,00 м

           Вага з трубчатим катком (кг) 5 570 6 070 6 380 9 100 14 040 15 680

              Необхідна потужність 
трактора (к.с.) 150 - 210 170-250 190 - 280 230-360 280 - 380 350 - 450

               Кількість дисків 36+1 40+1 48+1 60+1 72 96

Напівнавісні Моделі з рамою, що складається

Дисковий агрегат Agrisem Disc-O-Mulch Gold

Вертикальний кут та кут атаки;
Чудове змішування землі з пожнивними рештками;
Легше проникнення диску в грунт;
Зменшення споживання енергії;
Високоміцні підшипникові вузли SR без необхідності змащування;
Система захисту 3D з віброефектом пружини, розміром 35*35;
Оптимальний кут нахилу диску з позитивним кутом атаки для економії 
потужності;
Запатентована різниця діаметру, передні диски діаметром  610мм, 
задні диски - 560мм;
Відстань під рамою – 60 см;
Посилена конструкція, рама 120*120.

С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16

www.vfc.com.ua
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Демонстрація відбулась у м. Черкаси в рамках сільськогосподарської виставки AGROSHOW 
Ukraine 2017. Виставка проходила на території аеропорту та була першим експо-фестом в Україні, і 
одним із  найбільших заходів агропромислової галузі в Східній Європі. Захід зібрав велику кількість 
відвідувачів та учасників з України та із-за кордону.

SWIFTERDISC XO 6000F – короткий дисковий лущиль-
ник з великою робочою швидкістю (до 15 км/год) та ро-
бочою шириною 6 метрів. Агрегат має унікальні А-диски, 
які краще розрізають рослинні залишки та змішують 
їх з ґрунтом, що дозволяє обробляти велику кількість 
рослинних залишків. Завдяки точному розподілу центру 
тяжіння (вісь розташована попереду заднього ущільню-
ючого катка) агрегат володіє абсолютною стабільністю, 
незалежно від швидкості роботи. Використання  задньо-
го катка, який складається з трьох частин, забезпечує 
абсолютно гладку поверхню без будь-яких грудок між 
ущільнюючими катками.

Під час демонстрації  лущильник працював по цілині 
(ущільненій траві), яка не оброблялася дуже довгий час. 
Проте, SWIFTERDISC XO 6000F  відмінно справився з по-
ставленим завданням. 

Покази відбувалися протягом трьох днів. Вони були зо-
рієнтовані під клієнтів,  проте під час показів було чимало 
інших зацікавлених осіб. Коментував роботу дискового 
лущильника та знайомив зацікавлених з агрегатом спеці-
аліст з техніки Bednar компанії «Новофарм», торгівельний 
представник – Олійник Євген. 

Багато аграріїв зацікавилися даним агрегатом та мають 
наміри придбати його. 

18-20 ТРАВНЯ 2017 РОКУ КОМПАНІЯ 
«НОВОФАРМ» ПРОДЕМОНСТРУВАЛА 

ДИСКОВИЙ ЛУЩИЛЬНИК SWIFTERDISC XO 6000F 





Щ І Л Ь Н Е  П Р Е С У В А Н Н Я !

Завжди!

від
ТОВ «Аграрна 
індустріальна компанія»
Україна, Київ, 
вул. Сосюри, 5, оф. 101
Тел.: +38 044 531 14 74 
         +38 050 658 04 75
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Завжди!

від
ТОВ «Аграрна 
індустріальна компанія»
Україна, Київ, 
вул. Сосюри, 5, оф. 101
Тел.: +38 044 531 14 74 
         +38 050 658 04 75

ПРЕС-ПІДБИРАЧ MASSEY FERGUSON 2270 XD МОЖНА УЖЕ ЗУСТРІТИ НА 
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЯХ

Представництво корпорації AGCO у 
кінці травня ввели в експлуатацію пер-
ший в Україні важкий прес-підбирач 
Massey Ferguson 2270 XD. Подія від-
булась на полях господарства ТОВ ПК 
«Зоря Поділля» у м. Гайсин, Вінницької 
області. Про це повідомляє портал 
traktorist.ua. За словами головного 
інженера аграрного підприємства В. 
Максименко, з старою технікою вже не 
могли впоратись з обсягами роботи, 
тому почали шукати заміну – більш 
міцну, продуктивну, з більшим розмі-
ром тюка. Господарство ТОВ ПК «Зоря 
Поділля» займається вирощуванням 

цукрових буряків, зернових культур та 
соняшника, а також має близько 1000 
голів молочної худоби.

За підсумками випробувань в госпо-
дарстві, прес-підбирач Massey Ferguson 
2270 XD вдало виконав тюкування 
тюків розміром 2400х1200х900 мм з ва-
гою кожного в межах 790-840 кг.

Слід зауважити, що серія MF 2200 
успадкувала чудову конструкцію по-
передниці, серії MF 2100, і придбала 
додаткові функції, які ще більше збіль-
шують продуктивність. Прес-підбирач 
оснащений кольоровим екраном з 
високою якістю і винятковою чіткі-

стю в будь-який час дня і ночі, а сам 
прес-підбирач повністю відповідає 
стандарту ISO, тому його можна вико-
ристовувати з будь-яким трактором, 
оснащеним терміналом ISO VT.

Одна з найбільш вражаючих осо-
бливостей моделей серії MF 2200 - це 
підбирач. Гідроциліндри подвійної 
дії впливають на бічні стінки і верх 
камери пресування, забезпечуючи 
рівномірну щільність. Управління 
здійснюється автоматично з монітора 
C1000 прес-підбирача. Щоб забезпе-
чити високу якість сіна або соломи, всі 
прес-підбирачі серії MF 2200 можна 
оснащувати посиленим подрібнюва-
чем. Цей механізм нарізає матеріал 
потрібної довжини (48, 96 або 192 
мм), граблини набивателя захоплю-
ють матеріал і заповнюють камеру 
попереднього пресування. За рахунок 
наявності набиваючих граблин якість 
пластів матеріалу не знижується.

За рахунок високої щільності тюка, 
MF 2270 XD спресовує в тюк на 15-20% 
більше соломи. Цьому сприяють ма-
сивні маховик та поршень. Спресовані 
тюки високої щільності можна вико-
ристовувати навіть як альтернативне 
паливо в котельнях.

www.traktorist.ua
www.zeppelin-agro.com.ua

Anz_A5quer_MH_Tiger_MT_2016_ua_LAY.indd   1 28.04.2016   15:00:54
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CLAYDON ЗАПУСКАЄ МІЖРЯДНІ 
КУЛЬТИВАТОРИ ДЛЯ 
СМУЖНОГО ПОСІВУ КУЛЬТУР

Компанія Claydon розробила міжрядний поверхне-
вий культиватор для культур, які висіваються сівалками 
з технологією Strip-Till. В компанії переконані, що цей 
агрегат допоможе посилити ефективність гербіцидів.

Про це повідомляє traktorist.ua з посиланням на 
fwi.co.uk.

Культиватор Inter-Row Hoe може використовуватися 
на будь-якій культурі, висіяній стрічковим способом з 
допомогою сівалки Claydon Hybrid. Стандартна ширина 
міжрядь для культиватора становить 150 мм.

Культиватор має один ряд пружинних лап, загну-
тих назад. Вони працюють на глибині всього 20 мм, 
вириваючи бур'ян з корінням та залишаючи його на 
поверхні.

Inter-Row може використовуватися на початкових 
стадіях росту рослин для знищення бур'янів, на які не 
подіяв гербіцид або на ділянках, де його не можна ви-
користовувати. Культиватор Inter-Row Hoe має найвищу 
продуктивність роботи на швидкості 6 км/год.

В цьому сезоні компанія проводить остаточні випро-
бування шестиметрового культиватора Inter-Row Hoe та 
планує цього ж року запустити модель в виробництво.

ВІДБУЛАСЬ ВИСТАВКА 
AGROSHOW UKRAINE 2017

18-20 травня у м. Черкаси на тери-
торії аеропорту відбувся AGROSHOW 
UKRAINE 2017 – перший експо-фест в 
Україні.

Захід був проведений за підтрим-
ки Міністерства продовольства і 
агропромислового розвитку України, 
Черкаської обласної державної ад-
міністрації та управління АПК в Чер-
каській області. Організатором висту-
пає ТОВ «Євро Бізнес Консалтинг».

AGROSHOW UKRAINE 2017 був 
представлений наступними тема-
тичними розділами: сільгосптехніка 
та обладнання, рослинництво та 
агрохімія, тваринництво, біоенерге-
тика, сучасні енерго- та біотехнології, 
агроекономіка та управління, інфор-
маційні технології та агросервіс, трас-
порт, логістика та ін.

Спеціально для учасників та відві-
дувачів AGROSHOW Ukraine 2017 всі 
3 дні діяла зона нетворкінгу - зона 
налагодження контактів, прийняття 
важливих рішень, підписання кон-
трактів та договорів. Це спеціальне 
місце, обладнане таким чином, щоб 
стимулювати знайомства і діалог 
учасників.





ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

200
компаній

7000
відвідувачів

25 000
м2 виставки

100
спікерів

VI Міжнародна агропромислова 
виставка та форум 
агропорт схід харків 2017 

5—7 жовтня 2017 

Довідки та реєстрація учасників
     www.agroport.ua        (057) 766-55-43, (050) 403-88-44







МИЛЛИОН ГРИВЕН ЗА 10 ДНЕЙ
Уважаемый читатель, убежден, что после прочтения на-

звания статьи возникает естественное желание выразиться 
в адрес автора в лучшем случае так: «Тьфу, еще один сказоч-
ник!». А «сказка» - в следующем.

К нам обратилась одна крупная фирма с просьбой от-
делить семена подсолнечника из крупного сора, который 
удерживает семечки при сходе с просевного сита зерноочи-
щающей машины типа БСХ. Эта проблема хорошо известна: 
подсолнечник - легкая культура (насыпная плотность под-
солнечника меньше насыпной плотности зерновых культур 
в два раза) и отделение его семян из вороха растительного 
сора, практически такой же насыпной плотности, затрудни-
тельно (см. фото).

На нашем зерноочищающем оборудовании эта задача 
была выполнена благодаря, прежде всего, возможности 
глубокой регулировки основных параметров работы зерно-
очищающих машин.

Как известно, растительный сор имеет низкую сыпучесть, 
и для его перемещения по ситу требуется регулировка как 
угла наклона рассева, так и вектора колебания рассева. У 
наших очищающих калибраторов (ОКФ-10) такие регулиров-
ки имеются. Наклонив на соответствующий угол рассев, и 
установив на требуемый угол вектор импульса (положение 
вибраторов), был задан оптимальный режим, при котором 
смесь растительного сора с семечком равномерно переме-
щалась по рассеву.

Поскольку колебания сита при этом были плоскопарал-
лельными, то крупный сор и, прежде всего, палочка пере-
мещались по ситу в режиме скольжения без вертикальной 
составляющей колебания. Это, в свою очередь, привело к 
тому, что через сито Ø10 практически прошло все семечко с 
сором, размер которого был меньше 10 мм.

На следующем рассеве было установлено 
сито Фадеева размером 6.5, через которое про-
шло семечко и какая-то часть мелкого легкого 
сора (см. фото).

Окончательная очистка, практически до 100%, была 
выполнена на пневмовибростоле (ПВСФ), на котором подоб-
ные задачи решаются без проблем (см. фото).

Исходный материал До пневмовибростола После пневмовибростола

Итак, в качестве резюме:
В привезенном соре оказалось 60-65% кондиционных 

семян подсолнечника. За сутки из 35 т такой смеси крупного 
сора с подсолнечником на комплексе из двух последователь-
но стоящих очищающих калибраторов ОКФ-10 и одного пнев-
мовибростола можно выделить 20-25 тонн кондиционной 
чистой семечки. За десять дней, соответственно, 200-250 тонн.

Если учесть, что ворох сошедшего с БСХ крупного расти-
тельного сора с «запрятанным» в нем семечком никуда не 
пристроишь, то становится оправданным название статьи.Сито Фадеева

Комплекс для 
очистки



А
Г

Р
О

ІС
Т

О
Р

И
К

Всеукраїнський аграрний журнал №5 (52) / 2017106

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
РЕВОЛЮЦІЯ (ЕВОЛЮЦІЯ) ... 

Сільськогосподарська революція – комплексне, багатокомпонентне поняття, що ви-
користовується в науці для періоду змін в аграрному виробництві, яке в узагальненому 
плані можна трактувати як використання досягнень генетики, селекції та фізіології рос-
лин і тварин, агротехнічної науки, завдяки яким відкрився шлях до більш нових способів 
виробництва сільськогосподарської продукції. Оскільки до таких цілей люди прагнули 
вже давно, то побутує думка, що правильніше було б іменувати цей процес не революцією, 
а еволюцією. Тож коли розпочалася революція (еволюція) в аграрному секторі?..

За твердженнями окремих дослідників історії роз-
почалися істотні зміни у сільському господарстві, коли 
мандрівник Колумб відкрив Америку (1492 рік) і дав старт 
«міжконтинентальному» обміну рослин і тварин. Так, в 
перчу чергу, набули поширення і стали відомі загалу помі-
дор, кукурудза і картопля.

Надалі розвиток сільського господарства тісно пов›я-
заний із науково-технічним прогресом суспільства: широ-
ким застосуванням металів у виробництві, практичними 
винаходами у сфері фізики, хімії та біології. Ознамену-
вався він також із так званою «промисловою» революцією 
та повсюдною індустріалізацією, епіцентром яких була 
Велика Британія та її колонії.

Ключовим для британської сільськогосподарської 
революції була розробка різних сільськогосподарських 
технологій, спрямованих на запобігання втрати пожив-
них речовин із землі під час землеробства. У той же 
час були виведені більш врожайні сорти рослин, які 
могли приносити більший урожай на акр. Фермери, ви-
користовуючи новітні знаряддя праці, могли виробляти 
більший урожай з меншою кількістю помічників – один 

робітник міг нагодувати не 2 особи (1700 р.), а майже 5 
осіб (1850 р.).

НОВІТНІЙ ПЕРІОД – «ЗЕЛЕНА 
РЕВОЛЮЦІЯ»

Подальший розвиток пов›язаний із двома фундамен-
тальними речами: швидким зростанням механізації в кінці 
XIX і XX століття і необхідністю забезпечення продоволь-
ством всезростаючого населення планети.

Йде мова про «зелену революцію» – комплекс змін в 
сільському господарстві більшості країн світу, які при-
звели до значного збільшення сільськогосподарської 
продукції. Вона включала в себе активне виведення більш 
продуктивних сортів рослин, розширення іригації, засто-
сування добрив, пестицидів, сучасної техніки.

Її батьком вважають американського агронома, ге-
нетика і фахівця із патології рослин Нормана Ернеста 
Борлоуга. Він впровадив програму «зеленої революції» в 
Мексиці, починаючи з 1943 року. За 15 років урожайність 
зернових в країні зросла в 3 рази, Мексика повністю 
відмовилася від імпорту. Розробки Борлоуга були вико-

Перша "зелена революція" 
(промислово розвинуті країни)

Друга "зелена революція" 
(країни, що розвиваються 
країни)

Основні міжніродні сільськогосподарські 
науково-дослідні центри і генетичні банки



ристані в селекційній роботі в Колумбії, Індії, Пакистані, 
за що у 1970 році вчений отримав Нобелівську премію 
миру.

В розвинених країнах світу так звана «зелена револю-
ція» розпочалася у 30-ті роки ХХ ст. – в США, Канаді, 
Великобританії, а у 50-ті роки – у Західній Європі, Японії, 
Нової Зеландії. Однак в ту пору її називали індустріалі-
зацією сільського господарства, виходячи з того, що в її 
основі лежали його механізація і хімізація в поєднанні з 
іригації та селекційно-племінною роботою.

І лише в другій половині ХХ ст., коли аналогічні про-
цеси торкнулися країн, що розвиваються, у користуванні 
людей міцно утвердилася найменування «зелена револю-
ція», яка поширилася усім світом (див. рис.).

Загалом вона охопила понад 15 країн, розташованих 
у поясі, що простягається від Мексики до Кореї. На цих 
територіях одночасно відбувалися процеси зі швидкого 
зростання населення, високого навантаження на орну зем-
лю та присутністю низької культури агротехніки. Тому за-
провадження результатів еволюції сільськогосподарського 
науки і виробництва з метою накормити понад 300 млн. 
осіб сприймалася не інше як революція.

«Зелена революція» характеризується наступними 
складовими.

Перша із них – виведення нових сортів сільськогоспо-
дарських культур. З цією метою в 40-90-х рр. XX ст. було 
створено 18 міжнародних науково-дослідних центрів, що 
спеціально займаються вивченням різних агросистем, 
представлених в країнах світу, що розвивається.

Результатом їх діяльності було виведення високо-
врожайних сортів карликової пшениці (1950-ті рр.), які 
призвели до збільшення врожайності з 8-10 до 25-35 ц/га; 
створенням нових сортів рису, які володіли стійкістю до 

шкідників, швидше достигали (зі 180 днів до 120 днів) і 
давали прибавку врожайності на 25%.

Другий компонент «зеленої революції» – іригація. 
Вона особливо важлива, тому що нові сорти зернових 
культур можуть реалізовувати свої потенціал тільки в умо-
вах оптимального зволоження. Тому з початком «зеленої 
революції» в багатьох країнах, що розвиваються, перш за 
все азійських, зрошенню стали приділяти особливо багато 
уваги. Це призвело до того, що частка зрошуваних земель 
у світі нині становить 19%, але саме в районах поширення 
«зеленої революції» ще більше – 35-40%. 

Третій компонент «зеленої революції» – індустріалізація 
сільського господарства, тобто застосування машин, до-
брив, засобів захисту рослин. У цьому відношенні країнами, 
що розвиваються, в тому числі і країнами «зеленої рево-
люції» не було досягнуто особливо великого прогресу. Це 
можна продемонструвати на прикладі механізації сільського 
господарства. Ще на початку 1990-х рр. в країнах, що розви-
ваються вручну оброблялися 1/4, за допомогою тяглової сили 
– 1/2, а тракторами – лише 1/4 частина орних земель.

Поряд із позитивними результатами «зеленої революції» 
вона лишилася осторонь зернобобових, бобових і про-
сапних культур, зосередившись лише на трьох культурах: 
пшениці, рисі та кукурудзі. Надмірна іригізація, індустріа-
лізація та «хімізація» неоднозначно вплинули на агросферу 
багатьох країн та великих частин континентів. Незважаючи 
на різноманітні наслідки, що потребують додаткових оцінок 
істориків і фахівців аграрної справи, «зелена революція» 
ХХ століття стала переломним моментом у розвитку су-
часного сільського господарства і призвела до формування 
засад для створення потужного аграрного бізнесу.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
uk.wikipedia.org, bibliograph.com.ua, www.e-reading.club
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Ящук Т.С., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи ТДСГДС ІКСГП НААН

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОДУКТИВНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ

Строки використання тварин коливаються в широких межах. Щоб правильно регулювати ці 
біологічні процеси, необхідно знати їх закономірності. Вчені вже давно намагалися пізнати зако-
ни, які регулюють тривалість життя. Навіть поверхневе спостереження над свійськими тваринами 
переконує в тому, що великі тварини довговічніші. Хоч і бувають винятки, все ж існує твердження, 
що великі тварини вимагають більше часу для свого розвитку і досягнення зрілості порівняно з 
дрібними. Тому ще Бюфон (1749) допускав, що ембріональне життя і період росту пропорціональ-
ні тривалості життя, тому довговічність може в певній мірі вимірюватися періодом росту. 

Довголіття тварин – більша середньої тривалість життя 
тварини. Розрізняють довголіття тварин (за Чукашем): се-
реднє, господарське і специфічне, або нормальне. Середнє 
довголіття тварин встановлюється статистично, воно 
збільшується, коли поліпшуються умови утримання тварин 
(зокрема, з ліквідацією інфекцій). Господарське довголіття 
тварин визначають за економічною доцільністю в кожному 
конкретному випадку, зокрема за продуктивністю тварин, 
плодючістю і здатністю передавати якості по спадковості. 
Специфічне або нормальне довголіття тварин біологічно 
зумовлене, максимальне або максимально можливе – видо-
ва особливість.

Єдиної теорії тривалості життя не існує. Найбільш 
переконлива теорія І.П. Павлова (1951), який вважав, що 
тривалість життя у тварини різних видів склалася в процесі 
їх еволюції. Вона визначається будовою тіла, ступенем 
досконалості нервових кореляцій в організмі, загально бі-
ологічними і життєвими умовами тварин. Тварини кожного 
виду рідко досягають граничного віку, тобто індивідуальний 
життєвий цикл їх рідко закінчується фізіологічною смертю. 
Майже всі вони вибувають з господарства раніше можли-
вого терміну біологічного довголіття. Це пояснюється тим, 
що термін використання тварин кожного виду залежить від 
їх продуктивних і племінних якостей. Тварин утримують у 
господарстві до тих пір, поки у них ці якості зберігаються 
на високому рівні. Коли продуктивність і племінні якості 
помітно знижуються, їх вибраковують із стада.

ФАКТОРИ ПРОЦЕСУ СТАРІННЯ
Зниження господарських якостей з віком тварин відбу-

вається в результаті їх старіння – складного природного 
фізіологічного процесу, який завершує індивідуальний цикл 
розвитку організму. Існує таке класичне визначення жит-
тєвого процесу: «життя – це спосіб існування білкових тіл, 
істотним моментом якого є постійний обмін речовин з ото-
чуючою їх зовнішньою природою, причому з припиненням 
цього обміну речовин припиняється і життя, що приводить 
до розкладання білку». 

Генетики висувають дві основні групи гіпотез старіння. 
Гіпотези, що відносяться до першої групи, виходять з того, 
що в генетичному апараті клітини, в її хромосомах є особли-
ва «програма старіння». В певний момент життя відбуваєть-
ся включення цієї програми і починається процес старіння. 
Згідно до гіпотез другої групи, старіння – не частина гене-
тично наданої програми, а її побічний продукт. Організми 
починають старіти «після вичерпання їх біологічної про-
грами розвитку», тобто після виконання ними основного 
біологічного призначення відтворювання нового покоління. 
Отже, старіння – «позапрограмний  процес» руйнування 
живої системи, з позиції еволюції (І.П. Павлов, 1951). Єдиної 
наукової обґрунтованої причини старіння організму поки 
що не встановлено. Існують лише гіпотези.

Встановлено, що тривалість та ефективність довічного 

використання корів зумовлюється сукупною дією геноти-
пових (походження за батьком, спадковість матері, умовна 
кровність, належність до лінії, родини, країни селекції) 
і паратипових (рівень вирощування і годівлі, рік і сезон 
народження і отелення) чинників. 

Вплив паратипових факторів на плодючість і продуктив-
не довголіття корів має важливе значення, саме паратип 
зумовлює формування плодючості корів та їх продуктивне 
використання, які закладені в генотипі тварини. 

ПРАВИЛЬНА ГОДІВЛЯ ЗНАЧНО ВПЛИВАЄ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Важливо знати, що на вік телиць, коли настає перша 
тічка, впливає розмір тіла, який легше всього контролювати 
показником живої маси. При незадовільній годівлі статевий 
розвиток затримується до того часу, поки тварина не досяг-
не певних розмірів, властивих для даної породи.. 

Порушення відтворних функцій відмічається і при над-
мірній годівлі тварин неповноцінними кормами і концен-
тратами, при згодовуванні їм великої кількості жому, барди, 
зеленої маси бобових, а також недоброякісного сінажу та си-
лосу, що зумовлює ожиріння тварин. При такій годівлі статеві 
цикли неповноцінні, настає жирове переродження органів 
розмноження, утворюються фолікулярні кісти яєчників, в них 
затримуються жовті тіла, виникає гіпотонія матки.

Найчастіше аліментарна неплідність виникає при нестачі 
у раціонах білків, вуглеводів, вітамінів А, Е, В, а також макро- і 
мікроелементів фосфору, кальцію, кобальту, марганцю, міді, 
йоду, цинку та ін. При нестачі в раціоні вуглеводів зазнає змін 
білковий обмін, знижується рівень кислотної ємкості крові, 
збільшується наявність кетонових тіл в організмі, настає 
токсинемія (кетоз) з порушенням відтворної функції.

Вирішальне значення в системі вирощування молодня-
ку має вибір типу годівлі. Вірогідно встановлений такий 
факт – у більшості випадків погіршення відтворення тварин 
пов'язане з недостатнім рівнем годівлі. 

Тепер досить точно визначають енергетичну поживність 
кормів, але їх якісна оцінка ще потребує додаткового ви-
вчення. В умовах зимового утримання корів рівень мікроеле-
ментів у кормах часто буває нижчим норми. Тому доцільно 
добавляти в раціон 25 мг хлористого кобальту, 70 сірчанокис-
лого цинку, 250 сірчанокислого марганцю, 50 сірчанокислої 
міді і 7 мг йодистого калію. Кобальт впливає на плодючість 
маток і резистентність приплоду. Для забезпечення потреб 
тварин у марганці і міді їх вміст в рослинах повинен бути 
відповідно 100 і 12 мг/кг сухої речовини корму. 

Однією з причин відсутності тічки і низької заплідненості 
корів вважається анемія, яка розвивається при недостачі 
мікроелементів в організмі. Низький вміст гемоглобіну в 
крові було виявлено у корів, які не приходили в охоту через 
60 днів після отелення і запліднених після чотирьох і більше 
осіменінь. Причиною анемії може бути «кобальтове», або 
«мідне» голодування.
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Ріпак, суріпка, капуста, бруква, турнепс, гичка цукрових 
буряків знижують активність щитовидної залози, негативно 
впливають на відтворну функцію корів. Високопродуктив-
ним коровам не бажано згодовувати силос і жом без сіна.

На відтворну функцію значно впливає фосфорно-каль-
цієвий обмін. При нестачі у раціоні фосфору і зниження 
його рівня в крові у тварин спостерігаються неплідність, 
народження нежиттєздатного потомства. 

Відомо про негативний вплив недостачі каротину на 
функцію розмноження. Зменшення кількості каротину в 
раціоні на 100 мг подовжує період першого осіменіння до 
запліднення на 10 днів. Подібні взаємозв'язки характерні й 
для інших поживних речовин. 

Надлишок поживних речовин у раціоні також негативно 
впливає на плодючість корів. Наприклад, споживання каль-
цію на 10 г більше, ніж 110 г на день подовжує проміжок 
часу між отеленнями приблизно на 16 днів (Б. Аенелт, 1968). 

Багаторічні дослідження свідчать, що плодючість в стаді 
корів визначається не лише наявністю поживних речовин у 
раціоні, але і співвідношенням між ними, а також мінераль-
ними речовинами та вітамінам. 

На думку багатьох авторів, плодючість корів залежить 
від рівня їх молочної продуктивності, і з підвищенням 
надоїв вона знижується. Так, І. Варейєчко встановив, що з 
підвищенням надоїв від 2000 до 6000 кг заплідненість корів 
знижувалась від 65,62 до 25,00% (тобто, підвищення надоїв 
на кожну тисячу кілограмів молока знижувало заплідню-
вальну здатність корів на 10%), а кількість осіменінь на одне 
запліднення збільшувалась від 1,37 до 2,52. Однак, Н. Ренсор 
із співавторами, К. Шмідт та інші, Д. Дігест довели, що повно-
цінна годівля і правильне утримання тварин забезпечують 
поєднання високої продуктивності з високою плодючістю, 
що підтверджено численними дослідженнями. Проте аналіз 
даних літератури свідчить, що на це питання не можна 
відповісти однозначно, оскільки молочна продуктивність 
і плодючість корів значною мірою зумовлені генетичними 
особливостями, які забезпечують пристосованість організ-
му до умов зовнішнього середовища залежно від продук-
тивності. 

ІНШІ АСПЕКТИ: СЕЛЕКЦІЯ, УТРИМАННЯ, ЕКС-
ПЛУАТАЦІЯ

Направленою селекцією можна значно підвищити 
пристосованість організму, а повноцінна годівля і пра-
вильне утримання сприятимуть поєднанню високої 
молочної продуктивності корів з високою плодючістю. 
Це підтверджується даними авторів, які не спостерігали 
в стадах високопродуктивних корів зв'язку між надоями і 
заплідненістю. Крім того, в кожному стаді будь-якої породи 
є групи високопродуктивних корів з рекордними надоями, 
які зберігають протягом життя високу відтворну здатність. 
Однак ще недостатньо ведеться селекція на підвищення 
відтворної здатності, бо увага селекціонерів зосереджена в 
основному на підвищенні продуктивності. 

Досвід, нагромаджений у нашій країні і за кордоном, 
свідчить, що плодючість великої рогатої худоби можна 
підвищити відбором за цим показником як корів, так і 

бугаїв-плідників. Плідники різних ліній мають неоднакову 
відтворну здатність (у межах 45-90% запліднень від першого 
осіменіння) і по-різному впливають на репродуктивні якості 
потомків, що підтверджується наявністю кореляції між 
відтворною здатністю бугаїв і їх дочок (Ерб Р., Флерчінгер Ф., 
Кіддде Н. та ін.).

У деяких видів ссавців встановлена залежність відтвор-
ної здатності від концентрації тварин у приміщенні. При 
підвищеній щільності поголів'я у великих групах пору-
шуються умови догляду і утримання, що призводить до 
зниження плодючості тварин. 

Важливими факторами впливу є також мікроклімат, в 
разі порушення параметрів якого виникає кліматична не-
плідність – це депресія репродуктивної функції у сільсько-
господарських тварин, що виникає внаслідок невідповід-
ності їхнім потребам макроклімату і мікроклімату, зокрема 
таких факторів зовнішнього середовища, як світловий і 
температурний режими, вологість і склад повітря та моціон.

Макрокліматична неплідність буває в імпортної худоби 
або тварин, переведених в інші, незвичні для них кліматичні 
зони, а мікрокліматична – у разі порушення умов догляду та 
утримання. Кліматична неплідність зазвичай реєструється 
в зимовий період у тварин, роди в яких пройшли у жовтні, 
лютому. Влітку вона спостерігається в жаркий період, у 
засушливі роки й при відсутності моціону. 

Профілактику кліматичної неплідності можна проводити 
у будь-яку пору року. Для цього необхідно усунути недоліки 
в утриманні, нормалізувати мікроклімат, запровадити 
регулярний моціон, організувати штучне опромінення 
тварин і поліпшити годівлю. Профілактику макрокліматич-
ної неплідності краще здійснювати завезенням запліднених 
телиць і молодих плідників за 6-8 місяців до початку їх 
використання. 

Також до основних факторів впливу на плодючість 
відносять і суб’єктивні фактори: несвоєчасне осіменіння 
корів після родів, подовження лактації за рахунок пропус-
ків перших трьох-чотирьох статевих циклів, пізній запуск 
тварин або відсутність сухостійного періоду, неправильне 
роздоювання у поєднанні з одноманітною годівлею, особли-
во соковитими молокогінними кормами та ін. 

На плодючість впливає і вік тварини. Порушення пло-
дючості внаслідок вікових змін настає в 12-15 років у корів, 
а у бугаїв у 10-16 років. У стаді старих тварин необхідно 
заміняти молодими (25-30% поголів'я щороку). Оптималь-
ний вік використання племінних корів 12-14, товарних – 
8-10 років.

Аналіз двохфакторних дисперсійних комплексів за оз-
наками довічного використання корів досліджуваних нами 
стад показав, що на формування основних селекційних 
ознак паратипові чинники справляють достовірний вплив, 
особливо для корів, які вибули в період 1-5 лактації – в 
межах 27-28%. За визначеними показниками встановлено, 
що паратипові чинники достовірно впливають на трива-
лість лактації корів (46-69%), вік І отелення (23%), середню 
продуктивність корів (5-7%).

Також вплив господарських умов на формування ознак, 
які визначають ефективність господарського використання, 
виявився більш істотним і достовірним у корів різних ліній, 
які вибули на ранніх періодах лактування (1-5 лактації) і 
склав 38-59%, після 5 лактації – 6-18%. 

Тобто, щодо впливу паратипових чинників на ознаки 
довічного використання корів встановлено, що значною 
мірою підлягають модифікуючим умовам середовища такі 
ознаки як середня продуктивність за всі лактації, середня 
тривалість життя, господарського використання, лакту-
вання, довічний надій, середній надій на 1 день життя і 
господарського використання, що вказує на можливість 
подовження терміну використання корів шляхом створення 
оптимальних адекватних умов вирощування, утримання і 
годівлі тварин в період формування їх молочної продуктив-
ності, утримання та експлуатації.
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ЕФЕКТИВНЕ СИЛОСУВАННЯ
Кузьменко В.Ф., канд. техн. наук, ННЦ «ІМЕСГ», Холодюк О.В., Вінницький ДАУ, канд. техн.. наук

Завдання кормовиробництва – забезпечення тваринництва достатньою кількістю прийнят-
них за вартістю якісних, збалансованих за вмістом поживних речовин та кормів. Це ланка, що 
пов’язує рослинництво і тваринництво.

Серед основних кормів, не зважаючи на окремі пе-
реваги сінажу (трав’яного силосу), основне місце займає 
кукурудзяний силос. Завдяки сумісним посівам кукурудзи з 
білкововмістними культурами, заготівлі силосу в пізній фазі 
стиглості, збільшенню висоти скошування до 30-40 см вда-
ється отримувати силос, що задовольняє найбільш жорсткі  
вимоги щодо поживності та якості корму.

Силосування – достатньо простий і надійний спосіб біо-
логічного консервування кормів. Його суть полягає у швид-
кому створенні анаеробних умов, що припиняє дихання 
клітин, усуває розвиток пліснявих грибків та анаеробних 
бактерій, а відповідно і розігрів закладеної на зберіган-
ня сировини та сприяє швидкому розвитку анаеробних 
молочнокислих бактерій. Продуктом життєдіяльності таких 
бактерій є молочна кислота, яка підкислює корм і пере-
шкоджає розвитку інших мікроорганізмів. Таким чином, 
при зберіганні рослинних кормів ізольованих від атмосфе-
ри, основними чинниками консервування є молочна кис-
лота, що утворюється із цукру в результаті молочнокислого 
бродіння, та фізіологічна сухість корму, яка перешкоджає 
розвитку анаеробних мікроорганізмів.

Постає просте питання: чому при щорічній повторю-
ваності достатньо простих, механізованих складових 
процесів заготівлі силосу не вдається однозначно 
отримувати високоякісний корм? Відповідаючи на це 
питання слід відзначити, що якісний силос це результат вза-
ємодії багатьох чинників, основні групи яких представлено 
на рис.1. 

Рисунок 1. Взаємозв’язок основних чинників, що визначають 
якість отримуваного корму

Чинники, що визначають якість корму, не завжди ке-
ровані та однозначно визначаються (наприклад – погодні 
умови), до того ж пов’язані один з одним, тому нехтувати 
будь-яким з них неможливо.

 Сировину для силосування та  вміст в ній поживних 
речовин, цукрів формують, висіваючи та вирощуючи відпо-
відні сорти культур. 

Ферментація визначається наявністю в природних 
умовах відповідної кількості молочнокислих бактерій, а 
умови зберігання – типом сховища, яке використовується. 
Важливою характеристикою для сховища є питома відкри-
та поверхня, якою силосна маса контактує з киснем. Чи 
менша відкрита поверхня та чим швидше  маса потрапить в 
сховище, тим кращий корм отримується в результаті.

Практика силосування вносить свої корективи в отри-
мання силосу, оскільки тут впливає людський фактор, що 
проявляється в подрібненні маси, інтенсивності подачі її у 

сховище, типу сховища, часу та якості його укриття, тощо. 
До процесу заготівлі силосу слід підходити всесторон-

ньо, системно. Виробничники, реалізуючи технологічний 
процес заготівлі силосу, намагаються досягти наступних 
результатів:
• заготовити необхідну кількість силосу;
• своєчасно виконати операції заготівлі;
• знизити втрати при заготівлі та зберіганні;
• покращити якість силосу;
• зменшити енерговитрати на його заготівлю.

Перелічені складові мети процесу є завданнями, вико-
нання навіть одного з них підвищує ефективність реалізації 
процесу. Кожне господарство, виходячи із місцевих умов, 
бажаної продуктивності поголів’я, визначає об’єми кормів, 
в тому числі і силосу, які слід заготувати і зберігати. 

Виходячи із номенклатури та обсягів кормів, середньої 
урожайності кормових культур, можливе визначення площ, 
на яких вони будуть вирощуватися. На період заготівлі 
силосу відповідно до кількості силосу (розмірів ферми) 
створюється система обслуговування потоку зеленої маси, 
що формуються на полях.

Зв’язки в процесі заготівлі силосу поділяються на 
матеріальні (обробка рослинної маси, транспортування її) 
та управлінські (збільшення чи зменшення числа машин 
при переїзді на інше поле, вчасне дозаправляння паливом, 
облік виконаних робіт). 

Матеріальна складова процесу заготівлі кукурудзяного 
силосу – це один або декілька кормозбиральних комбайнів 
із жаткою для скошування високостеблевих культур (ЗК 
– збиральний комплекс), набір транспортних засобів для 
перевезення різаної маси (ТК – транспортний комплекс),  
засоби  для укладання, ущільнення та зберігання зеленої 
маси (СК – комплекс для складування). До складувального 
комплексу окрім технічних засобів входить кормовий двір 
тваринницької ферми –  частина території безпосередньо 
тваринницької ферми чи поряд з нею на якій розташована 
інфраструктура пов›язана із забезпеченням її кормами. 

Сучасне інтенсивне кормовиробництво, використовую-
чи досягнення біотехнологій, селекції та генетики, що про-
являється у використанні нових сортів, ефективних доз та 
способів внесення добрив, гербіцидів  неможливе в першу 
чергу без використання високоефективних технічних засо-
бів. В першу чергу це проявляється на етапі заготівлі кор-
мів, адже заготовлений протягом 6-10 днів силос дозволяє 
фермі давати продукцію протягом 270-280 діб, і виправити 
допущені в цей час недоліки практично неможливо.

Технологічний процес заготівлі кукурудзяного силосу 
включає послідовні дії по скошуванню, подрібненню та 
завантаженню  транспортних засобів з наступним переве-
зенням силосної маси до місця зберігання. Після розванта-
ження транспортних засобів маса переміщується до місця 
зберігання, ущільнюється і герметизується від доступу 
кисню повітря.

На рис. 2 представлено сукупність та взаємозв’язок  між 
факторів, які характеризують технологічні процеси заготівлі 
силосу і зміною та правильним управлінням якими досяга-
ють ефективної заготівлі силосу та гарантують його якість. 

Термін скошування сировини. Кукурудзяний силос, 
заготовлений в фазу воскової стиглості зерна, містить по-
над  30%  сухої речовини. Енергетична цінність 1 кг такого 
корму складає 0,25...0,30 корм, од., а вміст перетравного 
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протеїну сягає 12...15 г. Використання силосу, заготовлено-
го у фазу воскової стиглості зерна, підвищує забезпеченість 
потреби тварин в енергії на 15...20% за рахунок поживності 
наявного зерна кукурудзи.

Рисунок 2. Взаємозв’язок факторів, що впливають на якість 
силосу і змінюються в механізованій технології заготівлі

Згідно вимог, скошування проводять на висоті  15-22 
см, що дозволяє уникнути потраплянню в корм грубої , 
здерев›янілої, багатої на клітковину складової стебла куку-
рудзи.  Маючи достатні площі посіву, можливе скошування 
кукурудзи  на висоті 40-50 см (майже під качан), що дозво-
ляє значно знизити вміст клітковини в кормі, збільшити з 
45-50% до 55- 60% вміст качанів у силосі.

Тип матеріалу, вологість. Вологість – один із найваж-
ливіших факторів, що визначає якість корму. Бажане її 
значення знаходиться в межах 60-70 %. Збільшення воло-
гості понад 75 % призводить до активізації маслянокислого 
бродіння, збільшення об’єму витіканню соку, збільшення 
втрати поживних речовин. Вологість нижче 55% при-
зводить до недостатньо  вираженого молочнокислого 
бродіння, підсилення росту пліснявих грибів, ускладнення 
процесу ущільнення та витіснення повітря із маси. 

Ступінь подрібнення. Необхідність різання кукурудзи  ви-
кликана не лише необхідністю підвищити поїдаємість силосу, 
а і потребою підвищення технологічності маси. Однак безоб-
межне зменшення довжини різання неприйнятне для ВРХ, 
оскільки це жуйні тварини і для типового процесу травлення 
небажана  наявність часток довжиною менше 20-30 мм.

Довжина різки  коливається в межах 5,0-50,0 мм в 
залежності від стану кукурудзи  і можливості збиральних 
комбайнів. Довжина різки регламентується ДСТУ 4782-2007 
«Силос із зелених рослин. Технічні умови» – довжиною 
до 50 мм. Слід працювати з максимально можливою для 
наведених обмежень довжиною різання, оскільки  енерго-
ємність, а отже і витрати палива та продуктивність процесу 
подрібнення безпосередньо пов›язані з довжиною різання.

Силосні бактерії. Силосні (молочнокислі) бактерії при-
сутні на сировині для заготівлі корму. Висока концентрація 
молочнокислих бактерій при забезпеченні їх живленням 
призводить до швидкого зниження рН зеленої маси  та 
максимального  збереження  поживних речовин у силосі.

Ущільнення маси. Завдяки ущільненню (зближенню) 
часток утворюються сприятливі умови для утримання 
рідини між частками стебел і, відповідно, розвитку молоч-
нокислих бактерій. Ущільнення маси погіршує її повітро-
проникність, тим самим ізолюючи глибинні шари маси 
від доступу повітря. Таким чином, збільшення щільності 
сприяє підвищенню ефективності силосування. 

Сховища, їх заповнення та герметизація. Завдання 
сховищ максимально швидко та надійно протягом періоду 
зберігання ізолювати масу від доступу кисню та попадання 
опадів у масу при зберіганні.

Найбільш доцільними  сховищами, з точки зору мініму-
му відкритої поверхні, є плівкові рукава, які заповнюються 
менше, ніж за світловий день та герметизація маси, сфор-
мованої у рулони чи великогабаритні паки стретч-плівкою.

Кормозбиральні комбайни. Збиральний комплекс (ЗК), 
основою якого є кормозбиральний комбайн агрегатований 
з жаткою для високостеблевих культур – визначальна ланка 
технологічного процесу заготівлі силосу. Саме комбайн 
(кілька комбайнів) повинні забезпечити збирання кукурудзи 
протягом не більше 10 діб від початку збирання. Добираючи 
новий чи орендуючи комбайн у відповідності до умов госпо-
дарства слід зважати не тільки на його пропускну здатність, 
а і на можливості різально-подрібнювального апарата. 

В Україні випускається причіпний комбайн КПФ-2,4. 
Відмінністю від комбайна КПІ-Ф-30, що випускався раніше 
є використання гідроприводу для обертання живильних 
вальців та адаптерів. Це розширює межі регулювання 
довжини різання, дозволяє робити це плавно, не ступінча-
то та дозволяє узгоджувати роботу адаптерів та живильних 
вальців.

З країн дальнього зарубіжжя слід вказати на самохідні  
Ягуари 800-, 900 серій фірми Claas, ряд комбайнів «BIG-X» з 
найпотужнішою силовою установкою в 1078 к.с., комбайни 
7000-ї серії фірми John Deer.

Для доподрібнення зерна кукурудзи в сучасних комбай-
нах використовуються вальці. Це або рифлені циліндричні 
вальці діаметром 200-300 мм, встановлені з зазором між 
собою 2-4 мм на відстані 500-800 мм за подрібнювальним 
барабаном, або вальці наборні із рифлених конічних дисків. 

Окрім цієї особливості сучасні кормозбиральні комбай-
ни оснащуються:
• засобами для уловлювання металу та каменів, які в 

автоматичному режимі зупиняють живильні вальці, 
запобігаючи пошкодженню різального апарата;

• системою автоматичного заточування ножів на барабані;
• системою мащення відповідальних підшипникових 

вузлів;
• системою автоматичного водіння по валкам та рядкам 

кукурудзи;
• системою обліку зібраного урожаю, витраченого палива;
• системою визначення вологості маси, що переробля-

ється і відповідно неї автоматичного регулювання  
довжини різання;

• системою автоматичного керування завантаження тран-
спортних засобів.

Обравши сорти кукурудзи, виростивши її в потрібній 
кількості, правильно сформувавши систему кормового дво-
ру на період збирання, підготувавши техніку, забезпечивши 
матеріали для герметизації сховищ і вчасно розпочавши 
збирання силосної маси виробник ще не має гарантій 
отримання якісного силосу. Слід організувати роботу по 
його заготівлі (щодобове виконання необхідного об’єму 
робіт) та постійно контролювати якість виконання робіт Не 
можна залишати дотримання вимог лише на комбайнера, 
шоферів, трактористів. На полі якість робіт має контролю-
вати агроном, біля сховища – зоотехнік. Машини мають зва-
жуватися, з кожної 5-7–мої машини слід відбирати проби на 
вологість, довжину різання та вміст цілого зерна. Зоотехнік 
контролює якість ущільнення, температуру маси на різних 
глибинах та за потреби призупиняє вивантаження тран-
спортних засобів. По результатам вимірювань вологості, 
довжини різання маси, наявності цілого зерна приймається 
рішення про регулювання встановленої довжини різання 
комбайна, заточування ножів, регулювання доподрібню-
вального пристрою комбайна. Після завершення заповне-
ння сховища масою в максимально короткий строк його 
слід герметизувати. 

Всі ці заходи сприятимуть отриманню високоякісного 
силосу, однак слід пам’ятати, що якісний  силос, як і гарне 
вино, залежить і від природи.  



РОЗПОЧАЛИ ІЗ ПТАХІВНИЦТВА, ПОДАЛЬША 
МЕТА – КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК

Традиційно сільськогосподарську галузь ми сприймаємо 
через призму найбільш економічно привабливих виробництв, 
а це безумовно рослинництво. Попри те, що земля є основним 
ресурсом, а поширення набуло вирощування зернових та 
олійних культур, аграрний сектор – це комплекс галузей з ви-
робництва як рослинницької, так і тваринницької продукції. В 
останні роки все більше аграрних формувань приділяють увагу 
тваринництву як інвестиційно привабливій галузі. Серед них 
можна виділити і птахівництво.

П’ять років тому обґрунтоване 
рішення інвестувати у вирощування 
птиці прийняв і наш співрозмов-
ник – Уніят Андрій Володимирович 
– власник товариства з обмеженою 
відповідальністю «Укрполь-2005» (с. 
Метенів, Зборівський район).

МИ – ЗА КОМПЛЕКСНИЙ 
РОЗВИТОК

– Андрію Володимировичу, роз-
кажіть про початок птахівничої 
справи на теренах Зборівщини.

– Будь-яка історія розпочинається з 
ідеї. Ось так відбулося і в моєму житті. 
Як бізнесмен я завжди знаходжуся у 
пошуку раціональних рішень щодо роз-
витку своєї справи. Раніше до сільського 
господарства я не мав відношення, але 
мої партнери порадили спробувати свої 
сили у птахівництві – вирощуванні м’яса 
птиці. Почав із купівлі підприємства та 
його переорієнтації. Ось так на теренах 
села Метенів з’явилось господарство з 
вирощування бройлера.

– Це звучить дуже просто, але 
мабуть на практиці було доволі 
складно?

– Так, безумовно. Я не авантюрист 
і оскільки не мав досвіду у цій галузі, 
то доручив цю справу надійній людині 
Миколі Романовичу Гарбичу – ке-
рівнику технологічного відділу ТзОВ 
«Укрполь-2005». Поряд із значними 
капітальними інвестиціями ми спільно 

із командою вивчали протягом кількох 
місяців досвід європейських фермерів, 
зокрема Польщі та Словаччини. Лише 
тоді розпочали діяльність з одного 
пташника. Працювали за наступною 
схемою: придбали комбікорм, вирости-
ли птицю і продали її.

– Сьогодні ваше підприємство 
за структурою нагадує більше 
агропромислове підприємство. Що 
змусило змінитися?

– Досвід перших років засвідчив, 
що вибір партнерів і технологій, вра-
хування вартості ресурсів, масштаби 
виробництва мають в комплексі зна-
чний вплив на фінансовий результат. 
Так, при стабільній ціні на м’ясо птиці 
вартість ресурсів та кормів почала 
значно підвищуватися. Тому з метою 
забезпечення розвитку підприємства 
нами було прийнято рішення само-
стійно вирощувати зерно й інші куль-
тури, а також розпочати будівництво 
комбікормового заводу. Паралельно 
ми запустили ще 2 додаткових пташ-
ника. Це дало змогу знизити собівар-
тість кормів для птиці, контролювати 
якість як вирощування зерна, так і 
виробництва комбікорму, і як наслідок 
досягти стабільних прибутків.

– З якими труднощами доводи-
лося стикатися на початку?

– Як таких труднощів не було. Було 
велике бажання навчатися. Ми це і 
зробили з невеликою, але амбіційною 
командою. В організації справи, нала-
годженні технологічних аспектів нам 
допомогли польські колеги, в яких був 
великий досвід у цьому. Пізніше ми ба-
гато чого вдосконалили і тепер окремі 
фермери їздять до нас переймати наш 
досвід. Це приємно.

– Без кадрів та ефективного 
менеджменту цього, мабуть, не 
вдалося?

– Звичайно. На підприємстві сьо-
годні працює майже 30 людей. Кожен 
із них має свої чіткі функціональні 
обов’язки і повноваження прийма-
ти рішення. У нас на кожній стадії 
виробництва діє відповідний підроз-
діл (агрономічний, технологічний, 
технічний, фінансовий, логістичний та 
будівельний), де керівник із персона-
лом відповідає за результат. Коор-
динує роботу заступник і, звичайно, 
директор.

СПРАВИ ПОТОЧНІ …
Про поточну ситуацію на ринку м’я-

са курятини і перспективи розвитку 
підприємства розмовляли із заступ-
ником директора Дзюбою Олегом 
Володимировичем.

– Олеже Володимировичу, чи 
велику увагу приділяєте якості 
продукції?

– Як зауважував Андрій Воло-
димирович, ТзОВ «Укрполь-2005» 
намагається реалізувати надважливий 
принцип «від лану до столу». Тому ми 
власноруч сіємо культури, вирощуємо 
сировину, виробляємо корм та виро-
щуємо птицю. Усі технологічні етапи 
виробництва намагаємося підвести 
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під вимоги системи якості ХАССП. 
На практиці це означає: відповідаль-
не ставлення до землі, «хімізації» 
вирощування; використання якісних і 
безпечних матеріалів при будівництві і 
експлуатації пташників, умов утри-
мання, годівлі і забою птиці; реалізації 
ефективної системи менеджменту. Це 
дасть можливість вийти на європей-
ські ринки. Тому для нас якість – це 
питання №1 у цій справі.

– Хто на сьогодні є споживачем 
вашої продукції?

– Безумовно, що це внутрішній 
покупець. Попит на продукцію нашого 
підприємства є і підтверджується це 
високою її якістю, адже ми не застосо-
вуємо дешевих і сумнівного похо-
дження кормів. Ми реалізовуємо м'ясо 
птиці виключно оптовим та перероб-
ним підприємствам. Але сподіваємося 
на те, що досягнення високого рівня 
виробництва продукції дозволить 
задовольнити потреби європейського 
споживача. Над цим і працюємо. Це є 
нашою метою.

– Чи відчуваєте стабільність у 
ціновій ситуації на курятину?

– Як і у всій сільськогосподарській 
галузі відчуваються сезонні коли-
вання. Вони пов’язані із холодною 
порою року, адже окремі виробники 
припиняють посадку молодняку і 
виробництво через високу ціну на 
енергоносії для опалювання ферм. 
Ми ж перейшли на тверде паливо і 
забезпечуємо безперебійне виробни-
цтво цілий рік, за винятком короткого 
періоду для профілактичних заходів. 
Тому ціна зимою вища, а літом – дещо 
нижча. Але загалом зрівноважена ціна 
попиту і пропозиції нас задовольняє, 
що забезпечує достатній рівень рента-
бельності.

– Яку роль держави вбачаєте у 
розвитку галузі птахівництва і 
сільського господарства загалом?

– З огляду на те, що відбувається 
із підтримкою аграрного сектору, хо-
четься, щоб держава прислухалась до 
сільськогосподарських товаровироб-

ників, незалежно від рекомендацій 
ззовні. Вважаємо, що саме зараз необ-
хідно запровадити політику протекці-
онізму вітчизняного аграрія, створити 
прозорі умови гри на ринку, спрости-
ти дозвільну систему регуляторного 
втручання в діяльність підприємств. 
Це стосується і ринку землі. Так, для 
прикладу, якщо визріють умови для 
впровадження, будуть економічні 
вигідні передумови, то ми готові взяти 
участь у цьому, щоб забезпечити 
стабільність свого розвитку.

– За рахунок чого вдається інве-
стувати у розширення матеріаль-
но-технічної бази?

– Ви знаєте, як це не дивно буде 
звучати, але ми за весь період роботи 
не брали кредитів в банку. Плануємо 
свою діяльність так, щоб за рахунок 
акумулювання суми прибутку вирі-
шувати власні інвестиційні питання. 
Може скластися враження, що це 
стримує розвиток, але ми переконані 
у протилежному. Краще мати фінансо-
ву свободу і планомірно реалізовува-
ти нові проекти. Так і робимо.

– А як складається співпраця із 
громадою села, в якому працюєте?

– Наші потужності знаходяться на 
території трьох населених пунктів 
– Метенів, Славна та Футори. Безумов-
но, що без підтримки та співпраці з 
цими громадами нічого б не вдалося. 
Щодо конкретики, то, в першу чергу, 
залучаємо людей із цих сіл. Коли 
виникає необхідність (при масовому 
відвантаженні птиці) залучаємо усіх 
бажаючих із навколишніх сіл. Також 
намагаємося виконувати певну соці-
альну роль. Так, на постійній основі 
забезпечуємо транспортом місцевих 
школярів, долучилися до відновлення 
водопроводу села Метенів, допомага-
ємо релігійній общині.

– Звідки черпаєте нові знання, 
необхідні для розвитку підприєм-
ства?

– Наші спеціалісти відкриті для 
обміну досвідом і навчання. На 
підприємство ми часто запрошує-

мо фахівців з різних технологічних 
питань: від агрономів до технологів з 
вирощування птиці тощо. Періодично 
відвідуємо спеціалізовані конферен-
ції, виставки, семінари в Україні та 
закордоном (Польща, Словаччина, 
Угорщина). Завдяки цьому підвищує-
мо власний кваліфікаційний рівень та 
працівників.

ТЕХНОЛОГІЧНА 
ДИСЦИПЛІНА – 
ЗАПОРУКА УСПІХУ

На цьому наголошує і керівник 
технологічного відділу ТзОВ «Укр-
поль-2005» Гарбич Микола Романович.

– Які технологічні рішення за-
стосовуєте на виробництві?

– Слід зауважити, що технологію 
вирощування бройлерів запозичили 
у європейських сусідів. Це стосується 
як облаштування самих приміщень, 
так і утримання та годівлі. Виробничий 
процес повністю автоматизований: від 
освітлення, вентиляції до подачі кормів 
та води. Також застосовуємо виключ-
но якісні розхідні матеріали кращих 
виробників світу. Серед компаній 
представлені такі країни як Бельгія, 
Нідерланди, Польща, Італія, Німеччина. 
А от молодняк птиці беремо з вітчизня-
них інкубаторів та української селекції.

– Чи маєте технологічні особли-
вості виробництва бройлера?

– У нас все налагоджено. Зараз 
працює на повну потужність 3 з 5 
пташників. У кожному із них розміщу-
ється близько 40 тис. голів одночасної 
посадки. Середній період посадки 
становить 40-45 днів. За календарний 
рік технологія вирощування дозволяє 
досягнути максимум 6 посадок. Але 
ми переконалися, що оптимальним 
варіантом є 5 посадок. Це дозволяє 
організувати технологічну перерву у 
зимовий період, під час якої прово-
димо профілактичні, дезінфікуючі та 
інші заходи. Такі дії сприяють кращому 
стану здоров’я поголів’я протягом 
усього року. Таким чином, на даному 
етапі валове виробництво становить 
понад 600 тис. голів птиці.

– Миколо Романовичу, розкажіть 
про перспективи розвитку.

– Перспектива найближчих 2 
років – це введення в експлуатацію 
ще 2 пташників у с. Метенів та нового 
виробничого майданчику (4 пташни-
ки) у с. Футори. Після цього загальна 
площа приміщень складатиме майже 
5 тис. кв.м., де можна буде одночасно 
розмістити до 300 тис. голів птиці. 
Також плануємо добудувати забійний 
цех та завершити організацію логіс-
тичного центру, який би обслуговував 
увесь ланцюг виробництва: від поля 
до прилавку. Сподіваємося, що нам 
усе вдасться зробити.

Спілкувався Андрій Сава
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Уже традиційно економічна результативність сільського господарства сприймається, в першу 
чергу, через призму прибутковості рослинницької галузі. Адже виробництво тваринницької 
продукції завжди було більш трудомістким і через низькі ціни для аграріїв не досягало позитив-
них показників рентабельності. Позначається така ситуація і на масштабах виробництва.

Так, аграрними формуваннями Укра-
їни у 2016 році вироблено м’яса (всіх 
видів) у забійній вазі 2300,9 тис. тонн, що 
на 1% менше, ніж у 2015 році. В структу-
рі цього обсягу 49,3% (1135,7 тис. тонн) 
займає м'ясо птиці. Падають і обсяги 
виробництва молока: у порівнянні з 
попереднім роком (10615,4тис. тонн) 
становлять 10387,2 тис. тонн, або 97,5%. 
Найбільшого спаду в обсягах виробни-
цтва «досягли» господарства у птахівни-
цтві. Протягом 2016 року вони виробили 
15113,5 млн. шт. яєць, що на 10 відсотків 
менше ніж у 2000 році.

Підтвердились тенденції тваринниць-
кої галузі 2016 року і за фінансовими 
показниками. Так, якщо загальний рівень 
рентабельності сільськогосподарського 
виробництва склав 37,3%, то виробни-
цтва продукції тваринництва – лише 
7,7% (показник за рік зменшився на 14,4 
відсоткових пунктів). За висновками ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» рівень 
рентабельності виробництва продукції у 
цій галузі став найнижчим з 2010 року.

Як вказують дані Державної служби 
статистики України, у тваринництві 
прибутковим стало виробництво птиці 
на м’ясо (без промислової переробки). 
Рівень його рентабельності склав 4,9%, 
тоді як у 2015 році становив -6,1%. Також 
зросла рентабельність молока – на 5,8 
в.п. – з 12,6% до 18,4%. Натомість збитко-
вим стало виробництво свиней на м’ясо. 
У 2015 році воно мало рівень рентабель-
ності 12,7%, а у минулого року – мінус 
4,6%. Ледь-ледь зберегло позитивний 
результат виробництво яєць. Минулого 
року рівень його рентабельності склав 
лише 0,6% проти 60,9% у 2015 році. 
Зросла збитковість і виробництва ВРХ 
на м’ясо – з -17,9% до -24,9%, а також 
овець і кіз на м’ясо – з -29,6% до -35,3%. 
По виробництву вовни збитковість дещо 
зменшилась – з -61,9% до -31,8%.

Показники економічної ефективності за 
останні роки значно коливаються (див. рис.). 
Визначальними чинниками забезпечення 
прибутковості є ціни на виробничі ресурси 
(зросли на 20-40%) та ціни реалізації (їх 
зростання є дещо повільнішим – 109%).

Як зазначають у економісти-аграрії, 
статистичні показники рентабельності 
сільськогосподарського виробництва є 
завищеними приблизно на третину за ра-
хунок не проведення переоцінки основних 
засобів сільськогосподарських підпри-
ємств, та ще на 20% – за рахунок нижчого, 
ніж в середньому по економіці, рівня опла-
ти праці в галузі та оцінки незавершеного 
виробництва в цінах минулих років.

Використано матеріали Державної служби статистики України,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.

Собівартість Види продукції Рентабельність

грн/ц % до 
2015 р.

відсотків % до 
2015 р.

432,8 + 22,6 18,4 + 5,8

1319,5 + 12,1 4,9 + 11,0

1077,5* + 38,2 0,6 – 60,3

2246,8 + 12,3 – 4,6 – 17,3

3231,1 + 11,1 – 24,9 – 7,0

3170,7 – 10,3 – 31,8 + 30,1

3793,5 + 21,9 – 35,3 – 5,7

* грн/1000 шт.






