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СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ПРАЦЮЄ ДЛЯ ВАС

- Потужність ISO -220 к.с;
- Точність землеобробітку за допомогою навігаційних систем  та телеметрії;
- Трансмісія DYNA-6 (24/24);
- Максимальна вантажопідйомність задньої навіски 9300 кг;
- Високопродуктивна гідравлічна система.
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ЧУДОВИЙ ПРИКЛАД ГАРНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИН: 
ТЕХНОЛОГІЇ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» У ФГ «БАВОРОВСЬКОГО»

Продовжуємо наш цикл статей про результати викори-
стання продуктивних технологій від ТОВ «Сервіс-Агрозахід» 
на різних господарствах. Триває процес вегетації озимих 
та ярих культур, вже незабаром розпочнуться жнива, і стає 
все більш очевидним, що хороший результат отримають ті 
аграрії, які використовували не тільки високоякісне насін-
ня, але й серйозну комплексну систему живлення. В цьому 
ми переконались, відвідавши фермерське господарство 
«Баворовського», що знаходиться в с. Грабовець Тернопіль-
ського району. Керівник підприємства Антон Антонович 
Баворовський радо показав нам свої посіви та розповів, 
яка робота сприяла тому, що вони так гарно виглядають. 
Найбільше враження справив озимий ріпак – високий, з пра-
вильно сформованими стручками, без бур’янів та хвороб. 

Але для початку познайомимо вас з господарством – зі 
слів Антона Антоновича:

– Починали нашу діяльність у 1999 році з пасовища 
площею 25 га, на сьогодні розширились до 600 га. Хотілося 
б і ще добрати землі, але поки що можливості немає, все 
вже зайнято. Втім, для серйозної роботи та рентабельного 
бізнесу цієї площі цілком достатньо. Сіємо майже весь 
основний набір культур: озимі та ярі пшениця і ячмінь, 
ріпак, кукурудза, соняшник, соя. Зібрали нормальний парк 
техніки: трактор New Holland, два комбайни Claas, дискова 
борона Quivogne та інше.

– Що на сьогоднішній день є основою агрономічних 
технологій у Вашому господарстві?

– Технології, як бачите, дуже стрімко розвиваються, нам 
постійно пропонують якісь новинки. Тому, на мій погляд, 
для господарства важливо знайти партнера, який допомо-
же грамотно використати всі нові технологічні відкриття, в 
об’єднанні з традиційними заходами, які не втрачають акту-
альності. Для нас таким надійним партнером стала компанія 
«Сервіс-Агрозахід». Співпрацюємо з ними вже третій сезон. 
Відносини у нас довірчі, є можливість брати продукцію в 
кредит. А головне, що ми наочно бачимо позитивні результа-
ти нашої співпраці на полях.

– У Вас зараз дуже гарно себе показує ріпак. Які тех-
нології Ви використовували на цій культурі?

– У нас посіяні гібриди ріпаку компанії Lembke. Восени на 
полях під ріпак зробили оранку, внесли 2 ц/га селітри, 100 
кг/га сірки, 2 ц/га нітромофоски. Навесні зробили підживлен-
ня: 2,5 кг/га карбаміду в таломерзлому ґрунті та 2 ц/га селі-
три на початку вегетації. Щодо системи живлення: спочатку 
внесли ґрунтовий гербіцид одразу після посіву, також по-
працював тут два рази регулятор росту з мікроелементами. 
Взагалі-то великий акцент ми робимо на позакореневому 
живленні, по 2-3 обробляємо кожну культуру мікроелемен-
тами іспанських та польських виробників, які пропонує нам 
«Сервіс-Агрозахід». Здійснюємо як внесення деяких мікро-
елементів окремо, наприклад багато бору дали цього року 
під ріпак, так і комплексних продуктів, призначених до тої чи 
іншої культури. Це доцільно і дуже зручно. 

– Яким чином Ви визначаєте, під яку культуру, які 
елементи і в якій кількості треба вносити?

– Кожна культура обов’язково потребує всіх мікроелементів. 
В здоровій рослині вони всі тримаються в певному балансі. 
Але сам по собі цей баланс в аграрному виробництві ніколи не 
складається, тому для того, щоб побудувати правильну систему 
живлення, обов’язково потрібно здійснювати аналіз ґрунту 
на всіх полях та аналіз листкової поверхні під час вегетації 
рослини, і згідно цього будувати систему живлення під кожну 
з культур. Це все і зробили для нашого господарства фахівці з 
компанії «Сервіс-Агрозахід», ми результатом задоволені.

– Чи є сприятливими наразі погодні умови для роз-
витку культур?

– Згадуючи жахливу минулорічну посуху та значний не-
добір врожаю через неї, наразі я радію, що вологи в ґрунті є 
достатньо. Рослини знаходяться в стресі через невластиву 
для цього періоду холодну температуру, але ми вносимо пре-
парати і мікроелементи, які завдяки достатній волозі добре 
засвоюються рослинами, і стрес нівелюється. В принципі всі 
наші культури на сьогоднішній день, як і ріпак, добре вигля-
дають. Наприклад, на озимій пшениці ми за рекомендацією 
«Сервіс-Агрозахід» два рази використовували регулятор 
росту виробництва Nufarm (перший раз – Стабілан, а другий 
– Кампосан Екстра), що сприяло формуванню маленького 
стебла, але великого колосу. Врожай обіцяє бути добрим. І, 
враховуючи, що наша співпраця з компанією «Сервіс-Агроза-
хід» розпочалась, по суті, зовсім недавно, я гадаю, що у нас ще 
попереду багато спільних досягнень!

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

Роман Проць та 
Антон Баворовський



Підсумовуючи нашу роботу в червні, перше, про що хочеться виговоритись, звісно, стосу-
ється участі в численних заходах, ключовим з яких є виставка «АГРО-2017», що, як завжди, вра-
зила масштабністю та притягнула видовищністю аграріїв зі всієї України. Чимало сільгосп-
виробників з широкого плеча купляли техніку прямо на виставці, хтось був скептичним і все 
критикував, а хтось ще тільки мріяв про «потужне залізо», але байдужим ніхто не лишився 
точно. До речі, нашу статтю про «АГРО» з коментарями учасників та відвідувачів ви можете 
прочитати в даному номері журналу. 

Що стосується Днів поля, то тенденція спостерігається наступна: компанії-організатори 
роблять ці заходи все більш яскравими та розважальними, щоб зацікавити та привернути 
увагу фермерів. При цьому корисна частина з новою інформацією та демо-показами ні в якому 
разі не зменшує своєї значимості. Але справа в тому, що кількість Днів поля дедалі зростає, 
компанії не хочуть об’єднуватись в їх проведенні – така є закономірність, а аграрії просто не 
встигають все відвідувати, адже треба працювати, і на носі жнива. Тому відвідуваність цих 
заходів загалом зменшилась – через пересиченість. Цікаво, як в подальші роки буде розвива-
тись цей вид аграрних заходів, і чи повернеться початкова тенденція проведення декількох ве-
ликих спільних Днів поля на зміну багатьом дрібним? А що ви про це думаєте, шановні читачі?

Актуально перед жнивами: поточні погодні умови, на відміну від минулого року, в різних регі-
онах суттєво відрізняється. Посуха вдарила по озимині в Херсонській, Миколаївській, Запорізь-
кій, Черкаській, Полтавській та частково Київській областях, в той час як в Західному регіоні 
тішаться достатньою кількістю опадів. Не дивлячись ні на що, наша редакція щиро бажає 
аграріям зі всієї України вдалих жнив та доброго врожаю. 

І наостанок зазначимо, що в рубриці «Актуально» червневого номеру «АгроЕліти» опубліко-
вана стаття про експорт та європейські квоти на українську продукцію рослинництва, що є 
важливою та цікавою темою перед новим сезоном продажів. До речі, нещодавно Європейська 
комісія збільшила квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед, а остаточне рішення ЄС 
щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій приурочено до саміту «Украї-
на-ЄС», що пройде в Києві 13 липня. Будемо слідкувати за інформацією. 

ВІД РЕДАКЦІЇ



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

Vaderstad_ADV_Tempo_L_205х295.indd   1 5/29/17   1:45 PM
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Аграрний сектор економіки України володіє як значним потенціалом, так і демон-
струє вагомі результати у всіх галузях. Це підтверджується масштабами і різноманіт-
ністю експонатів сільськогосподарських підприємств, освітніх і наукових організацій, 
виробників насіння, техніки, технологій, інновацій на Міжнародній агропромисловій 
виставці «АГРО-2017».

Аграрний сектор економіки України володіє як значним 
потенціалом, так і демонструє вагомі результати у всіх га-
лузях. Це підтверджується масштабами і різноманітністю 
експонатів сільськогосподарських підприємств, освітніх і 
наукових організацій, виробників насіння, техніки, техно-
логій, інновацій на Міжнародній агропромисловій виставці 
«АГРО-2017».

Захід відбувся у Києві протягом 7-10 червня 2017 року 
на території Національного комплексу «Експоцентр Укра-
їни» уже у двадцять дев’ятий раз. Цього року виставка 
побила власні рекорди, зібравши 1248 учасників на площі 
27 тис. квадратних метрів і близько 71 тис. відвідувачів. У 
виставці взяли участь не лише вітчизняні представники, а 
й з 15 країн світу, зокрема, з США, Канади, Великобританії, 
Китаю, Італії, Німеччини, Польщі, Литви, Австрії, Іспанії, Ту-
реччини, Румунії, Індії, Білорусі.

Виставку офіційно відкрив Прем’єр–Міністр України 
Володимир Гройсман та Перший заступник Міністра аграр-
ної політики та продовольства України Максим Мартинюк. 
Високоповажні гості відзначили якісну організацію заходу, 
його різноплановість, масштабність та важливе значення 
для подальшого розвитку сільського господарства та інших 
поєднаних галузей економіки.

«АГРО-2017» на сьогодні сприймається як унікальна 
платформа для спілкування професіоналів, обміну досві-
дом та знайомства з усім асортиментом новинок. Про це 
свідчить всеохоплюючий рівень заходу, адже експозиція 
виставки охоплювала всі без винятку сфери АПК, а в її 
рамках проходило аж 12 спеціалізованих галузевих виста-
вок: «ЕкспоАгроТех», «Агротранспорт і логістика», «Біопа-
ливо», «Hi-Tech АГРО», «AGRO BUILD-EXPO»,«ANІMAL`EX», 
«Еквісвіт», «FISHEXPO», «Organic - 2017», «Рослинництво і 
агрохімія», «EКО ДІМ», «Сучасний Фермер».

Слід відзначити і насичену ділову програму XXIX Міжна-
родної агропромислової виставки «АГРО-2017». Зокрема, 
під час її проведення відбулося майже 50 форумів, круглих 
столів та семінарів, де фахівці обговорювали різноманітні 
питання аграрної політики, розвитку експорту, правово-

го захисту агробізнесу, доступу до фінансування малих і 
середніх господарств. Чимало семінарів були присвячені 
галузевим проблемам, таким як органічне сільське госпо-
дарство, управління молочним господарством, проблеми 
малих ферм, точне землеробство, вирощування часнику, 
винограду, конопель тощо.

Серед них можна виділити Форум «Аграрна політика 
– успіх через партнерство», організований Міністерством 
аграрної політики та продовольства України; круглі столи 
і семінари за участі науково-дослідних установ НААН з 
питань застосувань інноваційних технологій вирощування 
конопель, тритикале, кукурудзи, винограду, часнику, інших 
культур, а також ефективного виробництва продукції тва-
ринництва.

Другого робочого дня виставки пройшли круглі столи 
щодо розвитку органічного виробництва (організатор – 
Федерація органічного руху України), розширення співпра-
ці України з європейськими економічними та профільними 
аграрними структурами; ролі аграрної освіти і науки (УКАБ, 
ДУ НМЦ «Агроосвіта»); семінари: «Комплексне рішення для 
точного землеробства», «Захист майна сільгоспвиробни-

«АГРО-2017» – ДЕМОНСТРАЦІЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
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ків», «Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Украї-
ні» та інші.

9 червня гості виставки відвідали AgTechForum 2017, се-
мінари на тему «Інновації в сільськогосподарському маши-
нобудуванні», «Фінансування малого і середнього агробіз-
несу в Україні», а також з питань розвитку тваринництва і 
ветеринарних від ТОВ «Українські ветеринарні технології».

Загалом виставку «АГРО-2017» можна оцінити як успіш-
ний та ефективний захід для зустрічі професіоналів та 
аграріїв, які з’їхалися сюди з усієї України та різних куточків 
світу. Учасники національного аграрного форуму отримали 
позитивні емоції від спілкування з колегами, під час огляду 
новинок, дискусій на семінарах, круглих столах.«АГРО» 
розширює горизонти своєї діяльності і наступного року, під 
час проведення уже 30-ї ювілейної виставки, організатори 
готуватимуть нові сюрпризи для відвідувачів і спеціальні 
пропозиції для учасників.

Коментарі учасників виставки
Тарас Висоцький, генеральний директор Асоціації 

«Український клуб аграрного бізнесу»:
«Цього року під час роботи міжнародної агропромис-

лової виставки «АГРО» УКАБ зосередився на проведенні 
власних заходів за двома напрямами. Перша – це стратегія 
розвитку АПК. З цієї нагоди ми взяли участь у панелі Аграр-
ного Форуму під час відкриття виставки. Адже, незважаю-
чи, що аграрний сектор – справжній драйвер економіки, він 
розвивався останні 25 років ситуативно. Тому ми готові 
спільно з органами влади та бізнесом формувати вектори 
і напрями його розвитку. І для вирішення цих питань ви-
ставка «АГРО» є найкращим інноваційним майданчиком. 
Другий напрямок – ми провели круглий стіл з питань ролі 
освіти і науки у розвитку аграрного сектору, бо розуміємо 
їх важливість у цих процесах. Вважаємо, що агросектор і 
освіта з наукою мають рухатися спільним шляхом у по-
шуку єдиної стратегії. Важливим питанням є залучення 
кращого міжнародного досвіду, вивчення можливостей його 
імплементації у вітчизняну практику. Не випадково ми 
обрали «АГРО» як ефективний майданчик, організований в 
оптимальний час, для зустрічі аграріїв, освітян, науковців, 
влади і міжнародних партнерів. Будемо його використову-
вати і надалі».

Тарас Баран, комерційний директор корпорації 
«Агропродсервіс»:

«Цьогоріч на виставці «АГРО-2017» ми презентуємо 
компанію вперше. На нашому стенді відвідувачі виставки 
можуть ознайомитися із продукцією насінництва, зерно-, 
соєвої та м’ясної переробки. Для нас є дуже важливим бути 
не просто гостем, а учасником найбільшого в Україні фо-
руму. Ми йдемо в ногу в часом, презентуємо свої здобутки, 
ділимося власним досвідом досягнення вершин в аграрному 
секторі, а також вивчаємо досвід інших компаній. Тому 
цьогорічна участь на виставці «АГРО» означає новий рівень 
розвитку. Оцінюючи організацію виставки у 2017, хочу за-
значити, що вона не поступається подібним заходам, які 
проходять у Європі. Тут завжди багато учасників, відвідува-
чів, тому будемо раді стати її частиною і в майбутньому».

Юрій Нагорнюк, керівник платформи «АгроКраї-
на» – онлайн-сервіс пошуку та планування техніки для 
аграріїв:

«Наша ціль – об’єднання надійних 
агропартнерів для ефективного вико-
ристання власного технічного ресур-
су і тим самим підвищення прибутко-
вості аграрних формувань. Кращого 
місця для реалізації цієї місії ніж Між-
народна агропромислова виставка 
«АГРО» годі і уявити. Адже «АГРО-2017» 
– це майданчик для зустрічі аграріїв 
зі всієї України, інших країн світу, які 
можуть в одному місці домовитися 
про вирішення своїх питань. Завдя-
ки таким заходам ми намагаємося 

популяризувати інноваційні рішення у сфері сервісного обслу-
говування аграрного сектору. Слід зазначити, що виставка 
«АГРО» завжди знаходиться у тренді, шукає нові можливості 
для об’єднання зацікавлених людей навколо сільського госпо-
дарства, постійно розширює горизонти для показу новинок, 
залучення іноземних партнерів, органів влади тощо».

Юрій Захарченко, менеджер з продажу сільгосп-
техніки та запчастин ТОВ «Агропромислова Компанія 
«Фаворит»:

«На виставці «АГРО» у Києві виставляємось вже другий 
рік. Завжди привозимо новинки нашого виробництва. Цього 
року – це 6-метрова варіаторна зернова сівалка. Загалом 
на виставці в нас представлені: 2 сівалки зернові 4-ох і 6-ме-
трова, борона дискова з шириною захвату 3,2 м і розкидач 
мінеральних добрив РДФ-1000. Відвідувачі цікавляться, є 
напрацювання, враховуємо їхні запити та побажання. Були 
декілька клієнтів, які вже користуються нашою технікою – 
із Київської, Житомирської, Кіровоградської областей. 

У виробництві нашої техніки використовуємо багато 
імпортних деталей. Наприклад, на зернові сівалки вста-
новлюємо висівні апарати імпортного виробника, та 
робочі органи – диски на сошники зі зносостійкої бор-сталі.  
На дискові борони теж йдуть імпортні диски. Також на цей 
сезон ми привезли робочі органи турецького виробника, АК 
«Фаворит» має ексклюзив в Україні. Це відомий світовий 
бренд, який випускає робочі органи для Європи, зокрема 
Німеччини, а ми зараз завозимо їх в Україну. Диски цього 
виробника встановлюємо на свої сівалки.

В АК «Фаворит» працює власне конструкторське бюро. 
Щосезону вдосконалюємо техніку, враховуємо побажання 
аграріїв, запити споживачів і виводимо на ринок новинки».
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Андрій Онищук, головний агроном ТОВ «Агро-
дружство Євішовіце» агрохолдингу «AgroGeneration»:

«Для себе відзначив, що цьогоріч захід набагато більший, 
порівняно із попередніми роками. Вражає різноманітність 
експозицій – тут можна ознайомитися із багатьма техно-
логічними напрямами розвитку сільського господарства. 
Для потреб власного підприємства оглядаємо техніку 
основного обробітку ґрунту: плуги, глибокорозпушувачі. 
Також цікаві агрегати для внесення добрив і засобів захисту 
рослин.

У господарстві приділяємо значну увагу мікродобривам 
і біологічним препаратам, тому проводили зустрічі з ви-
робниками таких засобів різних країн: Франція, Португалія, 
Корея. Хочу звернути увагу на масштабну присутність 
іноземних компаній, зокрема з Китайської Народної Респу-
бліки. Зацікавленість з боку китайських партнерів означає, 
що аграрний сектор економіки являється потужним осе-
редком запровадження інновацій».

Олексій Авраменко, керівник напряму «Сільського-
сподарська техніка» компанії AgroLand:

«На виставці «АГРО-2017» компанія презентує три оди-
ниці техніки. Це 7-ми метрова дискова борона, 4-х метро-
вих глибокорозпушувач і культиватор з робочою шириною 
9,5 метрів. Представлена уже раніше продавалася аграрі-
ям, однак тут присутні дещо модифіковані їх варіанти. 
Наші інженери, враховуючи побажання клієнтів, внесли ряд 
удосконалень до конструкції агрегатів. Щодо нашої участі 
на цьому форумі, то компанія AgroLand є його учасником 
з 2010 року. У різні роки проведення виставки відбувалося 
по-різному, але цьогорічна вселяє надію на краще. Слід від-
значити її масштабність та зацікавленість аграріїв.

Хочу зауважити, що ми є учасником державної програми 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки, яка є 
додатковим фактором налагодження контактів з аграр-
ними підприємствами. Механізм цієї програми став більш 
прозорим і відкритим, тому сподіваємося на позитивні 
зрушення у вітчизняному машинобудуванні і розширен-
ня можливостей для обох сторін у цій сфері. А виставка 
«АГРО» цьому лише сприятиме».

Григорій Опанасенко, головний агроном ТОВ «Дунай 
Агро»:

«Цьогорічна виставка, як завжди, вражає значною відві-
дуваністю. Серед гостей заходу є багато фахівців, керівни-

ків, які зацікавлено оглядають експозиції. Що стосується 
нашого стенду, то ми представляємо розширену лінійку 
сортів пшениці, зокрема поточного року зареєстрували 
надранній та пізній сорти. Таким чином, на ринку пропону-
ємо повний спектр сортів з різними термінами дозрівання 
культури, що дозволить господарникам зрівноважити збір 
врожаю протягом тривалого часу, не втрачаючи на якості 
зерна. Також працюємо над розширенням асортименту 
насіння інших культур: ячмінь, соя. Намагаємося адапту-
вати наші сорти до кліматичних умов, адже для прикладу 
минулої осені озима пшениця почала перезимівлю у фазі 2-3 
листка, а позаминулого навпаки – 80 відсотків розпусти-
лися. По-різному проявила себе культура навесні при різних 
рівнях опадів. Тому перед виробниками насіння стоять важ-
ливі завдання щодо створення нових сортів з покращеними 
характеристиками».

Роман Корінець, координатор робочої групи з пи-
тань розвитку сільських територій Офісу підтримки 
реформ при Мінагрополітики:

«У аграрній політиці європейських країн, та й не тільки 
європейських, змінюються акценти: все більше уваги приді-
ляється не стільки сільськогосподарському виробництву, 
а вирішенню проблем сільського жителя, сільської громади, 
проблем сільського розвитку.

Свідчення того, що питання сільського розвитку ви-
ходять набирають все більшої ваги в аграрній політиці, є 
виставка «АГРО-2017». На головному форумі цієї виставки 
«Аграрна політика - успіх через партнерство» одна із 
трьох дискусійних панелей була присвячена темі сільського 
розвитку. Модератором цієї панелі стала заступник Міні-
стра агарної політики та продовольства України Олена 
Ковальова, яка зробила акценти на трьох ключових завдан-
нях у цій сфері: економічна самодостатність сільських гро-
мад; формування лідера у сільській місцевості; збереження 
та відтворення екосистем. Питання сільського розвитку 
мають у найближчому майбутньому стати ключовими у 
співпраці з Європейським союзом. Одним із панелістів дис-
кусійної платформи «Розвиток сільських територій» став 
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України 
В’ячеслав Негода, що є свідченням того, що в питаннях сіль-
ського розвитку налагоджується міжміністерська співпра-
ця, яка так необхідна для пошуку та реалізації комплексних 
рішень проблем сільського життя».



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

IV НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ САДУ НА 
ТЕРНОПІЛЬЩИНІ (С. НАСТАСІВ, 1 
ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ)

1 червня на базі корпорації «АГРО-
ПРОДСЕРВІС» уже традиційно відбув-
ся День Саду. Цьогоріч він пройшов у 
четвертий раз та за підтримки Всеукра-
їнської Аграрної Ради (ВАР), компанії 
«Дикун» та Ради з питань експорту про-
довольства (UFEB).

За словами організаторів захід відві-
дали понад 300 учасників зі всієї Укра-
їни.

Захід урочисто відкрили голова ВАР 
Андрій Дикун і керівник «АГРОПРОДСЕ-
РВІС» Іван Чайківський.

День Саду розпочався лекційною 
частиною, де практики-аграрії та фахів-
ці поділилися з учасниками важливою 
новою інформацією про сучасне садів-
ництво, переробку й експорт фруктів 
та ягід.

У рамках заходу також відбулася 
спеціальна секція «Експорт і перероб-
ка», під час якої учасники розглянули 
основні виклики поставок фруктової та 
ягідної продукції за кордон.

Після завершення теоретичної ча-
стини учасники Дня Саду відвідали са-
дову екскурсію та мали нагоду спосте-
рігати демонстрацію садової техніки в 
роботі та статиці.
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«БУРЛАКИ НА ДНІПРІ», АБО ХТО ТЯГНЕ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ АГРОПРОДУКЦІЇ

Микола Зось-Кіор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і логістики, Полтавський національний техніч-
ний університет імені Юрія Кондратюка

Антон Ковнеров, кандидат економічних наук, експерт-дорадник з бюджетування та інформатизації агропідприємств

Закінчується 2016/2017 марке-
тинговий рік з його досягненнями 
і невдачами, що, втім, тільки додає 
особливий інтерес до вивчення про-
цесів, які відбуваються в українській 
зовнішньоекономічній торгівлі аграр-
ною продукцією. Другий квартал 2017 
року ознаменувався важливою подією 
для економіки України – станом на 21 
червня 2017 р. зафіксовано новий ре-
корд – у поточному маркетинговому 
році експортовано 43,02 млн. т зерно-
вих, що на 5,01 млн. т більше показ-
ника за аналогічний період минулого 
року. Визначальні позиції у товарній 
структурі вітчизняного агропродо-
вольчого експорту, як і у попередньо-
му сезоні, займають зернові культури 
(за рахунок кукурудзи і пшениці), 
насіння олійних (в першу чергу, соя), 
олія (в основному, соняшникова) та 
продукція харчової промисловості. 
Їх загальна частка перевищує 90% в 
аграрному експорті.

ПРОГНОЗИ ЩОДО ЕКСПОРТУ 
КУКУРУДЗИ

За 2016 рік Україна експортувала 
кукурудзи на $2,65 млрд., поставки 
якої за підсумками сезону склали 
17,4 млн. т. У першу трійку головних 
імпортерів на початку 2017 року 
увійшли Єгипет, Іран та Іспанія, при 
цьому обсяг в ці країни склав 2,9 млн. 
т, 2,1 млн. т і 1,8 млн. т відповідно. 
Щодо перспектив, то за прогнозами 
USDA, кінцеві запаси кукурудзи в 
наступному, 2017/18 маркетинговому 
році (далі – МР) опустяться до рівня 
194,3 млн. т (до найнижчого рівня з 
сезону 2013/14), але, в кінці поточного 
сезону запаси будуть рекордними 
– 224,58 млн. т. (+6% до показника 
попереднього сезону 2015/16). Про-
гноз світової торгівлі кукурудзою на 
2017/18 рік підвищений, в основному 
через збільшення імпортного попиту в 
кормових цілях з боку Європейського 
Союзу до 15 млн. т, що на 15% пере-
вищує показник в поточному 2016/17 
МР. Ці 15% є страховим запасом для 
країн Європейського Союзу, для яких 
відповідно до червневого звіту USDA, 
відбулися невеликі коректування у 
погіршенні прогнозу врожаю кукуру-
дзи через високий ризик ускладнення 
агрокліматичних умов.

Поряд із процесами формування 
кон’юнктури світового ринку, на екс-
портну здатність українського ринку 
кукурудзи також впливатимуть як 
виробничі проблеми, а саме прогноз 

високого ризику розвитку несприят-
ливих погодних умов під час збираль-
ної кампанії та логістичні проблеми, 
що викликані складним політичним 
положенням, так і макроекономічні 
наслідки коливань валютних курсів, 
що істотно впливають на цінову ситуа-
цію та загальну прибутковість бізнесу.

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ПШЕНИЦІ

Зовнішні поставки пшениці склали 
13,33 млн. т, що на 1,78 млн. т більше, 
ніж за аналогічний період минулого 
маркетингового року. Традиційно най-
більший зовнішній споживач зерна 
пшениці українського виробництва 
в 2016/17 МР Індія суттєво наро-
стила закупівлю пшениці з України, 
куди вже було відправлено понад 3 
млн. т зернових. Згідно з прогнозом 
Міжнародної ради по зерну (IGC), до 
кінця 2016/17 МР Україна ще може 
відправити на експорт всього 1,8 млн. 
т пшениці. Щодо експортних перспек-
тив, то, згідно з прогнозами, обсяг 
світової торгівлі зерновими протя-
гом сезону 2016-2017 років досягне 
майже 393 млн. т, трохи перевищивши 
лютневий прогноз, але залишиться 
при цьому на 0,4% (1,8 млн.т) нижче 
рівня, зареєстрованого в 2015-2016 
роках. Передбачається, що щорічне 
скорочення світових потоків зернових 
буде обумовлено різким скороченням 
обсягів торгівлі фуражним зерном, 
при тому що глобальна торгівля пше-
ницею та рисом буде розширюватися.

Перспективи розвитку експортно-
го потенціалу української пшениці, на 
думку аналітиків ринку, можуть бути 
зумовлені цілою низкою факторів, 
зокрема, високими кредитними став-
ками для сільгоспвиробників (аграрії 
змушені швидко продавати зерно 
за низькими цінами для підвищення 
ліквідності), а також непрозорими 
умовами повернення експортного 
ПДВ та Меморандумом про взаємо-
розуміння з експортерами зерна. Ще 
однією причиною можуть виступити 
логістичні проблеми всередині країни, 
за якої трейдери намагаються вивезти 
більше пшениці до приходу на ринок 
великого врожаю кукурудзи, яка 
для них більш приваблива за рівнем 
прибутковості бізнесу. Варто додати 
також позитивні мотиви зменшення 
експорту пшениці, до яких можна 
віднести намагання «Державної 
продовольчо-зернової компанії 
України» збільшувати обсяги поставок 

за кордон більш дохідних продуктів 
переробки, таких як борошно. Так, 
іноземним покупцям направлено 
32 тис. т борошна, що майже в два 
рази перевищує торішній показник. У 
новому році найбільший український 
експортер зернових планує наростити 
продажі борошномельної продукції 
на зовнішні ринки до 60 тис. т і вийти в 
лідери галузі в цій товарній категорії. 
Орієнтир – 280 тис. т борошна і понад 
5 млн. т зернових, що поставляються 
на експорт, до 2019 р.

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ 
ЯЧМЕНЮ

У 2016 році українського ячменю 
відправлено на експорт понад 4,8 млн. 
т на суму $665,93 млн. За січень-тра-
вень 2017 року Україна експортувала 
945,59 тис. т ячменю на суму $138,76 
млн. Основним покупцем цієї зернової 
культури на світовому ринку в 2016 
році стала Саудівська Аравія, на част-
ку якої припадає 42% всього експор-
тованого ячменю, велика партія пішла 
в Лівію – 16,62%. Третя позиція серед 
імпортерів українського ячменю 
у Китаю – 6,24%. В останні 5 років 
Саудівська Аравія була основним 
покупцем ячменю з України, купуючи 
понад 60% від загальних обсягів екс-
порту. Ця зернова культура є основ-
ною кормовою культурою для країни, 
чим і пояснюється стабільно високий 
рівень її споживання.

Щодо експортних перспектив, то 
за аналітичними даними прогнозу-
ється падіння світового виробництва 
ячменю, що по відношенню до мину-
лого року складе 6,9 млн. т. Причому 
найсильніше зниження очікується в 
Австралії (-4,6 млн. т) і Україні (-2,1 млн. 
т). Згідно IGC, виходячи із середніх 
рівнів врожайності, в 2017/18 МР нас 
чекає найнижчий врожай фуражного 
ячменю за останні 5 років. Світове 
споживання при чому скоротиться 
незначно (-2,3 млн. т), в результаті чого 
кінцеві запаси зернової знизяться на 
2,3 млн. т до 28,5 млн. т – рівня 2015/16 
МР. 

ЕКСПОРТНІ ЛІДЕРИ
Що стосується основних гравців 

ринку експортної продукції, то від-
криттям 2016/2017 МР стало лідерство 
«Державної продовольчо-зерно-
вої компанії України», яка очолює 
загальний рейтинг експортерів АПК із 
загальної експортною долею агро-
продукції в майже 18,4%. Лідерство 
експортної «всеїдності» (широкого 
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асортименту) поправу належить 
«НІБУЛОНу». У 2016 році холдинг 
експортував товарів більш ніж на 15 
млрд. грн. Основні експортні позиції: 
пшениця (36%), кукурудза (31%), яч-
мінь (12%), решту становлять насіння 
соняшнику і ріпаку, зернове сорго.

Головним експортером кукурудзи 
за звітними даними сезону 2016 року 
є агрохолдинг «Кернел». Холдинг став 
найбільшим експортером кукурудзи 
у 2016/17 МР з результатом 24,2% від 
експорту десятки лідерів та 10,4% від 
усього обсягу експорту Україною цієї 
культури. Головним експортером пше-
ниці за звітними даними сезону 2016 
року став холдинг «НІБУЛОН» з екс-
портом пшениці на 5 413 млн. грн. В 
експорті ячменю головним експорте-
ром стала компанія «Гранум Трейдінг» 
з 2 229 млн. грн. експортної виручки, 
яка є найбільшим експортером 
зернових до Китаю. Щодо експорту 
насіння соняшнику, то за підсумками 
вересня-квітня поточного маркетин-
гового року «НІБУЛОН» продовжує 
зберігати лідерство в поставках за 
кордон насіння соняшнику з часткою 
в 42,95%. За вересень-квітень 2016/17 
МР було експортовано близько 177 
тис. т насіння. 

ЯКІ Є ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ 
ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ З 
УКРАЇНИ?

Щодо євроінтеграції аграрного екс-
порту, то досить перспективний ринок 
Європи із майже 480 млн. споживачів 
опинився достатньо примхливим для 
українського експорту. На відміну від 
добре освоєного азіатського ринку, 
де для української пшениці індійський 
імпортер спочатку знизив імпортні 
мита на продукцію з 25% до 10%, а 
в грудні минулого року цей збір був 
і зовсім скасований, європейський 
ринок приймає достатньо жорстко 
та обмежено. Так, за статистичними 
даними з експорту, Україна за перший 
квартал повністю використала всі 
безмитні квоти на експорт в ЄС на 
основні групи товарів на весь 2017 рік. 
Зокрема, вже повністю вибрані квоти 
на цукор, кукурудзу, мед натуральний, 
крупи та борошно, виноградний та 
яблучний соки, м'ясо птиці. Постав-
лено 96% оброблених томатів, 84% 
пшениці. А встановлені мита є нездо-
ланним «парканом» для українського 
агробізнесу.

Додаткових турбот додає «синхро-
нізація» систем ідентифікації якості 
продукції. Так, Державною службою 
України з питань безпеки харчових 
продуктів та захисту споживачів заяв-
лено, що з 2017 року систему НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points – аналіз небезпечних чинників 
і критичні контрольні точки) обов'яз-
ково повинен впровадити великий 
бізнес, а до 2019 року – всі суб'єкти 

господарювання (не тільки виробни-
ки, але й оператори харчового ринку, 
реалізатори, логісти). Це достатньо 
радикальні дорогі зміни, проте чи 
окупляться ці зміни квотами?

Додаткову загрозу для українсько-
го експорту представляє панєвропей-
ська політична спрямованість, коли 
директивно будуть встановлюватися 
«допустимі» імпортери, не зважаю-
чи на можливі значні втрати. Як це 
сталося із закриттям російського 
ринку. В даному випадку можливе 
запирання внутрішнього ринку, як на 
окупованих територіях Донбасу, коли 
аграрний ринок став ізольований 
кордоном з Росією та «притиснутий» 
ринком Харківської області. Наявна 
ситуація зовні схожа з процесами 
індустріалізації, коли для вирішен-
ня енергетичних та промислових 
питань мільйони гектарів родючих 
земель були затоплені дніпровськи-
ми водами. У спробах пробитися на 
європейський ринок, який встановив 
досить міцну греблю у вигляді квот 
на реалізацію сільськогосподарської 
продукції, відбувається серйозне пе-
ренасичення внутрішнього аграрно-
го ринку, «затоплюючого» економіку 
багатьох фермерських господарств. З 
напливом значного обсягу продукції 
відбувається природне поєднання 
ринкової рівноваги в бік зниження 
ціни, в результаті чого страждають 
навіть учасники, що обмежуються 
виробництвом тільки для потреб 
внутрішнього ринку. Подібну ситу-
ацію вже зараз на собі відчувають 
виробники м’яса курей, коли ємний 
російський ринок закритий, а євро-
пейські квоти не покривають і 5% 
виробництва.

ЩО РОБИТИ?
В якості рекомендацій до дій в да-

ній ситуації підходить стратегія зверх-
ності, тобто «не вступати в боротьбу 
(у нашому випадку конкурентну), а 
перевершити». Саме за таким принци-

пом колись раніше на ринок вийшла 
органічна продукція, яка за рівнем 
витрат на виробництво ніяк не могла 
конкурувати з промисловим виробни-
цтвом сільськогосподарської продук-
ції. Для України сегмент органічного 
виробництва – серйозна альтернатива 
«вимолювання» додаткових квот на 
безмитну реалізацію продукції на єв-
ропейському ринку. У будь-якому ви-
падку євроінтеграція ринку аграрної 
продукції передбачає імплементацію 
стандартів і вимог до якості продук-
ції, а, як свідчить практика, високий 
потенціал нашого посівного матері-
алу, наприклад пшениці, в кінцевому 
підсумку – в готовій продукції, крім як 
кормового класу за їх шкалою і не за-
слуговує. Таким чином, організаційні, 
технічні і технологічні зміни неминучі. 
Тому необхідно ставити планку трохи 
вище і створити дієві умови, у тому 
числі й інвестиційні, для повсюдного 
розвитку органічного виробництва, 
пріоритетного для європейського 
споживача. Тоді вже і квоти на експорт 
нікому не будуть потрібні.

В якості післямови варто доба-
вити, що український експортний 
агробізнес – це сучасні бурлаки, що 
міцно стоять на землі, забезпечуючи 
собі потрібний рівень стійкості в 
ринковому середовищі та тягнуть 
за собою великі кораблі, як засіб 
доступу до іноземних ресурсів: 
капіталу, фінансів, знання, інновацій 
тощо. Всі сучасні агрохолдинги, які 
вийшли на світовий ринок, мають 
величезні земельні банки та добре 
розвинуту логістику. Тому головними 
передумовами ефективного розвит-
ку аграрного експорту української 
економіки вважаємо формування 
ефективного сільськогосподарсько-
го землекористування та вдоскона-
лення логістики. Звичайно, фермеру 
важко мати у власності судно, але 
мати сталу систему логістики цілком 
можливо.
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ПОЧАТОК НЕ ВСЕЛЯВ НАДІЇ
– Володимире Романовичу, розкажіть про те, як ви 

прийшли у сільське господарство.
– Я у цій сфері з дитинства, оскільки батько у 1991 році 

став одним із перших фермерів на Прикарпатті. Для мене 
сільське господарство завжди асоціювалося із технікою. 
Хлопцем я полюбляв бути з батьком біля трактора, вивчав 
його, пробував їхати. Пізніше захоплення переросло у 
практичну діяльність: працював 5 років у татовому фер-
мерському господарстві трактористом. З початком нового 
періоду розвитку галузі (реформування КСП) ми з батьком 
вирішили взяти в оренду паї. Так, ми з’явилися у Рогатин-
ському районі. Інтенсивних технологій не застосовували 
(ще не всі навіть знали про це) і тому протягом двох років 
отримували збитки. Після таких невдач батько відмовився 
від ідеї продовжувати аграрний бізнес. А я чомусь ні.

– З чого почали самостійний шлях аграрія?
– З тракторів (сміється. – ред.). Оскільки договори оренди 

тоді укладалися лише на рік, а я в батька був найманим 
працівником, то мені залишилися лише трактори. Сил для 
організації власного підприємства не було. Тож я вирішив 
робити те, що вдавалося мені добре. Надавав послуги сіль-
ськогосподарською технікою на Тернопільщині, а саме у Зба-
ражі, Бучачі. Так пройшло 2 чи 3 роки. За цей час я набрався 
досвіду, побачив із середини виробничий процес і головне 
– відчув ейфорію від отриманих 4-5 тонн пшениці з гектара, 
що на той час було фантастикою. Маючи певні фінансові за-
ощадження (займався раніше торгівлею) і позичивши значну 
суму грошей, вирішив повернутися у те ж село, де працюва-
ли з батьком, і відновити виробництво. Я мав лише трактор 
МТЗ та К-700, сівалку СЗ, плуг, 2 культиватори.

– Що спонукало Вас ризикнути на початку 2000-х 
років і за рахунок чого вдалося добре стартувати?

– Мабуть такий характер і безмежна енергія. Оцінив 
також перспективу сільськогосподарської галузі – був 
впевнений, що за нею величезне майбутнє. Однак без 
ресурсів, як то кажуть, далеко не заїдеш. Не мав нічого, 
крім техніки. Але керівник підприємства із сусіднього села 
допоміг усім – позичив на рік насіння, пальне, добрива. За 
іронією долі через кілька років я придбаю це господарство, 
але це відбудеться пізніше. На 150 га за перший рік я зібрав 

понад 3 тонн пшениці з 1 гектара. Я був дуже щасливим. Од-
нак постало питання, що сіяти далі. З одного боку, хотілося 
сіяти знову пшеницю, бо у неврожайний 2003 рік сформу-
валися високі ціни на зерно, а з іншого розумів – необхід-
на сівозміна. Тож, узяв в оренду ще 150 га. Так, за 3 роки 
земельний банк розширився до 450 га, ще через рік наше 
підприємство взяли усі землі у селі – 700 га. Бурхливий 
розвиток галузі спонукав додатково розширити земельний 
банк до 2000 га. На сьогодні обробляємо у наших підприєм-
ствах майже 5000 га.

– Якого рівня продуктивності ви уже досягли?
– У бізнесі питання ми ставимо по-іншому. Не скільки 

плануємо зібрати урожаю на 1 гектар, а скільки ми заро-
бимо на цей гектар. Так, планку продуктивності ставимо 
високу, але головне отримати з цього прибуток. Філософія 
наступна – отримати 500-550 дол. США чистого прибутку на 
1 га. Щодо урожайності, то у 2016 році досягли 7,5-8,0 т/га 
пшениці, 10 т/га кукурудзи, 3,1 т/га ріпаку, 3,5 т/га соняшни-
ку та 2,7 т/га сої.

– Як вдається досягати таких високих результатів?
– Ми не боїмося експериментувати із технологіями. Для 

цього на власних ділянках проводимо наукові досліджен-
ня, висіваємо по кілька десятків сортів і гібридів на демон-
страційних полях, випробовуємо різні комбінації сівби 
(із сівалками точного висіву або ж звичайні; із шириною 
міжрядь; із різними термінами), внесення мінеральних і 
органічних добрив, біостимуляторів, засобів захисту тощо. 
Наші фахівці постійно знаходяться у пошуках кращого дос-
віду як в рослинництві, так і тваринництві. Беремо краще у 
вітчизняного та іноземного виробника.

СТАРТ МОЛОЧНОГО БІЗНЕСУ
– Як з’явилося у вашому житті «молоко»?
– Розширюючи свій бізнес, я пішов шляхом купівлі коли-

шніх колгоспів. Так, у Галицькому районі поблизу від влас-
ного господарства я придбав підприємство «Рідна земля», 
де утримувалося 130 голів корів. З кормів для худоби була 
лише солома, відходи зерна і силос сумнівної якості. Про-
дуктивність корів в середньому становила не більше 500 кг 
на рік. Тому я став перед вибором: вирізати худобу чи все 
таки займатися тваринництвом? Місцеві жителі переконали 
мене в другому варіанті.

ПРИКАРПАТСЬКИЙ 
ҐАЗДА З ВЕЛИКИМИ 

МРІЯМИ
Кожна людина у світі різноманітна у всьому: від 

зовнішнього вигляду до уподобань, рис характеру та 
здібностей. Унікальними характеристиками наділені 
люди, що задіяні у бізнесі, особливо аграрному. Адже 
крім організаторського хисту, вміння домовлятися, 
управляти, брати на себе відповідальність, необхідно 
володіти даром любити свою справу і рідну землю. 

З таким життєвим кредо розпочав шлях у сіль-
ському господарстві Прикарпаття юнак, який виріс 
у досвідченого господаря. Знайомтесь – Слободян 
Володимир Романович – директор приватного сіль-
ськогосподарського підприємства «Рідна земля» 
(с. Дитятин) та фермерського господарства «Персей 
Агро» (с. Угринів), що на Івано-Франківщині.

У що віриш, того і досягаєш
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– З чого розпочали новий напрям бізнесу?
– З вивчення досвіду сусідів та кращих господарств. 

Більшість з них переходили на систему безприв’язного 
утримання корів. Та для нас на той час це було неможли-
вим через необхідність залучення значних інвестиційних 
коштів. Тому на господарство запросили технологів з іншо-
го підприємства, які розробили план відновлення молоч-
ного стада. Перші три місяці нічого не виходило – не було 
надоїв. Виникли сумніви у правильності рішення, але через 
100 днів відновилися надої корів, які перевищували удвічі 
стартові показники. Покращилася ситуація і з цінами на 
молоко. Так з’явилася ейфорія від результату. Це надихнуло 
на подальший розвиток.

– Володимире Романовичу, чи багато інвестували у 
наступні роки?

– Так, і дуже багато. Після першого вдалого досвіду 
вирішили закупити якісну техніку для заготівлі кормів. Сума 
вийшла не маленька: 500 тисяч доларів. Інвестували і в 
інфраструктуру: приміщення, територію. За декілька років 
збільшили поголів’я до 300 корів. Продовжуючи практику 
купівлі цілих підприємств, вдалося придбати інше госпо-
дарство у Рогатинському районі. У ньому поголів’я склада-
ло 700 голів. Таким чином, ми розширили свої потужності 
до 1000 голів з обсягом виробництва молока понад 300 
тонн у рік. Відтоді розглядаємо цю галузь як молочний біз-
нес. При цьому користуємося лозунгом: все що заробляємо 
– вкладаємо у розвиток.

– У таких масштабах перейшли на безприв’язну 
систему утримання?

– Ви знаєте, ні. Ми нічого не змінювали. Так, прив’язне 
утримання корів – це надто трудоємкий процес, але нам 
вдавалося зберегти позитивну динаміку у розвитку. Та коли 
економічна ситуація в державі змінилася (ціни на імпорт-
ні товари зросли утричі, розпочалася трудова міграція 
закордон) займатися скотарством таким способом стало не 
вигідно. Тому, дотримуючись власного принципу, плану-

ємо перейти на технологію безприв’язного утримання 
ВРХ. Підходимо до цього питання ґрунтовно – будемо не 
реконструювати, а будувати молочний комплекс з нуля. За 
основу взяли американський проект з двома фермами (по 
1000 голів дійного стада) і молочним блоком. Таким чином, 
реалізація цього проекту дозволить нам стати найбільшою 
фермою на Західній України.

– Наскільки нам відомо, ви володієте і власною пере-
робкою. Чому обрали таку схему роботи?

– Більше того, ми маємо власну мережу торговель-
них магазинів та мобільних пунктів. До цього спонукала 
поведінка переробників та торговельників, з якими ми 
працювали на початку розвитку. Ми тоді стикнулися з 
постійними змінами в ціні, відстрочками платежів, повер-
неннями простроченої продукції тощо. Чесно кажучи, 
мене особисто це не влаштовувало. Тому спочатку ми 
організували примітивний цех з переробки молока на 
сир, з часом замовили проект цеху з переробки 5 тонн 
в добу, пізніше його реконструювали до 15 тонн потуж-
ності в день. Сьогодні запланували побудувати цілий 
комплекс на 120 тонн в добу. Йдемо до цього обережно і 
дуже відповідально. Так і з торгівлею. Мета всього цього 
– запропонувати франківцям та жителям регіону якісну і 
натуральну продукцію.

ТРОХИ ПРО ОСОБИСТЕ
– Якими мотивами користуєтеся у бізнесі?
– Однозначно, що не гроші. Тобто я не ставлю за само-

ціль отримати прибутки. Мені, в першу чергу, цікава ідея 
проекту, його економічні, соціальні наслідки та зрештою 
моральне задоволення від своєї роботи. І я отримую 
щоденне задоволення від вирішення цих питань, бо впев-
нений в одному – у кожної людини має бути місія в житті. 
Вона полягає не у зароблянні грошей (вони у мене є), а у 
тому, щоб принести користь людям, рідній землі…Тому 
спочатку має бути душа, а потім і гроші прийдуть. 

– Володимире Романовичу, в душі ви відчуваєте себе 
технологом чи менеджером?

– Якщо відверто, то технологом. Хочеться часом просто 
сісти в трактор і поїхати в поле. Цікавіше щось придуму-
вати, винаходити. Але розумію, що окрім мене не буде 
приймати важливі управлінські рішення, спілкуватися із 
банкірами, постачальниками, владою, тримати руку на 
пульсі.

– Ваш успіх є особистою заслугою?
– Коли мене запитують про успіх, то наголошую лише 

на одному. Особисто сам я нічого не досяг. Все це заслуга 
величезної команди (на підприємствах працює понад 
350 осіб. – прим. ред.) професіоналів. Під цим поняттям я 
розумію амбітну людину із значними здібностями і своїм 
обґрунтованим баченням вирішення виробничих питань. 
Моє завдання як менеджера підібрати колектив однодум-
ців (в контексті цілі розвитку), які б не конфліктували. Це 
для найважливіше як керівника.

– Що або хто надихає вас творити?
– Важко одразу відповісти. У бізнесі, мабуть, кращі 

результати інших господарників. Я завжди рівняюсь на 
передовий досвід і хочу досягнути у себе. По життю – одно-
значно рідні. Заради них і живу. Загалом відводжу значну 
роль духовному натхненню.

– Чи вистачає часу для відпочинку?
– Як би це здавалося дивно, але у своєму напружено-

му графіку я чітко виділяю час на відпочинок: з сім’єю, 
пов'язаний із мисливством, активний спорт тощо. На цьому 
не економлю – людина просто зобов’язана відпочивати і 
накопичувати сили для подальшої роботи.

– Охарактеризуйте себе одним словом як аграрія?
– Все дуже просто – я фанат своєї справи. Бажаю бути 

такими усім своїм колегам.
Спілкувався Андрій Сава



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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ВАЛІС М – ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ВІД ФІТОФТОРОЗУ, МІЛДЬЮ ТА ОЇДІУМУ

Віктор Сверіда, вчений агроном, агротехнологічний експерт компанії «Ерідон», тел. для довідок (050) 357-03-88

На українському ринку віднедавна представлений новий двокомпонентний фунгі-
цид Валіс М в.г., призначений для контролю фітофторозу та альтернаріозу на картоплі і 
томатах та  мілдью на виноградниках. Основною діючою речовиною цього препарату є 
інноваційна хімічна сполука – валіфенал, що належить до фунгіцидів нового хімічного 
класу – валінамідокарбаматів (іншим представником цього класу є іпровалікарб). Валі-
фенал характеризується високою ефективністю проти грибків класу ооміцетів і нале-
жить до класу інгібіторів синтезу клітинної стінки грибів. Таким чином дія валіфеналу 
на патогени збудників принципово відрізняється від дії стробілурінів, а також таких 
популярних фунгіцидних сполук, як металаксил-м, флуопіколід, цимоксаніл та багатьох 
інших. Це робить фунгіцид Валіс М ідеальним партнером для використання в антирези-
стентних стратегіях.  

Валіфенал характеризується трансламінарним (ло-
кально-системним) переміщенням у тканинах рослини 
(трансламінарне переміщення – це рух хімічної сполуки 
від однієї сторони листка до іншої) і забезпечує захисну, 
лікувальну та антиспорулянтну активність. Тобто валіфе-
нал пригнічує проростання спор патогену на листковій 
поверхні, розвиток міцелію всередині тканин рослини у 
стадії його активного росту та утворення спор.  

Потрапивши на поверхню рослини, валіфенал про-
никає в її восковий шар, де закріплюється, утворюючи 
резервне «депо», з якого хімічна сполука поступово транс-
ламінарно проникає наскрізь тканин листка, досягаючи 

в них активної концентрації через приблизно дві години 
після обприскування. Рівномірність концентрації валіфе-
налу в тканинах рослини забезпечується його здатністю 
до дифузійного переміщення. Активна концентрація пре-
парату утримується в тканинах рослини протягом 14 днів. 

Дія валіфеналу на шкідливі патогени синергетично 
підсилюється іншою діючою речовиною препарату 
Валіс М — манкоцебом, який характеризується загаль-
новідомим широким спектром  захисної контактної дії. 

Найкращий ефект від застосування фунгіциду 
Валіс М досягається при його превентивному використанні. 

 � Швидке проникнення

Пригнічення проростання спор (захисна дія)

Пригнічення розвитку міцелію у стадії активного 
росту (лікувальна дія)

 � Ефект дифузії

Переваги фунгіциду Валіс М
• Захисна, лікувальна та антиспорулянтна активність
• Поєднання локально-системної та контактної дії 
• Стійкість до змивання опадами
• Тривала профілактична дія
• Хімічна сполука з нового хімічного класу, що ро-

бить препарат ідеальним партнером для  антире-
зистентних стратегій  

Пригнічення утворення спор (антиспорулянтна дія)

 � Трансламінарний ефект

Застосовуючи засоби захисту рослин, завжди читайте та виконуйте інструкції, подані на етикетках.





«СИНГЕНТА» – ОФІЦІЙНИЙ СПОНСОР 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ ПОЛЯ ТА САДУ 

У ТЗОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ»
Всеукраїнський День поля та саду, який вже багато років поспіль проводиться у ТзОВ 

«Бучачагрохлібпром» за спільною організацією з компанією «Сингента», з нетерпінням 
чекають та з радістю відвідують аграрії зі всієї Західної України. Адже кожного року 
бучацьке підприємство презентує свої надбання та вміння у впровадженні сучасних 
технологій вирощування с.-г. культур, а компанія «Сингента» має можливість наочно 
продемонструвати портфоліо своїх препаратів та насіння, надати всебічну інформацію 
про них, проконсультувати з агрономічних питань.

Як відомо, ТзОВ «Бучачагрохліб-
пром» на сьогодні є провідним вироб-
ником та реалізатором високоякісного 
насіннєвого матеріалу вітчизняної і 
зарубіжної селекції, який за 13 років 
свого існування добре зарекоменду-
вав себе як надійний партнер для гос-
подарств у багатьох регіонах України. 
Тому для цього підприємства великою 
відповідальністю є постійна підтрим-
ка професіоналізму у рослинництві 
і в насінництві зокрема. Петро Гадз, 
Голова наглядової ради ТзОВ «Бу-
чачагрохлібпром» наголосив, що 
професійно розвиватись без обміну 
знаннями і досвідом з соратниками, 
колегами – неможливо. І День поля та 
саду важливий не тільки для відвіду-
вачів, які зможуть почути і побачити 
щось нове, а й для співробітників 
самого «Бучачагрохлібпрому», адже 
ділитись досвідом – означає краще 
його усвідомлювати. 

Валерій Голиняк, директор За-
хідного бізнес-регіону компанії 
«Сингента»: «Мені приємно, що склалась 
така багаторічна традиція співпраці 
компанії «Сингента» з підприємством 
«Бучачагрохлібпром» – нашим надійним 
партнером. Мова іде не про зустріч на 
Дні поля раз в рік, ми безперервно вико-
нуємо клопітку спільну роботу. Цього 

року товариство придбало насіння 
та засоби захисту рослин Syngenta на 
1,5 млн.$, а це означає, що дуже багато 
наших продуктів задіяні у виробництві 
«Бучачагрохлібпрому». Окрім товарних 
посівів, тут є ділянки, де відбувається 
випробування новинок компанії «Син-
гента» – різних препаратів та гібридів 
соняшнику і кукурудзи тощо. Ці випро-
бувальні ділянки складають по декілька 

тисяч гектарів – ви розумієте, які це 
масштаби. Тож, для товаровиробників, 
які сьогодні зібралися на Дні поля, це буде 
дійсно об’єктивна демонстрація резуль-
татів використання наших технологій. 

Більше 4000 тисяч гібридів со-
няшнику в ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 
засіяно гібридами «Сингенти», з яких 
високопродуктивні новинки: СИ Купа-
ва, СИ Ласкала. При цьому такі гібриди 
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як НК Конді та НК Бріо залишаються 
лідерами, потенціал їх врожайності на 
території України 6 т/га.  Аналогічно 
і з гібридами кукурудзи, 4000 тис. га 
продуктів Syngenta: новий гібрид СИ 
Аріосо ФАО 270, СИ Феномен ФАО 220 з 
дуже високим потенціалом врожайно-
сті та інші.

На території «Бучачагрохлібпрому» 
постійно працює демо-центр, і восени 
в наших планах впроваджувати випро-
бування нового протруйника «Синген-
ти» Вайбранс™ Інтеграл, який має 4 
діючих речовини і буде зареєстрований 
на озимій пшениці і ячмені. Він буде 
контролювати весь комплекс шкідли-
вих об’єктів, які мають місце в період 
проростання насіння. Аналога такому 
продукту на ринку країн колишнього 
СНД наразі немає».

Актуальні для аграріїв заходи 
Після офіційного відкриття для 

запрошених на захід гостей почалася 
інтерактивна практична частина з відві-
дуванням демонстраційних та товарних 
полів, в тому числі і саду, на кожному 
з яких знаходився спеціаліст компанії 
«Сингента». Принагідно зазначимо 
загальний стан посівів в Західній Укра-
їні, що активно обговорювали аграрії 
на заході. Погодні умови непогані: кіль-
кість вологи достатня, але через досить 
холодну температуру навесні та влітку є 
сприятливі умови для розвитку грибко-
вих захворювань. Тому система захисту 
однозначно має бути серйозна. Напри-
клад, в теперішній період якраз потре-
бує активного захисту зернові колосові 
від хвороб колосу. Компанія «Сингента» 
пропонує для цього ефективний препа-
рат Магнелло®, який використовується 
для контролю фузаріозу колосу на ози-
мій пшениці. Щодо хвороб колосу на 
ярому ячмені компанія пропонує новіт-
ній фунгіцид Бонтіма®. Не слід забувати 
і про захист від шкідників: наприклад, 
такий продукт як Енжіо® контролює всі 
їхні види на колосі. Також актуальним 
наразі є захист кукурудзи від бур’янів, 
ефективним інструментом для чого є 
гербіцид Елюміс®, який можна вико-
ристовувати до фази 10-го листка  – він 
не дозволяє розвиватись фактично всім 
однорічним і багаторічним бур’янам на 
посівах кукурудзи. 

Успішним є той аграрій, який вміє 
планувати свою роботу на декілька 

кроків вперед. Попереду жнива, проте 
не встигнеш озирнутися, як прийде 
час осінньої посівної, про яку теж тре-
ба попіклуватись заздалегідь. Обробка 
насіння – одна з важливих переду-
мов рентабельного виробництва та 
отримання якісного врожаю. Фахівці 
підприємства «Бучачагрохлібпром» 
вже твердо засвоїли, що використання 
обробленого насіння має незаперечні 
переваги, а враховуючи наявність су-
часного насіннєвого заводу, процеду-
ра протруювання взагалі є обов’язко-
вою. Представники «Сингенти» акцен-
тували на цьому під час спілкування 
з відвідувачами Дня поля, і не дарма, 
адже компанія має широке портфоліо 
протруйників насіння – фунгіцидної, 
інсектицидної та комбінованої дії, се-
ред яких вже відомі багатьом аграріям 
Селест® Топ, Селест® Макс, Максим® 
Стар, Максим Форте®, Форс® Зеа 
та багато інших. Відзначимо коротку 
інформацію про новинку Вайбранс™ 
Інтеграл.

Спектр дії цього протруйника роз-
повсюджується на сажкові хвороби, 
гельмінтоспоріози, ризоктоніоз, коре-
неві та прикореневі гнилі на пшениці 
та ячмені озимих. Зокрема до гнилей 
препарат має  тривалий посилений 
захист. Вайбранс™ Інтеграл сти-
мулює розвиток кореневої системи, 
його можливо застосовувати після 
будь-якого попередника.

Досконала система захисту 
яблуневого саду

ФГ «Гадз» вирощує на сьогодні 600 
га яблуневого саду – здебільшого на 
підщепі М9 та 106. До того ж, господар-

ство має сучасний холодильно-сорту-
вальний комплекс загальною площею 
5250 м²  та холодильний комплекс з 
регульованим газовим середовищем 
(РГС) ємністю 6,5 тис. тонн. Гості Дня 
поля завітали до саду та захопилися 
його чудовим станом – без хвороб та 
шкідників. 

Тут використовується інтегрована 
система захисту, яка побудована з 
різних хімічних препаратів декількох 
виробників, серед яких компанія 
«Сингента» займає великий відсоток. 
Зокрема, в саду ФГ «Гадз» з ранньої 
весни використовувався Дітан™ М-45, 
який направлений на ефективну бо-
ротьбу з паршею яблук, а також суміш 
інсектицидів Актара® та фунгіцид 
Хорус®. Останній був застосований у 
фазу рожевого бутону, аби запобігти 
розповсюдження спор парші. Під час 
цвітіння (це унікальна особливість) був 
використаний препарат Ембрелія™, 
який є новою розробкою компанії 
«Сингента». Він складається з двох 
діючих речовин: дифеноконазол та 
ізопіразам і має надзвичайно хороший 
захист проти парші, борошнистої роси 
і альтернаріозу на яблуні. Крім того, 
треба відзначити новий препарат, який 
вноситься в другій половині вегетації і 
прекрасно захищає яблуні від борош-
нистої роси та парші, – Циделі™ Топ. 
Також в бучацькому саду були викори-
стані інсектициди Syngenta: Нурел™ 
Д, Карате® Зеон тощо. Кожного року 
тут застосовується системний фунгіцид 
Скор®, який є еталоном захисту саду 
проти парші. Його особливість в тому, 
що він має дуже швидку лікувальну 
дію, і може усунути паршу, коли вона 
вже є на листках. Після цвітіння проти 
першого покоління плодожерки був 
застосований Люфокс®, а проти друго-
го – новий препарат Проклейм®. 

Якщо далі хронологічно перегляда-
ти систему захисту саду, то наступний 
кроком є захист від кліща, проти якого 
компанія «Сингента» пропонує дуже 
ефективний препарат Вертимек®. А за 
20 днів до збирання яблук, вже восени, 
рекомендовано обробити їх фунгіци-
дом Світч®, який береже плоди від 
сірої гнилі. Також він є рятувальником 
яблук після граду, оскільки має власти-
вість заживляти механічно пошкодже-
ні ділянки на плодах та листках.

За допомогою метеостанцій 
агрономом ФГ «Гадз» проводиться 
моніторинг розвитку парші та інших 
хвороб, зокрема дві з цих станцій роз-
міщені компанією «Сингента». Вони 
вимірюють вологість, час, протягом 
якого крапля лежить на листку, суму 
температур тощо. І за допомогою 
спеціальних комп’ютерних програм 
визначається ризик розвитку парші – у 
вигляді графіку. 

Тож, підсумовуючи та аналізуючи 
всеукраїнський День поля та саду, ба-
чимо, що його репутація як продуктив-
ного для підвищення професіоналізму 
та приємного у спілкуванні з колегами 
заходу – підтвердилась. Бажаємо агра-
ріям, щоб натхнення і нові знання від 
цього традиційного зібрання допомог-
ли успішно провести жнива та осінню 
посівну кампанію!

Тетяна Бєлінська
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ЗДОРОВІ ПОСІВИ ТА РЕНТАБЕЛЬНІ ВРОЖАЇ 
З ПРОДУКТАМИ ВІД КОМПАНІЇ «ВІТЕРА УКРАЇНА»

Валентина Ямкова, кандидат с.-г. наук, керівник відділу науки та агрохімічного сервісу
Віталій Павленко, кандидат с.-г. наук, науковий консультант

Професійний підхід до вирощування сільськогосподарських культур передбачає отримання 
високих врожаїв з якісними характеристиками або посівного матеріалу з найкращими сортови-
ми та посівними властивостями. Запорукою успішного проходження всіх метаболічних процесів 
рослинного організму, в тому числі і формування репродуктивних органів, є своєчасне достатнє 
забезпечення його відповідними елементами живлення. Для більшості культур ключовими 
періодами щодо поживи є початкові фази розвитку. Проте, варто пам’ятати, що рослинний 
організм в міру свого розвитку потребує достатнього мінерального живлення. За його нестачі 
рослини використовують енергію не на елементи врожаю, а на підтримку своєї життєдіяльності. 
Звичайно, технологічно непросто забезпечити сільськогосподарські культури необхідною по-
живою в другій половині вегетації та й діапазон продуктів, які мають ціленаправлену дію на 
підвищення якісних показників врожаю досить низький. Компанія «Вітера Україна» пропонує 
продукти, системне застосування яких, починаючи з початкового розвитку культур, сприятиме 
накопичення рослинним організмом складових, які забезпечують перенаправлення енергії на 
формування високопродуктивних якісних врожаїв. 

«АТЛАНТЕ» – 30% ФОСФОРУ, 20% КАЛІЮ
Спеціальне добриво «Атланте» - це 

продукт, який має місце в технології 
вирощування кожної сільськогоспо-
дарської культури. Легкодоступні 
форми фізіологічно-необхідних 
елементів живлення та присутність 
фосфіт-іону в добриві «Атланте» спри-
яє формуванню здорового рослин-
ного організму з чітко вираженими 
сортовими чи гібридними ознаками. 
Вдало підібрані складники добрива 
забезпечують рослини легкодоступ-
ною поживою та сприяють покращен-
ню ґрунтового живлення. Спеціальне 

добриво «Атланте» за рахунок фосфіт-іону сприяє засвоєн-
ню рослинами фосфору з ґрунту при температурі 4-5 ⁰С, 
стимулює ріст найбільш продуктивної частини кореневої 
системи. 

За рахунок надмобільності фосфіт-іону по рослин-
ному організму позакореневі підживлення добривом 
«Атланте» забезпечують рівномірний розподіл поживи 
по всіх органах рослин, покращують переміщення не 
мобільних елементів із старих листків до новоутворе-
них та до плодів. Ефективність добрива пояснюється 
швидким (впродовж 24 годин) засвоєнням фосфору і 
калію та підвищенням стійкості до хвороб. Фосфіт-іон  
стимулює синтез рослинами природних фітонцидів – 
фітоалексинів, органічних речовин, які виробляються 
рослиною у відповідь на надходження в клітину про-
дуктів життєдіяльності патогенів. За рахунок цього 
позакореневі підживлення сільськогосподарських куль-
тур добривом «Атланте» забезпечують фунгіцидний 
ефект проти хвороб, викликаних грибами роду Ооміце-
ти (несправжня і справжня борошниста роса, кореневі 
гнилі та інші).

«АТЛАНТЕ ПЛЮС» - 18 % ФОСФОРУ, 20% 
КАЛІЮ, САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА ТА БЕТАЇНИ

Спеціальне добриво «Атланте 
Плюс» окрім легкодоступних форм 
фосфору і калію, містить в своєму 
складі саліцилову кислоту та бетаїни. 
Це незаміннне добриво для покра-
щення функціонування провідної 
системи рослин, відновлення міне-
рального живлення та підвищення 
імунопротекторних властивостей 
рослинного організму. Рекомен-
дуємо проводити позакореневі 
підживлення спеціальним добривом 
«Атланте Плюс» на всіх польових 
культурах, чергуючи з добривом 

«Атланте». Найбільш ефективним періодом використання 
його є ситуації з погіршенням функціонування провід-
ної системи рослин, викликані дисбалансом елементів 
живлення, проникнення патогенів, впливу осматичних 
факторів, особливо після різкого зниження температури. 
Спільна дія фосфіт-іону з саліциловою кислотою забезпе-
чує розрідження клітинного соку, відновлення активного 
сокоруху та процесів обміну. Бетаїни, які входять до скла-
ду добрива, відіграють важливу роль у регулюванні осмо-
тичного балансу рослин, сприяють кращому поглинанню 
води кореневою системою, стимулюють синтез хлорофілу, 
регулюють активність ферментів та стабілізують клітинні 
мембрани.  

Застосування спеціального добрива «Атланте Плюс» 
сприяє підвищенню імунітету культур, протидії грибковим і 
бактеріальними хворобам. 

Рекомендації щодо застосування спеціальних 
добрив «Атланте» та «Атланте Плюс» 

на польових культурах

Культура
Позакореневі підживлення

Очікуваний результатФаза 
розвитку

Фаза 
розвитку

Фаза 
розвитку

Зернові 
колосові

Кущіння Прапорцевий 
лист

Налив зерна 	Активізація процесів 
росту

	Оптимізація водного 
балансу, підвищення 
стійкості до 
несприятливих умов

	Формування міцної 
кореневої системи

	Покращення 
мінерального 
живлення

	Фунгіцидна дія 
проти грибів ряду 
Ооміцети

	Підвищення 
імунопротекторних 
властивостей 
культур

	Зменшення 
пестицидного 
навантаження

	Підвищення 
врожайності на 
10-30% та якості 
продукції

Кукурудза 3-4 листок 6-8 листків Період 
наливу зерна

Соняшник 3-4 листок 6-8 листків Виповнення 
насіння

Соя 3-5-й 
трійчастий 

листок

Початок 
бутонізації

Налив бобів

Рекомендуємо застосовувати добрива «Атланте» та 
«Атланте Плюс» дозою: на польових культурах 0,3-0,75 
л/га з кожним підживленням мікроелементами.
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«КЕЛІК КАЛІЙ» - 50% K2O, 4,5% КАЛІЙ ЕДТА
Калій є одним з ключових 

елементів живлення сільського-
сподарських культур. Достатня 
кількість та доступні форми цього 
елементу впродовж всієї вегетації  є 
запорукою проходження основних 
метаболічних процесів та стійкість 
до хвороб. Важливість калію як 
елемента живлення важко пере-
оцінити, особливо це стосується 
чутливих до його нестачі культур. 
Це елемент, який відповідає за про-
ходження процесів обміну речовин, 

регулювання функціонування  продихів – складових 
рослинного організму, які є визначальними при ди-
ханні та транспірації. Достатнє забезпечення культур 
калійним живленням є запорукою отримання генетично 
потенційних якісних показників вирощуваних сортів чи 
гібридів. 

Спеціальне добриво «Келік Калій» незмінний лідер 
серед рідких калійних добрив для позакореневих під-
живлень. До його складу входить 50% калію у рідкій 
формі частина, якого хелатизована ЕДТА. 

Конкуруючою особливістю добрива «Келік Калій» є 
сировина, з якої воно виготовлено (К2CO3) та наявності 
хелатуючого агента. Ці особливості забезпечують швид-
ке проникнення та включення калію в метаболічні про-
цеси рослин, що дозволяє застосовувати «Келік Калій» 
в будь який період вегетації.  Адже на відміну від суль-
фатного чи нітратного калію карбонатна форма добрива 
«Келік Калій» має ряд переваг. Азот в рослині є більш 
рухливим за калій і при одночасному внесенні (нітрат 
калію) може зайняти його місце у самий критичний 
період споживання калію. Особливо це не бажано в дру-
гій половині вегетації, адже надмірне азотне живлення в 
цей період сприяє перенаправленню енергії рослин на 
формування більшої вегетативної маси, спостерігається 
витягування та вилягання посівів, погіршення якісних 
показників врожаю. 

Рекомендуємо застосовувати добриво «Келік Калій» 
на всіх сільськогосподарських культурах для позакоре-
невих підживлень дозою 0,5-1,5 л/га.  

В початкові фази росту і розвитку культур добриво 
«Келік Калій» підвищує стійкість культур до грибкових 
хвороб та осмотичних стресів, сприяє розвитку кореневої 
системи, сприяє закладанню репродуктивних органів. 

Друге позакореневе підживлення польових культур до-
бривом «Келік Калій» забезпечує перенаправлення енергії 
та асимілянтів із вегетативних органів до плодів та змі-
цнення стебла. Спеціальне добриво «Келік Калій» активує 
синтез сухої речовини та сприяє утворенню цукрів та 
вуглеводів.  

«КЕЛІК КАЛІЙ-КРЕМНІЙ» 20% K2O, 2% КАЛІЙ 
ЕДТА, 13% КРЕМНІЮ

Спеціальне добриво «Келік 
Калій-Кремній» - це коректор калій-
ного живлення та продукт, який має 
біостимулюючу направлену дію на 
підвищення самозахисту культур до 
впливу негативних чинників в тому 
числі й хвороб та шкідників та покра-
щення якісних показників врожаїв. 
Позакореневі підживлення по-
льових культур добривом «Келік 
Калій-Кремній» рекомендується 
проводити 2-3 рази за вегетацію 
дозою 0,5-1,5 л/га. Вдале поєднання 
компонентів добрива нормалізує 

водний баланс, покращує процеси фотосинтезу та ди-
хання, сприяє накопиченню  асимілянтів.  Високий вміст 
кремнію у добриві  забезпечує зростання активної площі 
листкової поверхні, активує ріст кореневої системи, 
покращує роботу приймачів та стимулює поглинання со-
нячної енергії хлоропластами незалежно від рівня освіт-
лення. Кремній покращує азотний і фосфорний обмін в 

тканинах рослин і покращує засвоєння бору. Часточки 
кремнію роблять рослини більш фізично витривалими, 
зміцнюють стінки клітин роблячи органи рослин менш 
ламкими та стійкими до вилягання. Так закріплений на 
поверхні листка кремній збільшує супротив проникнен-
ню спор грибкових хвороб і враження всисними шкід-
никами (попелицями, трипсами, клопом-черепашкою, 
п´явицями та іншими). 

Позакореневі підживлення польових культур добри-
вом «Келік Калій-Кремній» в другій половині вегетації 
сприяють потовщенню епідермального шару насіння та 
забезпечують його максимальне виповнення, зміцнення 
стебла, подовження активного функціонування листової 
поверхні. 

Шановні аграрії, запрошуємо Вас до співпраці!
Пропонуємо професійний підхід до управління 

системою мінерального живлення культур, що орієнто-
ваний на отримання максимально можливих врожаїв 
з повним відображенням сортових чи гібридних особ-
ливостей.

ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА» – ексклюзивний 
постачальник в Україну спеціальних мінеральних 
добрив виробництва «Atlantica Agricola» (Іспанія) та 
«ICL Specialty Fertilizers» (Ізраїль).

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

office@viteraukraine.com 
Науково-консультаційний відділ: 
(050) 380 06 82, yamkova@viteraukraine.com
Регіональні дирекції з розвитку та лабораторії:
Захід:  (050) 468 54 68,  
chaban@viteraukraine.com 
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
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КОМПАКТНІ ГІБРИДИ РІПАКУ – СТАБІЛЬНІ ВРОЖАЇ
Ріпак – високорентабельна культура, яка забезпечує перші грошові надхо-

дження від продукції рослинництва.
В агрономічному плані ріпак має безперечні переваги. Він не зменшує ро-

дючість ґрунту, а навпаки покращує орні землі, їхні фізико-хімічні властивості, 
служить фітосанітаром проти кореневої гнилі зернових культур, збільшує запас 
органічних речовин і розчинних форм фосфору у землі, поліпшує повітряні й 
агрохімічні властивості ґрунту.

Компанія ДСВ (DSV, Німеччина) відома в Україні як 
лідер іноземної селекції озимих культур. Вона однією з 
перших зреагувала на запит українських агровиробників і 
представила у своєму портфоліо гібриди ріпаку з високими 
показниками врожайності, які поєднують у собі незмінні 
параметри стабілізації врожаю. 

На даний  час селекційна програма озимого ріпаку 
компанії ДСВ вважається однією з найпотужніших. Бага-
торічна ретельна праця селекціонерів компанії сприяла 
переходу від емпіричної селекції до технологічного 
процесу створення гібридів із бажаними характеристи-
ками. 
На сьогодні великою популярністю  користуються компак-
тні (короткостеблові) типи гібридів від компанії ДСВ.

Головними характеристиками даних типів гібридів є:
- стійкість до вилягання;
- висока придатність до комбайнування;
- низька схильність до видовження точки росту восени та 
компенсаційна здатність до швидкого відновлення весня-
ної вегетації;
- невелика вегетативна маса рослини;
- рівномірне достигання стручків і соломи по всій довжині 
рослини.

Компактні типи гібридів: відмінності у 
технології

1. Компактні гібриди якнайкраще підходять для 
інтенсивної технології та найпродуктивніше реагують 
на високий рівень живлення.

Короткостеблові гібриди використовують азот ефек-
тивніше для формування  насіння. Гібриди ріпаку з типом 
головного пагона «ялинка» формують, як правило, велику 
вегетативну масу і мають потужну кореневу систему, їх 
вегетативний період  є довшим. Тоді як компактні типи, 
задовольнивши потребу у рості, спрямовують азот на 
формування зернівки. 

2. Норма висіву
Беручи до уваги результати тестування в  умовах 

України, стало відомо, що при підвищених нормах висіву 
отримують вищу врожайність. До того ж компактні гібриди 
мають нижчі вимоги до площі живлення. Оптимальна 

густота рослин, яка забезпечує сталий розвиток восени 
становить від 40 до 60 схожих нас./м².

3. Регуляція росту компактних гібридів восени
Рішення про час і норми внесення залежить від: роз-

витку ріпаку в умовах довгого дня восени, густоти стояння, 
сорту ріпаку.

Витягування точки росту знижує зимостійкість, але 
зловживання високими нормами росторегуляторів 
восени може значно знизити кінцеву висоту рослини, 
що для гібридів компактного типу, які генетично запро-
грамовані на невелику висоту, є небажаним. Тому ДСВ 
не рекомендує користуватися препаратами, що містять 
діючу речовину хлормекват-хлорид та її похідні. Своєчас-
ність застосування відіграє тут більшу роль, ніж кількість. 
Маючи до 10 вересня 4 листки культури при добре роз-
винутих рослинах – заплануйте два внесення регуляторів 
росту. Першу регуляцію росту слід провести не пізніше, 
аніж листя закриє 80% площі, високою дозою препарату 
на основі тебуконазолу або метконазолу. У регіонах, де 
практикується дуже ранній посів і загроза переростання 
висока, суміш цих діючих речовин добре зарекоменду-
вала себе. Наприклад, 0,2-0,3 л/га Фолікур + 0,5-0,6 л/га 
Карамба. Однієї росторегуляції при вдалому застосуванні 
може вистачити.

4. Регуляція росту компактних гібридів навесні
В Україні для цих гібридів проблема вилягання стоїть 

не так гостро, як у країнах Західної Європи. Так, 2014 року, 
коли вилягання озимого ріпаку мало масовий характер, 
компактні гібриди не вилягли і дали врожайність вище 5 
т/га без застосування регуляторів росту. Тому останні в 
технології цікаві більше, як фунгіциди. ДСВ рекомендує 
одноразове застосування мінімальних норм росторегуля-
торів на висоті до 25 см.

Як виглядають компактні гібриди ріпаку на українських 
полях, у наших умовах вирощування? Яку врожайність 
можна очікувати? Аби відповісти на ці питання, компанія 
ДСВ спільно з ексклюзивним дистриб’ютором МПП Фірма 
«Ерідон» 21 червня 2017 р. організувала семінар «Озимі 
культури від ДСВ: селекція, технологія, інтенсифіка-
ція. Оптимальні рішення від технологічних експертів 
компанії «Ерідон». Захід відбувся на Волині, на полях 
господарства ТОВ «Фелікс Агро» у с. Дідичі та с. Личани 
Ківерцівського району. Відвідали семінар понад 80 аграріїв 
із Волинської, а також сусідніх Львівської та Рівненської 
областей.(За матеріалами книги 

Х.-Г.Шьонбергера "Вирощування ріпаку")
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На полі озимого ріпаку представлені 4 гібриди селекції 
ДСВ: Марафон, Рафінесс, Династі та Популар. Про кожен із 
них, агрономічні характеристики, терміни посіву, стій-
кість, врожайність та олійність, а також ключові особли-
вості у технології вирощування в залежності від гібриду 
розповів Іван Тимчишин, регіональний представник 
ТОВ «ДСВ-Україна» у Західному регіоні.

Марафон – це гібрид компактного типу (семисвіч-
ник), по своїй будові – галузистий невисокий тип. Гібрид 
Марафон здатен ефективно викорстати більше як 180 кг/га 
азоту на формування урожаю, при умовах, що в системі 
живлення буде значна кількість в амонійній формі. Для 
порівняння – гібриди типу «ялинка» не спроможні перетво-
рити у врожай кількість азоту більше ніж 180 кг/га, а просто 
формують велику вегетативну масу.

За принципом формування урожаю отримуємо макси-
мум при вищій густоті стояння рослин на метр квадрат-
ний, але це не означає, що при меншій густоті отримаємо 
менший урожай. 

Особливо доречним є вирощування Марафону у 
регіонах, де є непродуктивні втрати вологи у весняно-літ-
ній період.

Рафінесс – це незамінний гібрид для раннього посіву. 
Стриманий ріст, найменше видовження точки росту та гар-
на реакція на осінній фунгіцидний росторегулятор робить 
його лідером перезимівлі на різних типах ґрунтів та  у різ-
них кліматичних зонах України. До того ж середньорання 
група стиглості забезпечує не тільки високу врожайність, 
але й високу олійність даного гібриду. 

Династі – гібрид, у якого збережена стовідсоткова стій-
кість до розтріскування стручків, що є характерною рисою 
селекції ДСВ. Гібрид є доволі унікальним, оскільки придат-
ний до посіву у Західних та Південних регіонах України. 
Династі підходить для оптимальних термінів посіву, має 
досить високу зимостійкість, а головне – помірний розви-
ток після зими у весняний період, що є досить актуальним 
для регіонів з частими приморозками у весняний період 
вегетації. До того ж, Династі у випадку зріджених посівів 
доволі добре компенсує гілкуванням та кількістю стручків 
на рослині.

Популар – новий середньорослий потужний гібрид, 
який вирізняється поєднанням надзвичайно високої 
зимостійкості та високої олійності, для вирощування на 
різноманітних типах ґрунту. Гібрид придатний до посіву 
в оптимальні та середньо-пізні терміни. Популар харак-

теризується одним з найвищих темпів змикання рядків 
і закриття поверхні, не видовжуючи при цьому точки 
росту. Завдяки цій ознаці рівень зимостійкості є винятково 
високим. До того ж гібрид має високу стійкість до основних 
хвороб, таких як: фомоз, циліндроспоріоз, вертицильозне 
в’янення.

Програма семінару була насиченою та цікавою. Різно-
маніття культур, високорентабельних  гібридів та сортів 
ДСВ, багато з яких аграрії мають на своїх полях, у своїх 
господарствах, викликало чимало питань щодо технології 
вирощування. Фахово й ґрунтовно на всі запитання відпо-
вів Юрій Нестерович Каній, менеджер із технологічної 
підтримки компанії «Ерідон». Експерт детально зупинив-
ся на окремих елементах у технології вирощування ріпаку 
озимого, ефективності та доцільності їхнього використан-
ня; розкрив оптимальні рішення у технології вирощування 
озимої пшениці, починаючи від протруювання насіння, 
завершуючи обробітком по колосу.

А ми зібрали для Вас відгуки аграріїв, що вже вирощу-
ють компактні типи гібридів озимого ріпаку селекції ДСВ, 
аби поділитись досвідом отримання стабільних врожаїв та 
високої рентабельності.

Павло Давидюк, засновник і директор ТОВ «Фелікс 
Агро», господар демо-поля:

«Наше господарство має в обробітку 2600 га. Вирощу-
ємо пшеницю, ячмінь, ріпак, сою, цукровий буряк. Гібриди 
ріпаку компанії ДСВ висіваємо вже 4 роки. Зупинились на 
них, оскільки задоволені ціною, якістю і рівнем врожаю.  Це 
гібриди Марафон і Династі. Вони компактного типу, не 
високі, стручки знаходяться на високому рівні від землі, що 
полегшує комбайнування. Раніше ми сіяли гібриди інших 
компаній, але за вегетативною масою вони виростали 
великі, а врожайність не була більшою. Щодо врожайності 
гібридів ріпаку ДСВ, то, наприклад, позаминулого року ми 
зібрали 42 ц/га (і це при тому, що частина полів була зни-
щена градом). Минулого року, зважаючи на дуже посушливу 
осінь і проблему зі сходами, врожайність була дещо нижчою, 
але цього року ріпак виглядає дуже добре. Знову ж таки в да-
ний період є проблема з посухою, недостатньо вологи, та 
сподіваємось, що дощі пройдуть і зерно зможе налитись до 
потрібного врожаю». 

Микола Коваленко, агроном ПОСП ім.Шевченка, 
с.Угринів Горохівського р-ну Волинської обл.:

«В обробітку маємо 2800 га землі. Вирощуємо озиму 
пшеницю, ріпак, сою, ячмінь, кукурудзу на силос і на зерно, 
багаторічні трави. Цього сезону маємо 2 гібриди ріпаку ДСВ 
– Марафон і Династі. Гібрид Марафон вирощуємо вже два 
роки, він стабільно дає більше 4 т врожаю. Ми задоволені 
ним і на майбутнє теж його висіватимемо. Це компактний 
гібрид, низькорослий, і, відповідно, чим менше зеленої маси, 
тим легший вимолот. Марафон нам дуже підходить.

Династі теж хороший гібрид, трішки вищий, як і Мара-
фон дуже добре галузиться. Навіть коли у зиму входить 
близько 15 рослин на квадратний метр із п’ятьма ли-
сточками, відновлюючи вегетацію навесні, він галузиться, 
набирає врожай вище 4 тонн.

На нашому полі зараз ріпак виглядає добре. Ми контро-
лювали шкідників, застосовуючи інсектицидні обробки, і 
маємо закладені стручки від низу до верху рослини. Візуаль-
но врожай виглядає дуже добре».

На полі побувала Марія Хрунь

ТОВ «ДСВ-УКРАЇНА»
01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, а/с 39
 Тел.: 044 224 62 25
            044 224 62 23
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УСПІШНИЙ ЗБУТ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 
ФІНАНСОВОЮ ГРАМОТНІСТЮ – ДОСВІД 
СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЄЮ «СИНГЕНТА»

За останнє десятиліття в українському сільському господарстві відбулося чимало якісних 
змін. Але, мабуть, найбільших змін зазнали самі українські аграрії, котрі почали шукати нові 
можливості управління власним бізнесом. Наразі цілком очевидно, що оператори українського 
ринку потребують сучасних фінансових інструментів для вигідної реалізації зерна, мінімізації 
впливу різноманітних ризиків, простої та надійної співпраці з партнерами. Саме тому компанія 
«Сингента» вже більше шести років розробляє і впроваджує програми «Фінансові рішення» для 
своїх клієнтів. 

Від кількох базових пропозицій для передоплати та 
закриття заборгованості за придбане насіння і ЗЗР «Фінан-
сові рішення» розвинулися і наразі можуть запропонувати 
комплексний пакет продуктів для сільськогосподарських 
підприємств різного розміру та напряму. Зараз клієнтам 
компанії надаються можливості традиційного спотового 
продажу зерна на різних базисах поставки з додатковим 
доходом, форвардного продажу майбутнього врожаю за 
різними опціями, оформлення аграрних розписок, а також 
різні страхові програми, зокрема для захисту від негатив-
ного впливу погодних ризиків.

Аграрії з різних регіонів України вже мають позитивний 
досвід участі у програмах фінансової підтримки від ком-
панії «Сингента». Зокрема, наша редакція поспілкувалася 
з фінансовим директором ТОВ «Сейм-Агро» Єгором 
Скляровим – людиною обізнаною у справах ефективного 
управління економікою в аграрному бізнесі. 

– Пане Єгоре, поділіться, яким шляхом Ви прийшли в 
аграрну галузь.

– Сільське господарство не є для мене профільною ді-
яльністю – я закінчував економічний факультет Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка. Крім того, 
вивчав спеціальність «Міжнародні фінанси у Великобрита-
нії». А що ж до сільського господарства, то це наш спільний 
сімейний бізнес, яким багато років займається мій дядько. 
Я до цієї діяльності долучився у 2013 році – тоді, у лютому, й 
було засновано наше підприємство «Сейм-Агро». 

– Охарактеризуйте Ваше підприємство. Які його ос-
новні напрями діяльності?

– Працюємо у Путивлівському районі Сумської області. 
На сьогодні у нас в обробітку 2300 га землі, рослинництво 
є поки що єдиним напрямом діяльності господарства. 
Культури вирощуємо традиційні для нашої зони: кукуру-
дзу, соняшник, пшеницю, сою. Технології вирощування 
застосовуємо класичні. Щодо агроресурсів – техніки, на-
сіння та засобів захисту рослин тощо – ми як сучасне гос-
подарство використовуємо тільки оригінальні продукти 
найвідоміших закордонних виробників. Якісна агрономія 
вже не є чимось особливим та рідкісним, чого не скажеш 
про економічну та фінансову грамотність серед аграріїв. 
Оскільки економіка є моїм профілем, цікавлюсь та при-
діляю багато уваги аналітичній роботі. Важливість управ-
лінського аспекту в господарствах часто недооцінюється, 
але це є ключем до багатьох можливостей та шляхом до 
економії ресурсів. 

– Розкажіть детальніше про управління фінансами у 
Вашому господарстві.

– На вітчизняному ринку вже існує певна кількість до-
волі продуктивних фінансових інструментів, і взагалі є з 
чого обирати. Ми для себе обрали співпрацю з компанією 
«Сингента», яка, наскільки мені відомо, має найширший 
спектр фінансових рішень для аграріїв. Вперше я почув 
про проект «Фінансових рішень» три роки тому на їхньому 

семінарі. Стало цікаво, вирішив спробувати, адже нічим 
не ризикував. Спочатку обрав програму «Форвард Плюс», 
продавав кукурудзу. «Форвард Плюс» не є класичним 
форвардним контрактом, оскільки «Сингента» дає чудову 
можливість (і це родзинка програми) – в певний момент 
переглянути зафіксовану ціну в бік підвищення. Що ми і 
зробили. Перший досвід виявився успішним, нам сподоба-
лося, вирішили продовжувати працювати в такому напрям-
ку далі. 

Наступною програмою «Сингенти», яку ми випробували, 
теж по кукурудзі, була «МетеоЗахист». Програма передба-
чає можливість обрати різні періоди, коли будуть врахову-
ватися відхилення від нормальних погодних умов. Спрацю-
вали по ній дуже вчасно: під час обраного нами страхового 
періоду сталося значне підвищення температури, тож ми 
отримали від компанії компенсацію в розмірі 25 % вартості 
насіння та застосованих ЗЗР. 

– Ваше підприємство першим у Сумській області 
оформило аграрну розписку. Як вирішили спробувати 
цей новий інструмент? 

– Ми вже декілька років цікавилися цим інструментом, 
і не упустили моменту скористатися ним. Загалом аграрна 
розписка пропонується різними структурами, але нам 
зручніше та вигідніше було оформлювати її саме з «Синген-
тою». Досвід стовідсотково позитивний, дуже сподобалося, 
що аграрну розписку нам швидко оформили, я такого на-
віть не очікував. 

– Якими новими пропозиціями «Фінансових рішень» 
Ви наразі цікавитеся?

– Зараз активно моніторимо ціновий ринок, думаємо, 
що імовірніше братимемо участь у програмі «Підтримка 
Плюс» по пшениці, дуже цікавий інструмент. 

– Які фінансові інструменти, на вашу думку, найбіль-
ше зараз потрібні українському аграрному ринку?

– На жаль, у фермерському середовищі сьогодні досить 
повільно розвивається фінансова грамотність, аграрії нех-
тують навіть ретельним розрахунком рентабельності для 
кожної з культур, переносячи всі сили та увагу на роботу 
з агрономічним аспектом. Реальна ситуація у нас така, що 
люди звикли скаржитися на несприятливі зовнішні чин-
ники: загальну економічну нестабільність, великі податки, 
складні погодні умови тощо. Але при цьому наші аграрні 
бізнесмени не враховують впливу глобальних ринків. 
Насправді багато проблем ми можемо нівелювати самі, 
потрібно лише зосередитися на власних можливостях та 
використати вже наявні ефективні інструменти ведення 
бізнесу. Ми для себе знайшли такі. До того ж, якщо казати 
чесно, треба брати максимальну користь із кризової ситу-
ації, адже активний розвиток саме в такі складні часи і від-
бувається. Тому я бажаю нашим фермерам звертати більшу 
увагу на себе та активніше використовувати свій нереалізо-
ваний потенціал. 

Тетяна Бєлінська
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ПЕТРО ЛАБАЗЮК НА ЮВІЛЕЙНОМУ ДНІ ПОЛЯ 
ГК «VITAGRO»: «СЕЛО І МИ – ЦЕ ОДНЕ ЦІЛЕ»
ГК «VITAGRO» – це компанія, яка демонструє одні з найбільш динамічних тем-

пів розвитку на вітчизняному сільськогосподарському ринку. Вона впевнено 
тримає лідерські позиції майже по всіх напрямках, що взагалі існують в аграрній 
галузі. «VITAGRO» є активним організатором багатьох професійних заходів для 
аграріїв, а також соціальних проектів для мешканців сіл, на території яких пра-
цює. Взагалі-то успішне українське аграрне підприємство, прикладом якого є 
«VITAGRO», обов’язково передбачає баланс виробничої та соціальної діяльності, 
які є взаємозалежними: вкладаєш найкращі технології в розвиток бізнесу – з’яв-
ляються робочі місця – формується дружня професійна команда – бізнес отри-
мує хороший прибуток – реалізуються фінансова підтримка сіл.

12 травня на церемонії нагород-
ження від журналу The Ukrainian 
Farmer, Петро Петрович Лабазюк, 
генеральний директор, голова 
Ради директорів ГК «VITAGRO», от-
римав почесну нагороду в номіна-
ції «Соціальна відповідальність». 
Наша редакція зустрілась з відомим 
аграрієм на традиційному Дні поля 
9 червня, який проводила компанія 
в селі Лісоводи, тож, нижче – ін-
терв’ю з Петром Петровичем про 
актуальні напрацювання «VITAGRO» 
– у виробничій та соціальній сфе-
рах. 

– Новий робочий рік ми розпочали 
зі збільшення земельного банку. Адже 
наша компанія хоч і досить молода, 
але вже має багато ресурсів для ро-
звитку: гарний професійний колек-
тив, великий парк техніки, безцінні 
агрономічний знання і досвід. Тож, ми 
добрали орієнтовно 6 тис. га землі – як 
на Хмельниччині, так і на Рівненщині, 
і сьогодні наші обробні площі склада-
ють приблизно 64 тис. га. 

– Чи займається наразі компанія 
«VITAGRO» втіленням нових напрям-
ків діяльності?

– Дійсно, наша компанія постійно 
працює над впровадженням нових 
напрямків. Враховуючи незрозумілість 
і нестабільність, які є на сьогодні в 
державі, постійне збільшення цін на 
всі необхідні для аграрія ресурси, 

збільшення податків тощо, ми спо-
стерігаємо стрімке зростання собівар-
тості продукції, яку вирощуємо. Але 
ж ціна на неї фактично не змінюється! 
Тому аграрію, щоб його бізнес впев-
нено «стояв на ногах», потрібно під-
страховувати себе різними видами 
діяльності.

Наприклад, цього року ми запрова-
дили новий цікавий та перспективний 
напрямок – вирощування тютюну, що 
є для нас експериментальним проек-
том. Ми ретельно вивчаємо цю куль-
туру, і перші 5 теплиць на 60 га пока-
зують гарні сходи, тому сподіваємося, 
що наступного року ми збільшимо 
площі під тютюн в рази. 

Також з цього року ми посили-
ли стратегію роботи з цукровим 
буряком. Розширили його посіви, 
зараз маємо загальну площу 2200 
га, і плануємо ще її збільшити і в 
наступному році – на 1000 га, а 
може й більше. По-перше, ми стали 
більш технологічно досконалими у 
вирощуванні цієї складної культури, 
а по-друге – сприятлива логістика 
просто зобов’язує збільшити об’єми 
виробництва «солодкого кореня», 
оскільки навколо нас знаходиться 
3 цукрових заводи: в Чорткові, у 
Теофіполі, і в Наркевичах. Зі всіма 
ними ми дуже тісно співпрацюємо, і 
збільшувати посіви цукрового буря-
ку є сенс.

Крім того, наразі у запуску у нас 
знаходиться завод по переробці со-
няшника, якого ми цьогоріч посіяли 
майже 8 тис. га. Ми зрозуміли, що 
аграрій зможе стабільно будувати свій 
бізнес, коли буде запроваджувати всі 
цикли виробництва: вирощування, 
переробку, експорт. Тобто переробку 
треба втілювати по максимуму, тоді ми 
зможемо бути дійсно цінними і конку-
рентними на світовому ринку.

На сьогодні насінництво є од-
ним з пріоритетних напрямків 
ГК «VITAGRO». Все насіння, яке 
ми садимо на своїх землях, іде з 
власного насіннєвого заводу, і на 
демо-ділянки в тому числі. І, звісно, 
воно успішно продається, вже в 
господарства у 8-регіонах України. 
Це фактичний показник, який го-
ворить про якість нашої продукції. 
Слід відзначити, що цьогоріч ком-
панія збільшила об’єми виробни-
цтва гарбузового насіння, яким ми 
займаємося вже 3 роки. Раніше ми 
вважали, що сприятливі умови для 
його вирощування є тільки в Ізяс-
лавському районі, а тепер бачимо, 
що й в Ярмолинецькому районі 
також, результати гарні.

– Розкажіть, що для Вас означає 
бути соціально відповідальним.

– Я вже неодноразово під-
креслював, що головною цінністю 
для мене є люди. Ось логічний 
ланцюжок: не будемо ми дбати про 
дітей в садочках, не буде діточок в 
школі, а немає їх в школі – значить 
немає молоді в селі. А тоді й від-
сутня перспектива в такої компанії 
як наша, оскільки ми не матимемо 
хороших молодих працівників. На-
приклад, коли «VITAGRO» прийшла 
працювати в Лісоводи, у нас було 
70 працівників з цього села, а на 
сьогодні їх вже 300 чоловік, оскіль-
ки запустили новий комбікормовий 
завод, насіннєвий завод, розви-
ваємо молочне скотарство. Люди, 
село і ми – це одне ціле. Тому ве-
лику частину турбот, які є тут, ми 
беремо на свої плечі. Дуже багато 
організовуємо культурних заходів, 
які об’єднують людей: вже тради-
ційним, наприклад, стало осіннє 
Свято хліба, яке дуже полюбляють 
мешканці. 

Петро Лабазюк
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9 ЧЕРВНЯ ВІДБУВСЯ 
ЮВІЛЕЙНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ 
ГК «ВІТАГРО»

Як вже зазначалось, насінництво є 
ключовим напрямком «ВІТАГРО», і рік 
від року число клієнтів компанії зро-
стає, й відповідно, зростає кількість 
відвідувачів традиційного Дня поля в 
с. Лісоводи. Цьогоріч захід відвідали 
близько 300 аграріїв з Хмельни-
цької, Тернопільської, Рівненської, 
Івано-Франківської, Чернівецької та 
Житомирської областей. Компанія 
«VITAGRO» підготувала для гостей Дня 
поля декілька нових цікавих проек-
тів та презентувала нові технології в 
області насінництва і засобів захисту 
рослин. Але все по порядку.

Захід розпочали зі вшанування 
пам’яті Григорія Івановича Ткачука – 
знаного аграрія, який майже півстоліт-
тя успішно керував колгоспом в с. 
Лісоводи, де тепер продовжує тра-
диції благородного господарювання 
компанія «VITAGRO». Сергій Петрович 
Лабазюк, почесний президент гру-
пи компанії «VITAGRO», народний 
депутат України, привітав учасників 
та окреслив своє бачення нагальних і 
конче важливих питань для всіх фер-
мерів, зокрема земельний мораторій, 
державне фінансування сільського 
господарства тощо. Сергій Петрович 
наполегливо просуває державні 
програми підтримки аграріїв, а також 
дуже обачно ставиться до земельного 
дискурсу, підкреслюючи важливість 
об’єднання хліборобів в цьому питан-
ні та створення правильної законодав-
чої бази для його вирішення.

Стосуючись безпосередньо клю-
чової теми Дня поля – інноваційних 
розробок в області насінництва – слід 
зазначити, що «VITAGRO» в рамках 
своєї торгової марки Semelita пре-
зентувала декілька надпосухостійких 
сортів озимої пшениці. Як зазначив 
Микола Сучек, начальник відділу 
насінництва, керівник ТМ «Се-
меліта», старший науковий консуль-
тант ГК «VITAGRO», з врахуванням 
загального підвищення температур по 
всій Україні та недостатнього волого-
забезпечення, ці сорти будуть в най-
ближчий час актуальні у всіх регіонах 

нашої країни, не тільки в південних. 
А взагалі-то для клієнтів компанії є 
одна приваблива риса: «VITAGRO», 
працюючи в різних областях і знаючи 
їх відмінності та особливості, робить 
специфічні для різних зон рекомен-
дації по насінню та технологіях його 
вирощування. Для відвідувачів Дня 
поля провели екскурсію на сучасний 
насіннєвий завод Cimbria, який має 
4 насіннєво-очисних машини, що за-
безпечують якісне очищення насіння 
різних культур, як то озимих і ярих 
пшениці та ячменю, гороху, сої, ріпаку, 
не травмуючи їх.

На заході відбулась цікава презен-
тація й технологій захисту рослин, 
основним спікером якої був Роман 
Рибак, директор агрохімічної ком-
панії «VITAGRO». Як відомо, компанія є 
ексклюзивним дистриб’ютором засобів 
захисту рослин канадської компанії 
Bayton, які не поступаються провідним 
світовим брендам за якістю, але мають 
більш приємну для аграріїв ціну. До 
виступу запросили Віталія Ільченко, 
власника компанії UKRAVIT. Справа 
в тому, що на «Черкаській фабриці 
агрохімікатів», яка належить UKRAVIT, 
за ексклюзивним правом виробля-
ються препарати Bayton. Пан Віталій 
розповів про технології виробництва 
на сучасній агрохімічній фабриці та по-
дискутував за аграріями про розвіяння 

міфів щодо «несерйозності» вітчизня-
ного виробництва хімічних продуктів.

Варто відзначити унікальний про-
ект, який представила відвідувачам 
Дня поля компанія «VITAGRO» – «Агро-
номічний супровід». Він передбачає 
консультацію фахівців компанії під 
час посіву на протязі всього періоду 
вирощування культури, включаючи 
контроль дотримання правильних 
технологій, діагностику посівів та 
оперативне реагування на різкі зміни 
кліматичних умов. Проект передбачає 
вигідні для учасника умови розрахун-
ку: на кожну культуру за її тонну стоїть 
фіксована закупівельна ціна, і також 
є фіксована ціна капіталовкладень на 
гектар з боку «VITAGRO», тож, аграрій 
у підсумку за простою формулою 
розраховується з «VITAGRO» певним 
об’ємом врожаю, який заздалегідь 
відомий. Таким чином учасник про-
екту в будь-якому разі нічого не втра-
чає, а має можливість набути цінний 
агрономічний досвід у співпраці з 
професіоналами.

Наприкінці Дня поля учасникам 
були презентовані як дослідні, так 
і товарні посіви «VITAGRO», які на-
очно показали відмінний результат 
втілення всіх технологій насінництва 
та захисту, що успішно використовує 
компанія та її партнери.

Тетяна Бєлінська

Петро 
Лабазюк, 
Віталій 
Ільченко, 
Сергій 
Лабазюк
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ДЕНЬ ПОЛЯ 2017. 
ОРГАНІКА ТА ХІМІЯ – ДВА 
ШЛЯХИ ДО ВРОЖАЮ

Органіка чи хімія? Який шлях приведе до максималь-
них врожаїв та прибутків? Відповідь дізнаєтеся 18 серп-
ня у Кропивницькому на найбільшому аграрному святі 
України – Дні поля 2017, яке цьогоріч відбуватиметься 
під гаслом: Органіка та хімія – два шляхи до врожаю.

На заході ви зможете порівняти традиційне та орга-
нічне землеробство, дізнатися результати дослідів, які 
проводили експерти Торгового дому «Соєвий вік» на 
демо-ділянках. Отримаєте економічні показники ви-
рощування, інформацію про нові сорти сої, кукурудзи, 
пшениці, соняшнику та технологію їх вирощування. Крім 
того, на вас чекає тест-драйв і демонстрація причіпної 
та самохідної сільгосптехніки, польова конференція 
«Насіння, яке збагачує».

Посівний матеріал, біопрепарати, засоби захисту 
рослин, сільгосптехніка, досліди, технології, розваги, 
подарунки та спілкування – все це День поля 2017.
На вас чекає:
- огляд органічної та хімічної демо-ділянки
- порівняння традиційного та органічного землеробства
- аналіз результатів дослідів
- презентація нових сортів сої, кукурудзи, пшениці, 
соняшнику
- тест-драйв причіпної та самохідної сільгосптехніки
- польова конференція "Насіння, яке збагачує"
- інноваційні технології в сільському господарстві
- святковий обід

До зустрічі 18 серпня у Кропивницькому!

Реєстрація за телефоном: 
0-800-757-357 або на сайті www.td-sv.com/dp-2017/
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НОКАУТ ПО ПАВУТИННОМУ КЛІЩУ
За останні 6 років в Україні посівні 

площі сої зросли приблизно у  два 
рази. Так, якщо у 2010 р. сою було 
посіяно на 1700 тис. га, то у 2015 р. — 
на 2148 тис. га, у 2016 – 2077 тис. га. У 
найближчі роки прогнозується їх зро-
стання до 2,5 млн га. Із розширенням 
посівних площ почала загострюватись 
проблема фітофагів сої, а саме: паву-
тинного кліща, бульбочкових довго-
носиків, листогризучих совок, чорто-
полохівки, лучного метелика, клопів, 
акацієвої вогнівки, попелиць. Серед 
найнебезпечніших фітофагів – зви-
чайний павутинний кліщ (Tetranychus 
urticae Коch.), що останнім часом 
набув значного поширення. В окремі 
роки за відсутності ефективних за-
ходів контролю шкідник може спричи-
нити втрати врожаю – 50% і більше. У 
зв’язку зі змінами клімату цей фітофаг 
став проблемою не лише для півдня 
України , а й для центральних та схід-
них регіонів. 

Павутинний кліщ – поліфаг, який 
пошкоджує близько 250 видів куль-
турних, дикорослих рослин і бур’янів 
(переважно сою, квасолю, хміль, кар-
топлю та інші культури). Висока шкід-
ливість зумовлена насамперед його 
можливістю давати 10-12 поколінь за 
вегетаційний період, а також високою 
плодючістю й здатністю за сприятли-
вих умов швидко розмножуватись і 
досягати високої щільності популяції. 

Особини павутинного кліща з’явля-
ються на сої із розгортанням першого 
трійчастого листка. Їх можна легко 
виявити за білими плямами із верх-
нього боку листків, з нижнього боку 
листя у цих місцях знаходяться самиці 
павутинного кліща, які пошкоджують 
листок. 

1 самиця щодня відкладає 3-8 яєць 
з нижнього боку листків, усього за 
життя – 100-160 яєць. Інтенсивність 
відкладання яєць зростає з підвищен-
ням температури. Період розвитку 

кліща (яйце – личинка – німфа - імаго) 
завершується за 10-25 днів. Залежно 
від погодних умов павутинний кліщ 
може розвиватись у 10-12 поколіннях. 
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Швидкість розвитку і інтенсив-
ність розмноження павутинного 
кліща залежать від температури та 
вологості. Найбільш сприятлива для 
кліщів температура – +29…31°С, 
за якої розвиток кліща від яйця до 
дорослої особини завершується 
за 7,5-9 днів. А також за цієї темпе-
ратури спостерігається найбільша 
плодючість самиць. Найоптималь-
ніша вологість – 35-55%. Підвищена 
вологість (понад 80%) пригнічує 
розвиток і розмноження павутинно-
го кліща.

Чисельність кліщів на сої збіль-
шується до серпня, а починаючи з 
вересня, внаслідок погіршення погод-
них умов, – знижується.  

Найбільш шкодочинний павутин-
ний кліщ у період бутонізації – повної 
стиглості бобів (липень-серпень). 
Личинки та дорослі кліщі живляться 
клітинним соком з нижнього боку 
листя, проколюючи шкірку листка, на 
якому утворюються яскраво-зелені 
крапки, а потім плями, які зливають-
ся і утворюють знебарвлені ділянки 
(мармуровість). У результаті таких 
пошкоджень порушується нормальна 
функція  листкового апарату (призу-
пиняється фотосинтез; знижується 
вміст хлорофілу, ксантофілу та каро-
тину; порушується водний баланс; 
посилюється транспірація), рослини 
при цьому відстають у рості, листки 
засихають, передчасно обпадають, 
рослини гинуть. Крім того, за щіль-
ного заселення сої павутинним клі-
щем помітно зменшується кількість 
бобів, вони передчасно достигають 
і розтріскуються, формується щупле 
зерно.  

Цей фітофаг у посівах сої є дуже 
складним об’єктом для контролю. 
Компанія «Arysta LifeSience» пропо-
нує ефективний захист сої від цього 
небезпечного фітофага за допомогою 
препаратів Омайт та Ортус.

За чисельності кліщів, що пере-
вищує економічний поріг шкодо-
чинності (2-3 особини на трійча-
стий листок до цвітіння або 10 осо-
бин у період формування та наливу 
бобів),  слід застосувати акарицид 
Ортус (фенпіроксимат, 50 г/л). Ор-
тус – контактний акарицид із ефек-
том «нокаутуючої дії» та високою 
овіцидною активністю. Діюча речо-
вина – фенпіроксимат – належить 
до нового, вдосконаленого класу 
хімічних сполук  із групи фенок-
сипіразолів  (інгібіторів переміщен-
ня мітохондріальних електронів). 
Внаслідок дії Ортусу блокується 
дихання клітин кліща, що призво-
дить до негайного паралічу і по-
дальшої загибелі. Багато акарици-
дів мають механізм дії, який супро-
воджується паралічем, проте Ортус 
випереджує їх за швидкістю дії, яку 
фахівцями названо «нокаутуючим 
ударом». Основна відмінність Ор-
тусу від інших акарицидів полягає 
в тому, що при попаданні препара-
ту на кліща він негайно перестає 
рухатися по листку і харчуватися, а 
самиці втрачають здатність відкла-
дати яйця. Ортус володіє  високою 
овіцидною активністю і подавляє 

репродуктивні функції кліщів. Мо-
лоді кліщі, що можуть з’явитися з 
уже відкладених на момент засто-
сування Ортусу яєць, також негай-
но гинуть від контакту з залишками 
препарату. І хоча повністю кліщ 
гине протягом 4-7 діб, наносити 
шкоду листковій поверхні культури 
він перестає відразу після контакту 
з препаратом. Тривалість захисної 
дії Ортусу – до 28 днів.

Основою  високої ефективності 
Ортусу проти кліщів є передусім ме-
ханізм його дії, що поєднує три важ-
ливі функції: 

- нервовий імпульс (порушується 
передача інформації через постси-
наптичні мембрани нервової системи 
до органів кліща);

- гормональний статус линьки і 
метаморфоза (порушується життєвий 
цикл кліща і унеможливлюється за-
вершення стадій його розвитку); 

- окислювальне фосфорилювання 
(переривається процес синтезу моле-
кул аденозинтрифосфорної кислоти 
(АТФ) за рахунок енергії окислення 
молекул органічних речовин, що веде 

до повного енергетичного виснажен-
ня організму). 

При сукупному впливу вони 
призводять до повної зупинки про-
цесів життєдіяльності рослиноїдних 
кліщів. 

Для запобігання розвитку рези-
стентності у кліщів наступну обробку 
слід провести акарицидом Омайт 
(пропаргіт, 570 г/л). Омайт – лідер 
серед акарицидів у світі. Омайт 
зареєстрований у понад 79 країнах 
світу проти 30 видів кліщів. Омайт 
– це найкраще поєднання ціни та 
якості. 

 Омайт діє контактно і відзначаєть-
ся швидким «нокдаун» ефектом. Ура-
жує усі рухомі стадії розвитку кліща. 
Знищує кліщі, резистентні до інших 
акарицидів. Забезпечує тривалий 
захист (до 21 дня). Омайт добре роз-
чиняється у восковому покриві листя 
та не змивається дощем. Забезпечує 
оптимальний ефект за більш високих 
температур (понад + 25°С). 

Механізм  дії Омайту поєднує два 
процеси: 

- інгібування синтезу АТФ мітохон-
дрій, що спричинює переривання 
нормального метаболізму та дихання 
кліщів;

- інгібування моноаміноксидази, 
що перериває функцію транспорту-
вання електронів нервової системи.

У комплексі це призводить до 
тремору, паралічу та зміни поведінки 
кліщів. Одразу після обробки кліщі 
припиняють живитись та відкладати 
яйця, а їх загибель наступає через 
48-96 год.

У зв’язку із контактною дією пре-
парату для одержання його високої 
ефективності необхідно забезпечи-
ти  добре покриття обприскуваних 
рослин робочим розчином. Завдяки 
високій ефективності Омайту проти 
всіх рухомих фаз кліщів (личинки, 
німфи, дорослі особини) та фумі-
гантному ефекту за високих темпе-
ратур личинки кліщів, що щойно 
з’явились, припиняють живлення та 
гинуть. 

Застосування акарицидів Омайт 
та Ортус  забезпечить тривалий ефек-
тивний захист посівів сої від павутин-
ного кліща.

За рахунок відмінностей у ме-
ханізму дії цих акарицидів їх застосу-
вання ідеально вписується у інтегро-
ваний захист сої та антирезистентну 
програму. Омайт та Ортус безпечні 
для корисних комах та кліщів-енто-
мофагів.

Акарициди Омайт та Ортус – 

надійний інструмент для кожного 
аграрія, який прагне одержати висо-
кий урожай найвищої якості.

Досвід виробників:
ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 

САВЧЕНКО, заступник директора Цен-
трального РУ ПрАТ «Райз-Максимко»:

– Застосовуємо Омайт для за-
хисту сої від павутинного кліща 
протягом 3 років, результатом 
задоволені. Обробку проводимо в 
період масового заселення фітофа-
гом посівів сої. Минулого року для 
забезпечення ефективного захисту 
сої від кліща до кінця вегетації 
культури достатньо було однієї 
обробки акарицидом Омайт, 1,3 л/
га у фазу кінець бутонізації. Омайт 
ефективно працює проти всіх рухо-
мих стадій кліщів і забезпечує три-
валий захист. 
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Інформація щодо гібридів 
на ОНОВЛЕНІЙ сторінці: www.npz.kiev.ua

*

*реєстрація очікується

*

*
Перевірка оригінальності насіння за телефоном гарячої лінії: 
(044) 239 10 53 та по мейлу: NPZ@LN.UA

НІРВАНА ТА АКІНАК – ДІЄВІ ІНСТРУМЕНТИ 
У БОРОТЬБІ ЗІ ШКІДНИКАМИ

Комахи є невід’ємною складовою біосередовища Землі. Вони  поширені практично у всіх 
регіонах нашої планети. У навколишньому середовищі комахи виконують найрізноманітніші 
функції: вони беруть участь в процесах ґрунтоутворення, покращують структуру ґрунту, викону-
ють санітарну функцію, запилюють квіткові рослини, забезпечують людей технічною сировиною 
(шовк, віск, фарби), харчовими продуктами (мед) та багато іншого. Проте, разом великою ко-
ристю частина комах є небезпечними шкідниками сільськогосподарських культур. Вони істотно 
знижують урожайність с.-г. культур, погіршують якість продукції або навіть  можуть призвести  
до її повного знищення. Щорічні втрати  врожаю від життєдіяльності комах-шкідників станов-
лять майже 40 %, що пояснюється, в першу чергу, їх біологічними особливостями, великою 
кількістю видів, швидкою зміною популяцій за короткий проміжок часу та високою плодючістю. 

Для успішного захисту сільськогосподарських культур 
та отримання стабільно високих врожаїв наука та сільсько-
господарська практика виробили ряд  заходів боротьби з 
шкідливими організмами, які полягають у впровадженні у 
виробництво стійких сортів, організаційно-господарські 
та агротехнічні заходи, застосуванні біологічних і хімічних 
препаратів. Обов’язковими також є проведення обліків 
чисельності шкідників як до посіву (шляхом ґрунтових  
розкопок) так і протягом вегетації культур. Проте на прак-
тиці більшість із цих заходів не виконуються. Тому викори-
стання  засобів захисту рослин для контролю чисельності 
шкідників є невід’ємною складовою сучасних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур.

Для ефективного знищення основних шкідників сіль-
ськогосподарських культур компанія НОПОСОН - АГРО 
рекомендує препарати "Акінак" та "Нірвана". 

"Акінак" – високоефективний інсектицид для трива-
лого захисту зернових (у т.ч. кукурудзи), зернобобових, 
соняшнику, хрестоцвітих, картоплі та деяких інших культур 
проти більшості гризучих та сисних комах. Препарат діє як 
контактно так і системно, порушуючи передачу нервових 
імпульсів у шкідників за допомогою різних механізмів, що 
спричиняє їх швидку загибель. 

Лямбда-цигалотрин, який входить до складу препарату, 
володіє контактно-шлунковою дією  та забезпечує швидкий 
«стоп- ефект», в результаті чого перші візуальні прояви дії 
можна помітити протягом години після внесення. Іміда-
клоприд, діючи системно, швидко поглинається листковою 
поверхнею, поширюється по усій рослині та знищує навіть 
приховано живучих комах. В результаті чого уже через 24-
48 годин після внесення шкідники гинуть повністю. 

Таке поєднання діючих речовин різних класів та меха-
нізмів дії запобігає виникненню резис-

тентності у шкідників.

Норма витрати препарату залежить від типу обробки, 
умов внесення, кількісного та видового складу шкідників та 
змінюється від 0,15 до 0,25 л/га. 

За результатами виробничих випробувань проведених 
у ПП «ЖК Злагода» Уманського району Черкаської області 
було встановлено, що застосування інсектициду Акінак у 
нормі 0,30 л/га забезпечує високий рівень ефективності (98 
%) проти шкідників пшениці озимої (цикадок, попелиць, 
злакових мух).

Для забезпечення більш повного захисту сільськогоспо-
дарських культур компанія "НОПОСОН-АГРО" пропонує 
препарат "Нірвана". 

"Нірвана" – це двокомпонентний інсектицид комбі-
нованої дії для боротьби із шкідниками хлібних злаків 
(клоп шкідлива черепашка, трипси, п’явиці, хлібні блішки, 
попелиці, злакові мухи, хлібна жужелиця, озима совка), 
хрестоцвітих (ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, 
озима совка, попелиці, хрестоцвіті блішки, гороху (горохо-
ва зернівка, попелиці), кукурудзи, соняшнику, цукрових бу-
ряків (мідяки, довгоносики та ін.). Крім того він має високу 
ефективність  проти саранових. 

Вдале поєднання складових компонентів цього інсекти-
циду забезпечує ефективну дію на шкідників незалежно від 
їх фази розвитку. Окрім того, Нірвана виявляє  акарицидні 
властивості та має потужну фумігаційну активність, що 
забезпечує додаткові можливості у боротьбі із шкідниками.

Діюча речовина  Хлорпірифос блокує фермент холіне-
стеразу, зменшення кількості якої призводить до отруєння 
організму шкідника з середини. Друга складова препарату, 
Циперметрин, руйнує передачу нервових імпульсів, що 
призводить до паралічу та загибелі комах.

"Нірвана" – надзвичайно дієвий препарат у випадку 
локальних обробок,  повністю знищуючи шкодочинних ор-
ганізмів при мінімальних затратах. Результати випробувань, 
проведених у Південно - Української філії Укр НДІПВТ ім. 
Погорілого показали високий рівень (92-97 %) біологічної 
ефективності цього інсектициду проти горохової зернівки 
та попелиць при проведенні «крайових обробок» гороху. 

Важливою перевагою препарату "Нірвана", що виділяє 
його серед конкурентних продуктів, є наявність у його 
складі "зеленого розчинника". Даний компонент дозволяє 
забезпечити краще змочування оброблюваної поверхні 
рослин, за рахунок чого значно покращується його робота. 
Також застосування «зеленого розчинника» дозволяє міні-
мізувати шкідливі викиди у атмосферу та знижує наванта-
ження на навколишнє середовище.

Завдяки покращеній формуляції, препарат «Нірвана» - 
це один із небагатьох інсектицидів, що дозволяє ефективно 
боротися із шкідниками практично при будь-яких умовах 
навколишнього середовища: понижених (+5°С) та підви-
щених температурах (+30°С) повітря, випаданні опадів 
уже через 2 години після внесення, сильній росі тощо. При 
чому норми витрати цього інсектициду є не високими: Рис. 1 Колонія попелиць живиться на соняшнику
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0,75-1,5 л/га для зернових та хрестоцвітих; 1,0 -1,5 л/га  для 
гороху та 1,0-1,8 л/га  для буряку цукрового, що дозволяє 
забезпечити високу економічність застосування.

Дані препарати є надзвичайно ефективними та дієвими, 
проте кожен має свою специфіку застосування. Саме тому, 
до вибору конкретного потрібно підходити системно, вра-
ховуючи усі нюанси (видовий склад шкідників, щільність їх 
розміщення, стан розвитку рослин, погодні умови, тощо). 
Виходячи із цього, попереджувальні обробки  потрібно 
проводити препаратом "Акінак", який має системну і кон-
тактну дію, а при  вирішенні гострих проблем  та крайових 
обробках доцільніше застосовувати "Нірвану" (контактна і 
фумігаційна дії). 

Розглянемо декілька прикладів.
У зв'язку з екстремальними погодними умовами остан-

ніх років можливе раптове заселення полів сарановими 
або лучним метеликом, оленкою волохатою, бавовниковою 
совкою, акацієвою вогнівкою, які протягом короткого часу 
можуть знищити посіви на значних площах. Найкращим 
варіантом захисту у цьому разі стане саме "Нірвана".

Серйозну проблему у посівах зернових, зернобобових 
та соняшнику становлять попелиці, масове розповсю-
дження яких  спричиняє викривлення листової пластинки 
та точки росту.  Проте, боротися лише проти попелиці є 
недоцільним, оскільки головною провина в цьому випадку 

належить саме мурахам котрі розносять шкідника. Тому, 
до вирішення зазначеного питання потрібно підходити 
системно:  для зняття попелиці використовувати "Акінак", 
але для усунення причини – "Нірвана".

Підсумовуючи вищезазначене, важливо відмітити, що 
інсектициди - не панацея, а ефективний інструмент у бо-
ротьбі за збереження врожаю та підвищення конкуренто-
спроможності отриманої продукції. Тому лише правильне 
та грамотне їх використання допоможе вберегти посіви 
від злісних шкідників та забезпечить отримання відмінних 
врожаїв високої якості, а препарати "Акінак" та "Нірва-
на" від компанії "НОПОСОН-АГРО" гарантовано у цьому 
допоможуть.

Кандидат с.-г. наук, науковий консультант 
ТОВ «НОПОСОН-АГРО» Галина Павленко
менеджер із питань регіонального розвитку
ТОВ «НОПОСОН-АГРО» Микола Лещенко

тел.: 8(044)406-57-83
+38(067)208-58-48
www.noposion.com.ua

Рис 2. Рослини кукурудзи та соняшнику, пошкоджені личинками совок
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ ДО ЗБИРАННЯ
ВОЛОГИ ОБМАЛЬ, АЛЕ БУРЯКИ ПОЧУВАЮТЬСЯ ДОБРЕ

Триває проект «Цукровий буряк: від сівби – до збирання», який започаткував журнал 
«АгроЕліта» разом із лідером в галузі насінництва цукрових буряків «Сесвандерхаве-
Україна»  та агрофірмою «Колос» . У циклі статей ми досліджуємо різні фази вирощування 
солодкого кореня – від квітня і до жовтня, від сівби – до його заготівлі. 

19 червня ми вже втретє відвідали агрофірму «Ко-
лос», що розташована на Київщині, у селі Пустоварівка 
Сквирського району. Саме тут ми відстежуємо, як пово-
дять себе на українських ґрунтах гібриди Sesvanderhave 
протягом усього періоду вегетації – від моменту підго-
товки ґрунту під посіви і до збирання цукрового буряку.

Нагадаємо, що із 3800 га землі, що обробляє госпо-
дарство,  під буряки цього року відвели 204 га. Чотири 
гібриди зайняли приблизно однакову площу, з невели-
кою різницею. Найменше площі зайняв «Пітон» – його 
посіяли на 43 га, найбільшу площу відвели під «Бакара» 
– цей гібрид зайняв 59 га. «Предатор» зайняв 50 га, а 
«Вапіті» 52 гектари. 

Про стан гібридів у червні розповідає головний агро-
ном агрофірми «Колос» Олександр Паламарчук.

- Пройшов вже місяць з тих пір, як ми відвідали 
ваше господарство. У травні головною проблемою 
були бур’яни і нестача вологи. Як зараз почувають 
себе рослини? Які нині є проблеми і як ви їх долаєте?

- Зараз ми вже спостерігаємо фазу змикання листків 
у міжряддях. І рослини почуваються, на диво, досить 
задовільно. Тому що при нестачі вологи, як правило, 
рослини не розвиваються так, як потрібно. А за останній 
місяць, від 15 травня, опадів випало всього 11 мм. І на 
цьому все. Такої кількості опадів явно недостатньо для 
нормального розвитку цукрового буряку. Але за раху-
нок того, що навесні були дружні сходи і буряк міцно 
вчепився в озиму вологу, рослини зараз почуваються 
добре. Якщо дощу не буде ще протягом двадцяти днів, 

то стан рослин буде значно гірший. Буряк просто не 
зможе розвиватися.

- Які засоби захисту рослин використовували 
цього місяця?

- Ще раз зробили гербіцидний захист і внесли мікро-
елементи. Що стосується гербіцидів, то схема була такою 
– на один гектар по 0,5 літра «Вензара», 30 г «Карібу», 1,2 
л «Бельфедер Форте» плюс 0,2 л прилипача «Тренд». 

- Як тепер складається ситуація із бур’янами? 
- Цих обробок виявилося достатньо для того, щоб 

подолати бур’яни, які ми спостерігали весною у значній 
кількості. Це сталося через сильний вітер у квітні і в 
травні та ми дещо запізнилися з термінами внесення 
гербіцидів – техніка просто не могла працювати в таких 
умовах. Зараз засоби зі своїм завдання захисту від 
бур’янів впоралися на чотири з плюсом. На сьогодніш-
ній день ще залишилися де-не-де поодинокі рослини 
лободи білої, але вона пригнічена попереднім захистом 
від бур’янів. І, на щастя, вона далі не розвивається, 
просто зупинила точку росту. Далі будемо моніторити 
ситуацію, і приймати рішення – чи треба її зовсім зни-
щити, чи можна все залишити як є.

- Чи спостерігаєте на нинішній фазі вегетації 
небезпеку ураження шкідниками?

- Зараз ми не спостерігаємо ніяких шкідників. На 
ранніх стадіях розвитку цукрового буряка була загроза 
довгоносика, але ми тоді внесли інсектицид «Нурел Д», як 
локально, де спостерігалася найбільша загроза, так потім 
і по всіх площах з профілактичною метою. І на сьогодніш-
ній день загрози вже не бачимо. Цих засобів виявилося 
достатньо для того, щоб знешкодити небезпеку.

- Чим за цей місяць підживлювали?
- В якості підживлення застосували бор – по 1 літру 

на гектар. Ще внесли по 5 кг сульфату магнію, 5 кг 
карбаміду на гектар. Не забули і про біологічні препа-
рати. Внесли по 1 літру мікробіофіту – це біологічний 
препарат нашого власного виробництва і по 2 літра 
«Вермибіогумату» на гектар – це екстракт витяжки пере-
робки каліфорнійського хробака. Ці стимулятори росту, 
які наше господарство виробляє самостійно, показали 
добрі результати. Тож у подальшому також будемо їх 
використовувати.

- Які обробки плануєте на наступний місяць?
- Через три тижні збираємося внести фунгіциди - по 

1, 5 літра «Абакуса». І ще зробимо позакореневе піджив-
лення мікроелементами. 

- Чого зараз не вистачає буряку?
- Калійними, фосфорними і азотними добривами він 

забезпечений повною мірою. Але головним лімітуючим 
фактором, звісно, є нестача вологи. А коли немає воло-
ги, то рослина не може засвоїти поживні речовини, які є 
в ґрунті, і якими ми її забезпечили. Навпаки, ці поживні 
речовини без води можуть рослині навіть нашкодити. 

- Що може статися, якщо опадів не буде взагалі – 
які можуть бути найгірші прогнози? 

- Зовсім катастрофічного нічого не відбудеться, про-
сто урожайність може знизитися відсотків на 30.



- Яким чином агровиробник може контролювати 
вологу? Чи не думаєте ви про застосування крапель-
ного зрошування? 

- Звичайно, крапельним зрошенням можемо випра-
вити ситуацію, але у нашій місцевості це неможливо – 
немає звідки воду брати. Якщо будемо її брати з наших 
озер і річок, то ми їх висушимо за місяць. Але зберегти 
вологу на 40-50% можна за рахунок агротехнічних засо-
бів весною та восени. Це, приміром, оранка, щілювання 
ґрунту у правильних напрямках тощо.

- Чи спостерігаєте якусь різницю в рості між 
різними гібридами, чи більш-менш всі однаково 
ростуть?

- Відверто кажучи, поки про таку різницю я не можу 
нічого сказати. До того ж, у нас на всіх різних полях 
посіяні різні гібриди. Тому не можна об’єктивно судити 
про відмінність між ними. Цього року ми не мали 
можливості завести демонстраційне поле, щоб можна 
було спостерігати різницю в розвитку між різними гі-
бридами. А три попередні роки ми проводили досліди 
і вирощували на демонстраційних полях лінійки різних 
гібридів від різних виробників, щоб вибрати для себе 
найкращі.

Цього року, оскільки ми вже визначилися із насін-
ням, то досліди не проводили і демонстраційні поля не 
висівали. Сіємо вибрані гібриди на полях для валового 
збору продукції, а не для дослідження, і сподіваємося на 
те, що обрані гібриди виправдають наші сподівання.

- За якими показниками ви вибрали саме ці гібри-
ди? Чому зупинилися на «Пітон», «Бакара», «Преда-
тор» і «Вапіті»? Чим вони вас підкорили?

- Ми протягом трьох років спостерігали і досліджува-
ли на демонстраційних полях різні гібриди і саме ці, від 
компанії Sesvanderhave, показали себе найкраще. Вони 
виявилися найбільш стійкими до наших нинішніх погод-
них умов, цукристість була на пару відсотків вищою від 
інших, та й у урожайність була найкращою. І всі ці чин-
ники вкупі переважили і ми прийняли рішення віддати 
перевагу саме цим гібридам від компанії Sesvanderhave.

- Які ще новітні технології ви застосовуєте чи ще 
плануєте застосовувати при вирощуванні цукрово-
го буряку?

- Зараз наші найновіші технології, які ми використо-
вуємо – це у догляді за посівами проводимо обприску-

вання сучасною якісною технікою і сучасними оригі-
нальними препаратами. А ще б хотілося впровадити 
в систему обробітку рослин обладнання на фотоеле-
ментах. І у господарства вже є в планах закупити цю 
технологію, тому що вона ефективна і вигідна. При 
поганих погодних умовах і забур’яненості такі методи 
себе виправдовують і дуже добре позначаються на 
якості буряка. Сподіваюсь дізнатися більше про різний 
досвід вирощування цукрового буряка та про найновіші 
технології на міжнародній конференції у Польщі, яка 
відбудеться з 29 червня по 6 липня. 

Тож, як з’ясувалося, головна складність, з якою 
зіткнулися сільгоспвиробники цього року – це ката-
строфічна низька кількість опадів. Ця весна не була 
щедрою на опади, та й початок літа також дощами не 
порадував. Це, напевне, єдиний чинник, який господар 
не може контролювати повною мірою. Всі інші про-
блеми вдається вирішувати – з бур’янами, хворобами і 
шкідниками успішно вправляються професійні засоби 
захисту рослин. Але, як ми бачимо, завдяки якісному 
насінню і професійному догляду рослини почувають 
себе добре навіть при таких несприятливих погодних 
умовах.

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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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕРОРГАНІЗАТОРИ

www.potatoday.com.ua

Для аграріїв: 
Tel.: +380 67 470 24 67
E-mail:  o.huliar@dykun.com.ua

Для комерційних компаній: 
Tel.: +380 67 470 82 06
E-mail: o.gumenyuk@uacouncil.org

ТОВ «Агрофірма

       
     

понад 70
сортів

картоплі

8
насіннєвих
партнерів

6
технологій удобрення

і захисту
4 

агрохімічні
партнери

Пшениця Ячмінь Кукурудза
Компанія % Компанія % Компанія %

НІБУЛОН 8,0 ГРАНУМ ІНВЕСТ 12,2 КЕРНЕЛ 7,7
КЕРНЕЛ 7,5 НІБУЛОН 10,0 НІБУЛОН 7,4
КАРГІЛ 5,6 ДПЗКУ 7,4 ADM 4,5
ДПЗКУ 4,7 КЕРНЕЛ 6,6 НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА 3,5
ЛУЇ ДРЕЙФУС УКРАЇНА 
ЛТД 3,6 ADM 5,8 ДПЗКУ 3,4

БУНГЕ УКРАЇНА 3,2 БУНГЕ УКРАЇНА 2,4 КАРГІЛ 2,5
ADM 3,0 НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА 2,0 ЄВРОПА-ТРАНС ЛТД 2,4
АГРОПРОСПЕРІС 1,8 ППК АГРОРЕСУРС 2,0 UKRLANDFARMING PLC 2,3

АМБАР ЕКСПОРТ 1,4 ЛУЇ ДРЕЙФУС УКРАЇНА 
ЛТД 1,9 ПП С І С ГРУП 1,7

НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА 1,3 БТГ ПАКТУАЛ 
КОМОДІТІС (УКРАЇНА) 1,8 ГЛЕНКОР ІНТЕРНЕШНЛ 1,6

Інші 60,0 Інші 47,8 Інші 63,0
Всього 100,0 Всього 100,0 Всього 100,0

НАЗВАНІ НАЙБІЛЬШІ ЕКСПОРТЕРИ ЗЕРНА
У травні 2017 року Україна в порів-

нянні з попереднім місяцем збільшила 
поставки на зовнішні ринки зернових, 
зернобобових культур та борошна 
на 11,8% – до 3,9 млн т. При цьому, 
за даними компанії "ПроАгро", зріс 
експорт усіх зернових культур і муки, 
крім пшениці, ячменю і проса.

У травні 2016/17 МР, ціни на 
основні зернові почали більш сильно 
відчувати сезонний фактор як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. Зокрема, середньозважені 
ціни на пшеницю знизилися до $ 
166,3/т, на ячмінь - до $ 144,8/т і на 
кукурудзу незначно виросли на $ 0,1/ 
т - до $ 158,9/т.

Найбільше - на 36,2% в травні 
збільшилися зовнішньоторговельні 
постачання української кукуру-
дзи, однак її частка в зерновому 
експорті місяці знизилася до 56%. 
Нарощування експорту пов'язане з 
ще активним попитом зарубіжних 
покупців, який, як прогнозується, 
буде згасати з наближенням нового 
врожаю. Великі обсяги внутрішнього 
пропозиції і запаси, які на 1 червня 
становили 4,6 млн т, що на 49,5% 
більше, ніж в аналогічному періоді 
минулого року також сприяють зрос-
танню експортних поставок кукуру-
дзи. У той же час, спостерігається 
зростання поставок таких зернових 
культур, як, горох - на 25,4%, жито - 

на 30%, овес - в 2,5 рази, сорго - в 15 
раз в порівняння з квітнем поточно-
го року. Обсяги експорту пшениці, 
ячменю і проса в звітному місяці 
скоротилися, причому травневі 
поставки ячменю виявилися найниж-
чими з початку сезону.

Всього за 11 місяців 2016/17 МР 
(липень-червень) Україна поставила 
на експорт 41,8 млн т зернових, що 
на 19,8% більше, ніж в аналогічному 
періоді минулого сезону. Зокрема, за 
звітний період Україна експортува-
ла 16,8 млн т пшениці, що на 27,8% 
більше в порівнянні з липнем-трав-
нем минулого сезону і 5,3 млн тонн 

ячменю (на 10,4% більше). Експорт ку-
курудзи склав 18,1 млн т, що на 27,8% 
більше аналогічного періоду 2015/16 
МР В загальному обсязі поставок 
ячмінь склав 12,6%, пшениця - 40,2%, 
кукурудза - 44,7%.

Найбільшими експортерами 
зерна з початку сезону залишалися 
компанії «Нібулон» (8% в загальному 
обсязі поставок), «Кернел» (7,5%), 
ДПЗКУ (4,5%), ADM (4,1%), «Каргіл» 
( 3,5%) і «Нобл Ресорсіз Україна» 
(2,4%). Найбільшими експортерами 
пшениці в липні-травні 2016/17 МР 
є компанія «НІБУЛОН» і агрохолдинг 
«Кернел», на частку яких припадає 
15,5% поставок.

www.proagro.com.ua
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КОМПАНІЯ «НОВОФАРМ» ПРЕЗЕНТУВАЛА СВОЇ 
НАЙКРАЩІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ДНІ ПОЛЯ ТА САДУ В БУЧАЧІ

Всеукраїнський День поля та саду, який 16 червня проходив на базі ТзОВ «Бу-
чачагрохлібпром» (Тернопільська область, Бучацький район), дозволив аграрі-
ям оглянути не тільки якісні дослідні і товарні посіви підприємства, а й ознайо-
митись з досить великою експозицією провідної сільськогосподарської техніки, 
серед якої найбільшу лінійку представила компанія «Новофарм» – офіційний 
дистриб’ютор продукції бренду Сase IH. 

Андрій Бойко, начальник управління продажів 
техніки у Західному регіоні, розповів:

«Ми вже давно дружимо з ТзОВ «Бучачагрохлібпром», 
наша співпраця розпочалась з того, що вони купили у нас 
трактор Сase IH 500 Steiger, який вже відпрацював тут 20 
тис. мотогодин і є перевіреним незамінним помічником 
у виконанні всіх основних польових робіт. Згодом підпри-
ємство придбало у нас багато різної техніки, майже всю 
з тої, яку ми сьогодні презентуємо відвідувачам. Відзначу 
самохідний обприскувач Сase IH 4430 Patriot, яким також в 
«Бучачагрохлібпромі» дуже задоволені. Він має стійку кон-
струкцію, не ущільнює ґрунт, підходить для різних типів 
агрохімікатів, працює з системою точного землеробства. 

День поля та саду, який вже багато років проводиться 
в Бучачі, є дуже цікавим заходом, це чудова можливість 
одразу в одному місці поспілкуватися з багатьма успішни-
ми аграріями Західної України, продемонструвати нашим 
реальним та потенційним клієнтам новинки з техніки 
Сase IH. Також тут присутні сервісні інженери «Новофар-
му», і дуже важливо, що з ними можуть поспілкуватись 
аграрії, адже якісний сервіс у нас в компанії – на першому 
місці». 

На Дні поля та саду компанія «Новофарм» представила 
наступну лінійку техніки: 

– Трактор Сase IH Farmall JX 110 потужністю 110 к.с. 
– компактний, універсальний, маневрений, прекрасно 
працює з 6-ти та 8-рядними сівалками, на тваринницьких 
фермах з кормозмішувачами будь-яких виробників, на 
внесенні органічних та мінеральних добрив, з обприску-
вачами і є незамінним для фермерів з невеликою кількі-
стю посівних площ. 

– Один з найпопулярніших тракторів в Україні 
красувався в повній комплектації – Сase IH Puma 210 
номінальною потужністю 213 к.с. і максимальною 242 
к.с., який чудово підходить для серйозних ґрунтоо-
бробних робіт, навіть на складних ґрунтах. 

– Флагман компанії «Новофарм», декілька одиниць 
якого присутні і в ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Сase IH 
Magnum 340 – надійний трактор високого класу потуж-
ності, який є простим в роботі та обслуговуванні, і добре 
пристосований для тяжких ґрунтообробних робіт з широ-
козахватними агрегатами на великих площах. 

Окрім різних моделей техніки, компанія «Новофарм» 
також презентувала аграріям стенд точного землеробства. 
Антон Закіров, спеціаліст з точного землеробства ком-
панії, розповів про різні системи навігації. «Ми дуже тісно 
співпрацюємо з компанією Trimble  і продаємо широку лінійку їх 
продукції. Флагманом Trimble є дисплей TMX 2050, який має най-
більшу кількість опцій та можливостей серед конкурентних 
моделей, працює з системою Isobus. Дисплей попереднього по-
коління – CFX 750 – є дуже популярним серед аграріїв, оскільки 
має приємну ціну, функціонує як з EZ-Pilot, так і з гідравлічним 
автопілотом. Також ми представляємо систему навігації, яку 
виробляє Trimble спеціально для Сase IH. Вона має певні відмін-
ності від основної лінійки Trimble, які специфічно налаштовані 
саме під трактори Сase IH. Агровиробники, які впровадили в 
себе систему точного землеробства, вже ніколи не погодять-
ся від неї відмовитись, адже вона дає значний економічний 
ефект, а сервісні інженери «Новофарм», в свою чергу, завжди 
допоможуть її правильно налаштувати».

Слід відзначити, що компанія «Новофарм» вирізняється 
високою якістю та ретельністю сервісного обслуговуван-
ня, професійністю та уважністю інженерів. Найбільший в 
Західній України сервісний центр компанії з повним асор-
тиментом запасних частин знаходиться в Тернополі. Також 
успішно функціонує сервісна база в Хмельницькому, і цього 
року компанія відкриває повноцінний великий сервісний 
центр у Львові. Крім цього, в Західному регіоні працює 
мобільна сервісна служба, яка оперативно виїжджає згідно 
запитів господарств. Адже для аграрного підприємства за-
тримка техніки обходиться дуже дорого. Аграрії задоволені 
якістю, ґрунтовністю та швидкістю сервісних робіт компанії 
«Новофарм», і часто звертаються щодо обслуговування 
різноманітної техніки, а не тільки Сase IH.  

Тетяна Бєлінська



Кількість рядів: 8
Транспортна ширина: 3М

Міжряддя: 70 см

Внесення добрив через 
подвійний дисковий 
сошник 1300 Л

Внесення мікродобрив 
в рядок 112 Л (4*28)

Електронний контроль висіву РМ300

Звертайтеся до Представництва компанії Quivogne в Україні:

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

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

PROSEM K GEA 300/8
ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 

www.quivogne.ua

Сила досвіду…

Ваш 100% 
результат!

Точність висіву 
відмінна!!!
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ З ЕКОНОМІЧНІСТЮ ДАЄ ПРИБУТОК: 

"ВФК" СПІЛЬНО З AGCO ПРЕЗЕНТУВАЛА 
ТРАКТОР НАЙПОПУЛЯРНІШОГО БРЕНДУ

Massey Ferguson є одним з найпопулярніших в світі брендів 
сільськогосподарської техніки, ефективність, економічність та 
надійність якої широко визнана аграріями. Мандруючи госпо-
дарствами України, ледве не в кожному з них можна побачи-
ти якийсь агрегат, трактор, комбайн чи навантажувач Massey 
Ferguson тощо, що є реальним доказом якості цієї техніки. 
Корпорація AGCO, яка є власником бренду, постійно працює 
над його вдосконаленням, адже потреби та запити аграріїв з 
часом змінюються, а новітні технології «прагнуть» втілення. На 
нещодавній найбільш масштабній аграрній події року в Україні, 
виставці «АГРО-2017», корпорація AGCO спільно з «Волинською 
фондовою компанією» презентувала широку лінійку різнома-
нітної техніки Massey Ferguson, з якої окрему увагу ми хочемо 
присвятити моделі трактора 7722 потужністю 200 к.с.

Слід зазначити, що сьома лінійка тракторів MF була спе-
ціально розроблена для ефективного виконання різнома-
нітних робіт на багатогалузевих господарствах, адаптована 
до будь-яких вимог, оскільки вона вирізняється широким 
вибором потужностей, трансмісій, варіантів кабіни, гідравлі-
ки тощо. Микола Гармаш, спеціаліст по тракторах AGCO у 
Східній Європі зазначає: «Ці трактори є бестселером в Єв-
ропі, приблизно 40% виробництва займає сьома серія трак-
торів Massey Ferguson. Вони все більше набувають популяр-
ності, оскільки приваблюють аграріїв важливими рисами 
– універсальністю та маневреністю, що в свою чергу значно 
економить витрати».
Ключові характеристики трактора 
Massey Ferguson 7722

Двигун AGCO POWER об’ємом 7,4 л є найбільшим в даному 
класі тракторів. Він забезпечує оптимальну потужність, осна-
щений турбонаддувом та проміжним охолоджувачем. Техноло-
гія паливної системи контролює постійну наявність необхідної 
кількості палива, не зважаючи на число обертів або наванта-
ження двигуна. AGCO POWER має низький коефіцієнт зносу, 
низький рівень шуму та характеризується низькою питомою 
вагою витрати палива в широкому діапазоні обертів.

На цей трактор може бути встановлено 2 типа трансмісії: 
Dyna-6 або Dyna-VT. Зокрема,  безступенева трансмісія Dyna-
VT забезпечує безперервну, плавну роботу в різних умовах, від-
різняється простотою використання і точністю управління. Си-
стема динамічного керування роботою трактора (DTM) працює в 
поєднанні з трансмісією, в діапазоні 1000-2100 об/хв., при цьому 
оператор може встановлювати як нижню, так і верхню межу діа-
пазону. Розумна система трансмісії забезпечує роботу без збоїв, 
що позитивно впливає на загальну продуктивність.

Окрім двигуна та трансмісії, високі тягові характери-
стики надає колісна база довжиною 3 метри, завдяки якій 
трактор має поліпшену стійкість, високий рівень зчеплення 

на полі, а в комбінації із збалансованою конструкцією кор-
пусу трактора з’являються й додаткові переваги: знижений 
тиск на ґрунт при стабільній та ефективній роботі на ньому, 
високу маневреність та комфорт оператора. 

Слід відзначити, що аграрій фактично може сам «зібрати» 
трактор, який йому потрібен: для зручності клієнтів корпо-
рація передбачила встановлення багатьох опцій за замов-
ленням, аби кожен обрав собі зручне та необхідне устат-
кування. Тож, трактор MF 7722 можна замовити в трьох 
комплектаціях: Essential (найголовніші базові функції), 
Efficient (оптимізована версія для підвищення ефективності 
роботи) та Exclusive (велика кількість інноваційних опцій). 

З цих опцій відзначимо, наприклад, консоль ССD – систе-
ма, яка встановлюється в стандартній комплектації Exclusive 
та як опція на моделях Efficient. Вона забезпечує повне управ-
ління функціями трактора і надає можливість оптимізації для 
трансмісії, двигуна і гідравлічної системи, таким чином дозво-
ляючи швидко приймати рішення для ефективної роботи. 

Також слід відзначити повнофункціональну систему на-
вігації Auto-Guide 3000, яка дає субметрову, дециметрову 
та сантиметрову точність, підвищуючи ефективність сіль-
ськогосподарських робіт. Багатьма випробовуваннями до-
ведено, що система навігації усуває перекриття, збільшуючи 
площу поля, яке обробляється за годину, а також економить 
до 12% палива при експлуатації в польових умовах. 

«Волинська фондова компанія» є досвідченим професіо-
налом в обслуговуванні цих тракторів, і знаючи особливості 
господарства кожного свого клієнта, допоможе підібрати 
оптимальну комплектацію, а також забезпечить якісний тех-
нологічний супровід і сервіс на протязі всього періоду екс-
плуатації трактора.

Тетяна Бєлінська

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

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

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

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ ... або 
ЯК ПЕРЕМОГТИ "КРАДІЙСТВО"

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

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

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

Приймаючи рішення взяти під 
жорсткий контроль витрату палива, 
дуже важливо не помилитися при 
виборі способів його реалізації. Щоб 
не вийшло так, що система контролю 
показує відсутність злодійства, даючи 

водіям привід вимагати «надбавки 
за чесність», а механікам і менедже-
рам - тему для розмов про даремно 
витрачені гроші, на які можна було 
купити інструмент або нові комп'ю-
тери. При цьому "крадійство" буде 
процвітати, як і раніше. З цією пробле-
мою зіткнулися багато з тих, хто пішов 
традиційним шляхом, заснованим на 
вимірюванні рівня в баку датчиком 
рівня палива (ДРП).

Метод контролю рівня призначе-
ний для технологічного контролю, 
обліку та прогнозування витрат і 
обсягів заправки, але не для бороть-
би з розкраданнями. І оскільки рівень 
палива постійно змінюється під час 
руху або зупинки на ухилі, то для від-
сікання помилкових спрацьовувань 
програма відсікає коливання до 5 
літрів (а іноді і до 10). Знаючи про це, 
водії зливають паливо на стоянці по 
5 літрів за раз. Або не глушать мотор 
і збовтуючи паливо палицею для 
імітації руху. Або на ходу прямо з бака 
чи з обратки - трубкою від крапель-
ниці в каністру. Крім того, сам датчик 
дає похибку не менше 4%. Таким 
чином, ДРП не дає гарантії об'єктив-
ного контролю витрат палива. При 
цьому він працює тільки в поєднанні 
з GPS-трекером.

Очевидно, що треба контролюва-
ти не рівень, а саме витрату. Однак 
класичний спосіб установки двох 
витратомірів - на подачу і обратку, 

дає таку похибку вимірювань, яка 
практично зводить нанівець їх до-
цільність. Так, підкачувальний насос 
подає приблизно 300-500 л в годину, 
з яких близько 90% зливається назад 
в бак. Значить, при похибці в 1% її 
абсолютне значення - до 5 л/г, а на 
звороті - до 4,6 л/г. Не кажучи вже 
про те, що паливо йде назад спінене 
з повітрям. Загалом, сумарна по-
хибка витратомірів по відношенню 
до реальної витрати - до 12%. Якщо 
люди звикли красти, то таким контр-
олем їх не налякати - він швидше 
узаконить їх махінації.

На іномарках також застосовується 
метод контролю зняттям з CAN-шини 
сигналу про рівень в баку і витрату 
пального двигуном за кількістю впри-
сків. Однак ці дані не перешкоджають 
описаним способам зливу, а крім того 
легко «коригуються» умільцями за 
допомогою електронного приладу. 
Таку послугу сьогодні легко отримати 
на стоянках для вантажівок. Та й в 
будь-якому випадку, дані з бортового 
контролера про витрату – розрахун-
кові, а не фактичні, тому що функція 
в принципі не розроблялася для 
запобігання злодійству. Похибка таких 
вимірювань не менше 5%, і завжди в 
більшу сторону – щоб функції «палива 
вистачило на N кілометрів шляху» і 
вона не стала причиною зупинки в 
чистому полі.

Що ж робити - чи можна точно 
контролювати витрату палива? Так 
- спосіб з максимальною похибкою 
не більше 1% для всієї системи 
запропонувала українська ком-
панія «Південьспецприлад». Суть 
рішення - зворотний потік палива 
пустити на подачу в підкачуваль-
ний насос через окремий бачок, і 
тільки відсутній обсяг палива (що 
реально витрачається) пропустити 
через один лічильник. Така схема з 
двома баками на практиці забезпе-
чує похибку вимірювань до 0,5%. 
При цьому можна використовувати 
будь-які типи проточних витрато-
мірів, і механічних, і імпульсних 
(тільки з GPS-трекером), і суміщених 
(механічний реєстратор + віддале-
ний імпульсний сигнал).



Реалізація запропонованого 
способу вимагає розробки певних 
спеціальних рішень (нині запатен-
тованих): для автоматичного виходу 
повітря з паливної системи, скидан-
ня тиску в зворотному потоці і т.п. 
Був застосований паливно-повітря-
ний ресивер (ППР). ППР має дуже 
важливу властивість - при зміні рівня 
палива в ньому змінюється і пропус-
кний переріз виходу палива. Таким 
чином, з ППР може вийти стільки 
палива, скільки і заходить. ППР осна-
щений сапуном. На схемі показано, 
як в цьому випадку працює паливна 
система - ППР відокремлює повітря 
з обратки, і разом із зайвим тиском 
скидає його в бак.

Природно, найбільші можливості 
контролю, а відповідно і економіч-
ний ефект дає установка проточного 
витратоміра з імпульсним сигна-
лом (або поєднаного з механічним 
реєстратором) для GPS модуля. 
Це дозволяє на 100% виключити 
зловживання далеко від бази. Аналіз 
графіка витрати палива за часом, 
місцем розташування, швидкості та 
інших параметрів дозволяє об'єктив-
но визначити адекватність витрати за 
будь-який обраний період. Система 
GPS-моніторингу, на відміну від 
витратомірів самих по собі, також 
дозволяє виключити нецільове вико-
ристання ТЗ - «халтури» і «ліваки».

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

Колектив повинен розуміти, що 
стабільність підприємства в кінце-
вому рахунку вигідна і їм. Природно 
при нормальній системі мотивації. 
А контроль може дати на неї кошти 
- економічний ефект від установки 

системи значний. Щоб об'єктивно пе-
реконатися в цьому, «Південьспецпри-
лад» пропонує тестову установку на 
термін до 30 днів. Після установки 
пломбуються всі з'єднання паливної 
системи, що дозволяють маніпулювати 
витратою, чим виключається несанкці-
онований доступ.

Радимо призначити на підприєм-
стві довіреного співробітника, відпо-
відальнного за збереження і цілісність 
пломб. А також передбачити можли-
вість свідомого «завищення» витрати 
в тестовий період з метою приховати 
розміри попереднього злодійства. 
Наприклад, тиждень-другий дати по-
їздити на тій же машині з аналогічним 
завантаженням чесному і довіреному 
водієві, щоб виявити різницю. І тут 
не варто економити, оскільки термін 
окупності самої системи - від одно-
го, максимум - до трьох місяців, в 
залежності від типу транспорту або 
сільгоспмашин.

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

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

(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, (097) 366 69 90, (067) 552 42 52
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ТРАКТОР FENDT 1000 ТА ТРАКТОР FENDT 700 
НА ВИСТАВЦІ "АГРО-2017"

Різноманіття технологічних нововведень, представлених цьогоріч 
на масштабній сільськогосподарській виставці «АГРО-2017», ще раз 
підтвердило, наскільки багато в аграріїв є можливостей для втілення 
у розвиток свого бізнесу. Найбільш масштабною та вражаючою части-
ною заходу була презентація техніки для широкого спектру робіт на 
господарствах. Корпорація AGCO разом зі своїми дистриб'юторами, як 
завжди, запропонувала аграріям одні з найпродуктивніших моделей 
тракторів. Зокрема, була представлена лінійка відомого бренду Fendt  
серед якої – трактор з 700-ї серії потужністю 200 к.с. та трактор Vario 
1050 потужністю 517 к.с.  

Спочатку звернемо увагу на пред-
ставлену модель з меншої 700-ї серії, 
адже не дивлячись на свіжі новітні роз-
робки інженерів AGCO вона не втрачає 
своєї популярності серед аграріїв, які 
власним багаторічним досвідом пере-
вірили надійність та ефективність цих 
тракторів. На виставці ми побачили 
Fendt Vario 720 – найбільш універсаль-
ний серед потужних тракторів. Головні 
технічні показники: гідравлічна система 
з насосом чутливим до навантаження, 

продуктивністю 152 л/хв в стандартній 
комплектації; двигун Deutz 6,06 л з 4 кла-
панами на циліндр, режим роботи валу 
відбору потужності 1000E для знижен-
ня оборотів двигуна і економії палива. 
Зручний Varioterminal 7-B зі світлодіод-
ним підсвічуванням об'єднує всі функції 
управління трактором і навісним облад-
нанням, з підтримкою системи ІSOBUS.  
І, як завжди, комфорт найвищого класу 
від Fendt – чудова ергономіка, простора 
і зручна кабіна VisioPlus.

Щодо Fendt Vario 1050, то ця модель 
з’явилась на ринку України у 2016 році і 
згідно своїх технологічних нововведень 
є дуже привабливою для вітчизняних 
фермерів. Цьому інноваційному тракто-
ру ми й присвячуємо дану статтю.

Денис Кузьмич, бренд-менеджер 
по напрямку Fendt «Волинської 
фондової компанії» коментує:

 «Трактор Fendt Vario 1050 є рево-
люційним на ринку, оскільки фактично 
створює новий клас техніки – з класич-
ною конструкцією, розрахованою на 
потужність 500 к.с. На сьогодні існує де-
кілька класів тракторів: з так званою 

ламаною рамою, гусеничні трактори 
та трактори з суцільною рамою – це і є 
наш Fendt Vario 1050. Втім, в цьому класі 
великої потужності новий Fendt є одним 
з найлегших на ринку України, його вага 
складає 14 тонн. За рахунок цього та 
його ергономіки він менше у порівнянні з 
відповідними конкурентними моделями 
ущільнює ґрунт. Крім того, якщо на сьо-
годні враховувати наші польові випро-
бовування, то Fendt Vario 1050 є одним з 
найекономічніших тракторів на ринку. 
Ключовою його перевагою є універсаль-
ність, оскільки цей трактор може вико-
нувати з чудовою маневреністю як важ-
кі польові роботи, так і транспортні».

Конструкційні переваги 
нового трактора Fendt Vario 
1050

1. Передня активна незалежна під-
віска, що складається з двох важелів, які 
паралельно з’єднані. Хід кожного колеса 
складає 30 см, що дає максимальне тяго-
ве зусилля, мінімальну пробуксовку і, як 
наслідок, вищу продуктивність. 

2. Розміщення вентилятора пе-
ред блоком радіатора (на більшості 
тракторів він знаходиться позаду бло-
ка радіатора). Перевага такої конструк-
тивної особливості в тому, що при русі 
холодне повітря краще засмоктується, 
а це дає на 30% краще охолодження та, 
відповідно, значно підвищує продук-
тивність. 

3. Інноваційною у тракторі Fendt 
1050 є гідромеханічна коробка пе-
редач Vario – в 1000-й серії вона кон-
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структивно відрізняється від 900-ї. Її 
перевага в тому, що два гідромотори 
окремо подають потужність і на пе-
редню, і на задню вісь. Таким чином, 
колеса на обох осях обертаються з 
різною швидкістю. Така конструкція 
забезпечує велике тягове зусилля та 
потужність – там, де це потрібно.

4. На 1000-й серії встановлений 
інноваційний двигун Man, розробле-
ний однойменною компанією спільно 
з інженерами корпорації AGCO. Нага-
даємо, що на попередніх серіях cтояв 
двигун Deutz. Man має обсяг 12,4 літрів 
і високий крутний момент: в діапазоні 
низьких оборотів двигуна максималь-
ний крутний момент Fendt 1050 Vario 
становить 2400 Нм при 1100 оборотах 
на хвилину - машина ідеально підхо-
дить для важких робіт. Трактор дося-
гає максимальну швидкість 60 км/год. 
лише за +1450 оборотів в хвилину, і 40 
км/год. в при 950 об. на хв. в економіч-
ному режимі.

5. Fendt Vario – це безступінчатий 
динамічний привід з великим тяговим 
зусиллям при швидкостях від 0,02 до 
60 км/год. Новий привід Fendt 1000 
Vario спеціально розроблений для 
реалізації високої потужності двигу-
на в будь-якій ситуації, незалежно від 
умов. Fendt VarioDrive – це перша ав-
томатична система повного приводу, 
яка управляє переднім і заднім мос-
том самостійно. Це значно полегшує 
роботу механіка та позбавляє зайвих 
втрат палива. Крім того, відсутній поділ 
на транспортну та робочу швидкості, 
трактор за рахунок інтелектуальної 
системи TMS обирає, яку потужність 
дати двигуну та за рахунок коробки 
максимально ефективно перетворює 
оберти в тягове зусилля. 

6. Варто підкреслити наявність 
роздільної гідравлічної ванни, що 
було і в 900-й серії: гідравлічна олива 
не попадає в коробку передач, відпо-
відно, термін служби останньої підви-
щується, і можна надійно працювати 

з різними агрегатами. На тракторах 
більшості конкурентів Fendt гідравліч-
на ванна є спільна. 

7. Система Vario забезпечує опти-
мальний тиск повітря в шинах. Зав-
дяки великому діаметру (до 2,35 м) 
шини задніх коліс моделі Fendt 1000 
Vario мають велику площу контакту, що 
збільшує зчеплення і тягу. Однак для 
цього необхідний правильний тиск в 
шинах. За допомогою вбудованої сис-
теми регулювання Fendt VarioGrip тиск 
повітря в шинах можна налаштувати 
одним натиском в терміналі Vario. В 
ході руху шини наповнюються повітрям 
або випускають його. При цьому тягові 
характеристики можуть збільшувати-
ся до 10%, потужність з розрахунку на 
одиницю площі – до 8%, витрата палива 
зменшуватися на 8% в порівнянні з ха-
рактеристиками при русі з неврегульо-
ваним тиском в шинах.

8. На тракторі встановлена задня 
активна навіска. Як пояснює Денис 
Кузьмич, вона є важливою для універ-
сальності техніки у використанні з різ-
ними агрегатами.

9. Якщо говорити про кабіну, то в но-
вому тракторі вона схожа на ту, що була 
у Fendt Vario 936. Втім, в 1000-й серії вона 
допрацьована багатьма приємними де-
талями і збільшена. Коротко зазначимо її 
переваги. По-перше, є декілька варіантів 
підвіски кабіни: проста амортизація, ва-
ріант з двома пневмоподушками і макси-
мальна комплектація – 4 пневмоподуш-
ки, з інтегрованою системою контролю 
рівня зводить коливання до мінімуму. 
Для ще більшої зручності керування пе-
редня панель нахилена паралельно кер-
му. Встановлений мультифункціональ-
ний підлокітник в комплектацією Power 
Plus з Varioterminal 7-B, а також, в комп-
лектації Profi Plus, у мультифункціональ-
ний підлокітник вбудована вся система 
управління трактором. Також в кабіні пе-
редбачаються різноманітні зручні опції 
Premium сегменту – на будь-який смак. 
Слід підкреслити важливість комфорту 

в тракторі, адже це запорука продуктив-
ності: чим більше оператор втомлюєть-
ся, тим менше роботи він зробить.

10. Fendt 1050 Vario оснащений но-
вітнім програмним забезпеченням, 
яке працює комплексно і доводить до 
досконалості окремі етапи роботи ма-
шини. Починаючи з відкритої системи 
навігації, до системи змінної норми 
внесення. Програмне забезпечення 
Fendt Variotronic дозволяє виконувати 
роботу вдень і вночі. Основний акцент 
зроблений на простоту експлуатації і 
абсолютну надійність всіх систем.

Підсумовуючи, зазначимо, що всі 
компоненти, від двигуна до трансмісії, 
вентилятора і гідравліки, розроблені 
спеціально для передачі потужності 
під час роботи і низького споживан-
ня палива. З огляду на всі переваги, 
Fendt 1050 Vario також відрізняється 
високою маневреністю, низькою спо-
рядженою вагою і високим корисним 
навантаженням. Новітнє програмне 
забезпечення і різноманітність інтер-
фейсів дозволяє здійснювати підклю-
чення, що підвищує ефективність ро-
боти завдяки швидкому аналізу даних 
під час роботи в полі.

Тетяна Бєлінська

www.agroprod.biz 51

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







Швидкість
до 18 км/год

Точність
CROSSFLEX

Продуктивність
до 100 га/доба

Енергоефективність
від 250 к.с.

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
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"ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" 
ПІДТВЕРДЖУЄ НАДІЙНІСТЬ 

ТЕХНІКИ AGRISEM НА ПРАКТИЦІ
Сьогодні на ринку сільськогосподарської техніки України присутні безліч виробників 

та дилерів, які пропонують аграріям різнофункціональні машини та агрегати. Традицій-
но про них фахівці дізнаються на агропромислових виставках. Але красиві виставкові 
стенди та інформативні буклети не дають повного уявлення про практичне застосуван-
ня техніки на полі.

Тому одним із найбільш дієвих способів є проведення 
демонстраційних показів роботи агрегатів і машин у реаль-
них виробничих умовах. За таким принципом діє «Волин-
ська фондова компанія», будучи учасником аграрних фо-
румів, семінарів, конференцій, днів поля у різних куточках 
України. Подібна зустріч відбулася 15 червня на базі ТОВ 
«Маяк» (с. Денисівка, Хмельницька область), організатором 
якої стала компанія «СУФФЛЕ АГРО Україна».

НА ЗУСТРІЧ АГРАРІЮ
Серед партнерів компанії «СУФФЛЕ АГРО Україна», які до-

лучилися до проведення Дня поля, була і «Волинська фондо-
ва компанія». Важливість запропонованого алгоритму спіл-
кування із аграріями на подібних заходах підтверджується 
позитивними результатами співпраці сільськогосподарських 

товаровиробників та національного дилера техніки.
Це відзначив у розмові з гостями демонстраційного 

стенду «ВФК» генеральний директор Олександр Спя-
щенко. Він, зокрема, зазначив, що компанія приділяє 
значну увагу безпосередньому контакту менеджера, сер-
вісного інженера із користувачем сільськогосподарської 
техніки. Адже власне придбання техніки є лише першим 
кроком до її ефективного та довготривалого викори-
стання на полях. А тут ключову роль відіграє гарантійне 
обслуговування, забезпечення запчастинами, супутніми 
послугами. Тому "ВФК" постійно працює в «онлайн» режи-
мі зі своїми клієнтами.

Підтвердити реноме надійного аграрного дилера «Во-
линська фондова компанія» намагається не лише словом в 
інформаційних ресурсах, а й ділом – демонстрацією техніки 
у польових умовах. Таким чином, будь-який бажаючий 
може переконатися у надійності і продуктивності техніки 
найкращих світових брендів.

Так, поряд із демонстраційними ділянками під різнома-
нітними культурами на полях ТОВ «Маяк» були розміщені 
стенди із сільськогосподарською технікою. Серед них були 
і три одиниці техніки, представлені «Волинською фондо-
вою компанією».

Йде мова про трактор Massey Ferguson 8737 від 
корпорації AGCO, який виконував силові функції під час 
показу ґрунтообробних агрегатів. За результатами випро-
бувань машина підтвердила інноваційність даної моделі у 
сегменті тракторів з потужністю 340 к.с. Ефективність ро-
боти машини забезпечила високу продуктивність гідрав-
лічного насоса (205 л/хв), система AgCommand Standard 
Plus, що дозволяє дистанційно слідкувати за продуктив-
ністю машини, а також система автоматичного водіння 
Auto-Guide™.

ФРАНЦУЗЬКА МІЦЬ AGRISEM
Основними ґрунтообробними агрегатами на Дні поля 

були дисковий агрегат Disc-O-Mulch Gold та глибоко-
розпушувач Cultiplow Platinum від компанії-виробника 
AGRISEM.
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Особливу увагу гостей заходу привернув глибокорозпу-
шувач ґрунту Cultiplow, адже даний тип агрегату є невід’єм-
ним помічником будь-якого механізатора і агронома.

В сучасних умовах господарювання глибокорозпушува-
чі відносяться до категорії машин, яка допомагає вирішити 
проблеми з ущільненням орного шару ґрунту. Вона вини-
кає з послідовною періодичністю: як правило, кожні 2-3 
роки через утворення «плужної підошви», невеликої глиби-
ни обробітку ґрунту та механічне ущільнення у місцях про-
їзду і розвороту техніки. Тому існує потреба у розпушенні 
ґрунту на глибині більше ніж 25-30 см.

Ці функції чудово виконує глибокорозпушувач 
Cultiplow Platinum від AGRISEM. Він відноситься до агре-
гатів системи безвідвальної обробітку ґрунту, тобто гли-
бокого розпушування без перекидання шару землі. Такий 
спосіб обробітку дозволяє розпушити шар ґрунту, зруйну-
вати ущільнені нижні горизонти, збільшити потужність ко-
реневого шару, поліпшити повітряний, водний і тепловий 
режими ґрунту, активізувати біологічні процеси, накопичи-
ти ґрунтову вологу, попередити водну і вітрову ерозію.

Загалом на українському ринку присутні декілька 
моделей Cultiplow, а саме: Silver, Gold та Platinum. Перша 
із них представлена у комплектації з робочою шириною 
у 2,5-3,0 м. Решта агрегатів згідно технічних параметрів 
виробника мають окрім цільної рами і ту, що складається. 
У першому варіанті конструкції ширина роботи агрегату 
складає від 2,5 до 4,0 м. У другому варіанті ширина варіює 
з 4,0 до 6,0 м. Такі параметри розпушувача вимагають ро-
боти трактора різної потужності, зокрема, при 2,5 м – від 
70 до 180 к.с.; 3,0 м – від 90 до 210 к.с.; 3,5 м – 150-230 к.с.; 
4,0 м – 170-250 к.с.; 4,5 м – 255-320 к.с. та 6,0 м – 335-425 
к.с. При цьому оптимальною глибиною роботи агрегатів 
відповідно є 25, 35 та 45 см.

Більш детально про Cultiplow Platinum від AGRISEM роз-
повів нам провідний технічний фахівець «Волинської 
фондової компанії».

«Обрання тієї чи іншої моделі залежить від потреб під-
приємства та типу ґрунту, який буде оброблятися. Вони 
дозволяють вирішувати ряд важливих агротехнічних за-
вдань, пов’язаних із досягненням оптимальної структури 
ґрунту.

Французькі фахівці переконані, що застосування тради-
ційного способу глибокого обробітку ґрунту – оранки – є не 
обов’язковим. Тому за результатами наукових досліджень 
запропонували розпушувати глибокі шари ґрунту за допо-
могою спеціальної конструкції лапи, яка є запатентованою 
і унікальною у світі.

Особливість конструкції та роботи лапи агрегату 
полягає у тому, що вона працює знизу – під підошвою. Це 
дозволяє підняти, не перевертаючи, нижні шари ґрунту 
і утворити у ній мікротріщини. У результаті постійних 
фізичних процесів у ґрунті, які там відбуваються, у тріщи-
ни потрапляє волога, повітря, поживні речовини і через це 

його структура покращується. А це в свою чергу позитив-
но впливає на урожайність культур».

На Дні поля компанія «ВФК» представила найпотужнішу 
модифікацію глибокорозпушувача – Cultiplow Platinum з 
робочою шириною 4 метри. Конструкцією агрегату перед-
бачено 6 лап та вирівнюючі катки позаду. Як зазначили у 
«ВФК» агрегат Cultiplow доречніше застосовувати восени, 
але якщо з тих чи інших причин цього не вдалося зробити, 
розпушувач можна ефективно використати і весною. Його 
можна розглядати як заміну традиційного плуга як мінімум 
з двох причин: він дозволяє рихлити землю глибше ніж 25 
см, а безвідвальний обробіток дозволяє берегти вологу у 
ґрунті.

Що стосується запатентованої технології в агрономії, то 
суть її полягає у тому, що носок лапи направлений уперед, 
а між носком та п’ятою розміщений ріжучий елемент зі 
зміщеним кутом нахилу. У такий спосіб забезпечується по-
кращене підняття ґрунту на всій ширині агрегату, а не лише 
в частині розміщення лапи.

«Важливим аспектом роботи розпушувача є його про-
дуктивність. Згідно рекомендацій виробника оптимальною 
швидкістю трактора має бути 8 км/год, не менше і не 
більше. При такому режимі забезпечується максимальний 
ефект від застосування розпушувача. Підтримання функці-
ональності, незважаючи на структуру ґрунту, при заданій 
швидкості забезпечує болтовий захист (що є традицій-
ним) та пружинний, запропонований інженерами Agrisem. У 
цьому і є унікальність Cultiplow».

Відповідаючи вимогам сьогодення, «Волинська фондова 
компанія» пропонує повний спектр послуг щодо офіцій-
ного представництва імпортної сільськогосподарської 
техніки, гарантійного та сервісного обслуговування, а та-
кож безпосередньої роботи із аграрними формуваннями у 
вирішенні їхніх потреб і проблем.

Андрій Сава

Ексклюзивний офіційний дилер з продажу 
техніки та запасних частин AGRISEM

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

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

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

www.vfc.com.ua  office@vfk.lutsk.ua
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СІЯТИ ЯКІСНО МИ НЕ ПРОСТО ХОЧЕМО, А МУСИМО!!!
Тривалість вирощування сільгоспкультур сягає одного року, 

що не тільки ускладнює управління та корегування технологіч-
ного процесу на різних етапах, але і збільшує відповідальність 
за якісне виконання кожної операції та роботи в цілому. Адже 
навіть одна помилка може змарнувати роботу за весь рік та 
привести до великих фінансових втрат. Безумовно визначаль-
ною для отримання високого врожаю є і якість посіву.

Втрати врожаю від неякісного посі-
ву досягають 30%. Тому сіяти означає 
не просто класти насіння в землю, 
але робити це з дотриманням всіх 
технологічних вимог та з потрібною 
точністю (рис. 1). 

 
Рис. 1

Для якісного посіву необхідно:
1. Забезпечити розраховану норму 

висіву з рівномірним розподілом. 
2. Приділити увагу рослинним 

решткам, що можуть завадити посіву. 
3. Виконати посів на задану гли-

бину. 
4. Контролювати середовище, яке 

оточує насінину, для створення най-
кращих умов вегетації. 

5. Розмістити насіння в грунт із фра-
гментарною структурою, яка забезпе-
чить найкращий розвиток коріння, в 
т.ч. в глибину. (рис. 2).

Рис. 2

Втім, досвідчений аграрій заува-
жить, що мало бути розумним і знати 
все в теорії, а найголовніше, це мати 
сівалку, яка дозволить всіма техно-
логічними знаннями скористатись на 
полі. Від сівалки залежить, чи зможете 
ви сіяти з точним дотриманням норми 
висіву в заданому діапазоні щільності. 
Робочі органи сівалки мають забезпе-
чити точне та рівномірне розташуван-
ня насіння в грунті незалежно від ме-
тоду передпосівного обробітку (оран-
ка чи мінімальна технологія), адже 
це позначається на рівномірності 
розвитку рослин та врожаї. Залежить 
врожай також, хай і не безпосередньо, 

від тривалості перерв та легкості за-
вантаження і очистки бункера разом 
із дозуючим механізмом, простоти та 
точності регулювань.

Безумовно, методи вирощування 
збіжжя відрізняються в залежності від 
країни, регіону, конкретної агрофірми. 
Саме тому ми розробили широкий ряд 
обладнання, яке відповідає цим від-
мінностям і який може задовольнити 
будь-яким потребам. KUHN пропонує 
18 різних моделей сівалок, з яких 10 
є новими. І кожній сівалці притаманні 
НАДІЙНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ та ПРОСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ.

Розглянемо суперсучасні сівалки 
ESPRO 600RC та PREMIA 9000 TRC, які 
найбільше підходить для умов України 
(фото 1).

ESPRO 600RC складається з на-
ступних основних частин:

 
Фото 1. Посівний комплекс з внесен-

ням добрив Espro 6000 RC

- Двох рядів культивуючих дис-
ків. Увігнуті диски діаметром 460 
мм, розташовуються під кутом як до 
горизонталі, так і вертикалі. Штанги, 
до яких кріпляться диски, монтуються 
до фасонної рами через поліуретано-
ві стрижні (рис. 3а та 3б). сприяючи 
швидкому поверненню штанги з 
дисками в робоче положення після 
огинання перешкоди. 

 а)

 
б)                                       в)

Рис. 3

Добриво вноситься на необхідну 
глибину у міжряддя (кожні 2 рядки) 
за допомогою ряду одинарних дис-
ків, глибина внесення регулюється 
незалежно від глибини посіву зерна.

Можливості універсального ви-
користання бункером

Сівбу + внесення добрив до 
міжряддя.

Сівба із усього бункера у висівний 
рядок.

Сівба двох різних видів насіння ок-
ремо (наприклад, покривна культура) 
у висівний рядок та у рядок добрива 
за необхідною нормою висіву.

Батарея ущільнюючих коліс (20 
коліс у 6-метрової сівалки) діаметром 
900 мм (для зменшення опору) та ши-
риною 215 мм.  Сусідні колеса розташо-
вані із зсувом 200 мм (рис. 4) для полег-
шення проходження валу грунту між 
колесами і зменшення необхідного тя-
гового зусилля трактора. В транспорт-
ному положенні центральні колеса 
піднімаються для кращого копіювання 
поперечного профілю дороги, надання 
стабільності під час руху, кращого галь-
мування та зменшення зносу коліс.

Рис. 4 

- Висівна балка Crossflex на міжряд-
дя 15 мм з дводисковими сошниками 
діаметром 350 мм та відносним зсувом 
дисків один до другого в 41 мм (рис. 
5). Зсув дисків сприяє кращому пере-
різанню або видаленню рослинних 
решток та грудок в лінії висіву. Висівні 
модулі кріпляться до рами за допомо-
гою поліуретанових стрижнів (рис. 3а 
та 3в), які працюють копіюючи рельєф 
полі з постійним тиском та глибиною на 
швидкості до 17 км/год. Довантаження 
системи сошників здійснюється гідро-
циліндрами. До складу висівної балки 
входять прикочуючи напів-пневматичні 
колеса з чистиками, а також загортаючи 
борони, які, зокрема, індивідуально ре-
гулюються за кутом нахилу.

Рис. 5

Добриво або насіння 2

Насіння 1



www.agroprod.biz 61

- Бункер ємкістю 5500 л для 6-ме-
трової із відкидною кришкою, люком 
для спорожнення, розділений на дві 
частини 40 та 60%. Нескладна калі-
бровка дозаторів.

- Пульт управління ISOBUS із 
сенсорним управлінням та екранними 
клавішами для простого та швидкого 
доступу до функцій та вводу даних, 
безпосереднім управлінням більшості 
операцій з кабіни трактора. Інфор-
мація від численних різноманітних 
датчиків дозволяє завжди знати, що 
робиться і в якому стані сівалка. 

 
Розрахунок продуктивності. При 

середній швидкості руху 13 км/год з 
прийнятою польовою продуктивністю 
80% висівається 1 га за 1 год. одним 
метром ширини сівалки. Тобто робоча 
продуктивність 6-метрової сівалки 
складе 6 га/год, а за робочий день у 
дві зміни можна засіяти 100 га ріллі.

 
Фото 2. Високошвидкісний поневматич-

ний посівний комплекс Espro 6000 RC

Механічна зернова сівалка із 
внесенням добрив PREMIA 9000TRC

Розглянемо суперсучасну, напів-
начіпну, механічну, складану, зернову 
сівалку із внесенням добрив Premia 
9000TRC виробництва KUHN, яка 
відмінно підходить для умов України 
(фото 3). 

Фото 3. Механічна зернова сівалка із 
внесенням добрив PREMIA 9000TRC

Ця нова 9-метрова сівалка агре-
гатується з тракторами від 150 к.с. і є 
САМЕ ТИМ знаряддям, що відповідає 

потребам великих господарств у ви-
сокій продуктивності з одночасним 
прагненням застосовувати менші 
трактори.

Premia оснащена висівною балкою 
CROSSFLEX з подвійними дисками, 
прикочуючими котками та загортаю-
чими боронками. Висівні модулі крі-
пляться до хрестоподібної рами за до-
помогою відрізків труби квадратного 
профілю та поліуретанових стрижнів 
(рис. 6). 

  
Рис. 6.

Для витримання стабільної глиби-
ни посіву система сошників дован-
тажується гідроциліндрами що дає 
змогу отримувати високий тиск сош-
ників на рівні 80 кг, що дає можливість 
сіяти зі швидкістю 15 км/год. Ось чому 
сівалка якісно сіє навіть в складних 
грунтових умовах наших земель з ве-
ликою кількістю рослинних решток.

Сівалка має 60 рядків для насіння 
та добрив з шириною міжряддя 150 
мм. Дискові сошники мають діаметр 
350 мм і із зсувом 41 мм (рис. 7)., по-
ліпшує самоочищення, зменшує вплив 
зносу дисків на якість посіву, дозволя-
ючи працювати навіть при їх стиранні 
до 320 мм.

  
Рис. 7.

До складу висівної балки входять 
прикочуючи напів-пневматичні коле-
са, які надійно забезпечують потра-
пляння насіння на потрібну глибину та 
прикочування засіяних рядків. Вони 
мають діаметр 310 мм і обладнані 
чистиками. Процес посіву завершує 
підпружинена загортаюча боронка, 
яка, зокрема, запобігає замулюванню 
поверхні після дощу. 

Завдяки описаній новаторській 
конструкції CROSSFLEX сівалка зберігає 
високу точність посіву навіть на швид-
кості 15 км/год. і здатна одночасно вно-
сити насіння та добрива в один рядок.

Забезпечити необхідну норму висі-
ву та внесення добрив з рівномірним 
розподілом в рядку, заощадивши при 
цьому до 15% посівного матеріалу,  
дозволяє застосування перевірених 
на практиці пристроїв об’ємного 
дозування HELICA. Дозувальний 
пристрій здатний вносити від 1,5 до 
300 кг/га насіння будь-якої форми і 
розміру. Основою дозаторів є капро-

нові (опціонально сталеві) котушки з 
розташованими по спіралі жолобками. 
Вони мають механічний привід від 
ходових коліс, розташованих по боках 
сівалки. Цей привід працює через чо-
тири шестикамерні варіатори, якими 
забезпечується безперервний потік 
насіння незалежно від швидкості руху 
та обертів дозатора. Чимало дета-
лей пристрою об’ємного дозування 
HELICA зроблено з нержавіючої сталі 
для забезпечення максимального 
експлуатаційного періоду. Після доза-
торів насіння та добрива змішуються 
і передаються в висівні модулі через 
телескопічні трубки.

Управління здійснюється через 
пульт Hector 3000 (рис. 8), яким кон-
тролюється норма висіву та досягнен-
ня мінімального рівня матеріалів в 
бункері, ведеться облік гектарів, ство-
рюється технічна колія.

 
Рис. 8.

Бункери оснащені перегородками, 
якими для насіння виділяється 2430 л 
(приблизно 60% всього об’єму), а для 
добрив 1430 л. Добрива змішуються 
з насінням після проходження через 
дозатор і вносяться в один рядок для 
забезпечення потужного старту. Якщо 
потрібно сіяти без внесення добив, 
роздільна перегородка відсувається 
назад, при цьому ефективна ємкість 
утвореного бункера дорівнює при-
близно 95%. 

Кожна з двох висівних секцій ши-
риною 4,5 м кріпиться в одній точці з 
можливістю незалежних коливань, га-
рантуючи таким чином чудове присто-
сування до рельєфу ґрунту. При під-
нятті сівалки в кінці поля обидві секції 
блокуються з метою уникнення кон-
такту з ґрунтом під час розвороту. Пе-
ред перевезенням секції складаються 
вперед для приведення у поздовжнє 
транспортне положення шириною 
всього 3,5 м та довжиною 10,1 м (рис. 
10). Задні колеса підтримують сівалку 
під час роботи і транспортування. 

Розрахунок продуктивності сівал-
ки Premia 9000 TRC показує, що при 
середній швидкості руху 13 км/год з 
прийнятою польовою продуктивністю 
80% висівається 1 га за 1 год. одним 
метром ширини сівалки. Тобто, робоча 
продуктивність 9-метрової сівалки 
складе 9 га/год, а за робочий день у 
дві зміни можна засіяти 150 га ріллі.

Сійте якісно!
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САЛАТ ЗБИРАЄ ТЕПЕР КОМБАЙН-
РОБОТ З ВОДЯНИМИ НОЖИЦЯМИ

Застосування комбайнів-роботів у сільському господар-
стві США відбувається через значний дефіцит працівників в 
галузі. Так, попит перевищує пропозицію на 20%. Як передає 
Agronews.org з посиланням на журнал Wired, операції зі збо-
ру салату-латука у великому фермерському господарстві, 
розташованому в долині Салінас, здійснюють за допомогою 
роботизованого комбайна. Він зрізає пучки салату спеціальни-
ми водяними ножами. Втім, для людей також є робота – вони 
працюють у тандемі з комбайном-роботом. Але рук все одно 
не вистачає – мало хто хоче виконувати важку фізичну роботу.

Тут, в долині Салінас, фермери, інженери і програмісти 
об’єднуються, щоб перетворити цю місцину на своєрідну 
аграрну Силіконову долину. І максимально автоматизувати 
процеси. А взагалі тут поле для винаходів досить широке. 
Наприклад, спеціально для комбайна з водяними ножами 
було адаптовано вид салату із зручною для «косіння» фор-
мою – ламповидною. Фахівці вважають, що майбутнє сіль-
ського господарства – за роботами. Адже вони спроможні 

робити не лише те, чим люди не хочуть займатися. Вони 
здатні на таку роботу, які люди не можуть робити.

www.agronews.ua

З КОНВЕЄРА HOUSEHAM ВИЙДЕ 
НОВИЙ ОБПРИСКУВАЧ PREDATOR

Компанія Househam повідомляє про створення велико-
колісного самохідного обприскувача під назвою Predator. 
Про це повідомляє Traktorist.ua з посиланням на fwi.co.uk.

Завдяки шарнірному шасі агрегат може спокійно працювати 
на рядкових культурах з міжряддям 117 см, ємність бункеру ста-
новить 4000 або 5000 л. Таким чином, обприскувач Predator має 
вищу позицію, ніж існуюча лінійка Merlin завдяки своїм розмі-
рам та потенційній потужності. Новинка також має ряд високо-
технічних характеристик, зокрема гідравлічну підвіску з датчи-
ком завантаження. Вона адаптується під мінливий стан ґрунту та 
компенсує зміни у вазі агрегату при спородженні бункеру.

Агрегат має гідростатичну трансмісію зі швидкістю 50 км/
год., двошвидкісну систему круїз-контролю, а також систему 
тяги для кращого зчеплення. Для збільшення маневреності 
нового агрегату його оснастили 230-сильним чотирьох-
циліндровим блоком MTU, який знаходиться за бункером, 
що забезпечує ідеальний розподіл ваги 50/50. За словами 
виробника, новий обприскувач має витончений дизайн, а 
його вага в ненавантаженому стані становить близько 10 т, 
що робить його найлегшим у своєму класі.

Обприскувач має нову кабіну четвертої категорії з сис-
темою повного управління машиною (TMC) Househam та 
системою керування Fieldmaster. Система індивідуально-
го регулювання та автоматичного вибору сопла входить в 
стандартну комплектацію. Що стосується власне обприску-
вача, то обидва бункери виготовлені з нержавіючої сталі, а 
максимальний розмір штанги становить 36 м.

www.traktorist.ua
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КРАЗ ПРОПОНУЄ ТЕХНІКУ ДЛЯ 
АГРАРІЇВ

Відомий виробник автомобільної вантажної техніки «Ав-
тоКрАЗ» нещодавно презентував машину і для сільського 
господарства – шасі КрАЗ-5401Н2 з спеціальним забором 
для транспортування та завантаження кормів у зовнішні 
бункери птахо- та тваринницьких ферм. Це відбулося в Ки-
єві в «Експоцентрі України» в рамках Міжнародної агропро-
мислової виставки «Агро-2017».

За інформацією Autocentre.ua, представлена машина 
може використовуватися як транспортний засіб для безтар-
ної перевезення зерна, комбінованого та гранульованого 
корму. Кузов автомобіля виготовлена вітчизняним підпри-
ємством «Ніжинсільмаш».

На виставці «Агро-2017» виставлялася машина з 4-секцій-
ним бункером об'ємом 11 м куб, хоча й можливі варіанти 3-х 
і 5-ти секційні – з об'ємом відповідно 8 і 13,75 м куб. Вага бун-
кера складає: 1340, 1750 і 1996 кг відповідно. Висота виванта-
ження дорівнює наступним значенням: максимальна – 6600 

мм, мінімальна – 2200 мм (для моделі на 8 кубів – 1900 мм).
Основу машини складає шасі КрАЗ-5401Н2, повна маса 

якого може варіюватися від 10600 до 21000 кг. На авто вста-
новлено турбодизельний двигун потужністю до 320 к.с. 
Коробка передач – дводіапазонна, 9-ступінчата. Кабіна ма-
шини виготовлена в Китаї за ліцензією MAN, можлива також 
установка кабіни марки Renault Trucks.

www.autocentre.ua

НА ВИСТАВЦІ CEREALS 2017 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВИЙ 
ОБПРИСКУВАЧ KNIGHT

На міжнародній виставці Cereals-2017, що пройшла у Ве-
ликій Британії, відбулося багато подій з презентації техніч-
них засобів, досягнень у рослинництві, агрохімії.

Серед експозицій сільськогосподарського машинобуду-
вання компанія Knight Farm Machinery презентувала новин-
ку у своїй лінійці причіпних обприскувачів. Йде мова про 
модельний ряд причіпних обприскувачів Xplorer, вартість 
яких на 15000 фунтів стерлінгів менше, ніж обприскувачі з 
основної модельної лінії Trailblazer.

Як повідомляє Agroinfo.com, розміри поліетиленових ре-
зервуарів становлять 3000 або 4000 літрів, а довжина штан-
ги може варіювати від 12 до 28 м. У загальній специфікації 
також досить хороший технічний набір: електрогідравлічні 
самовирівнюючі штанги, автодифузне заповнення і очи-
щення резервуарів, 300-л/хв діафрагмовий насос Bertolini, 
ліфтова пневматична підвіска і автоматична рульова вісь.

Зниження вартості даної моделі досягається за рахунок 
використання в ній контролера і контрольних клапанів 
Arag, на відміну від більш дорогих компонентів Müller, що 
встановлюються на моделях Trailblazer.

www.agroinfo.com
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JOHN DEERE ГОТУЄ ВИПУСК ОНОВЛЕНОГО 
ОБПРИСКУВАЧА

Компанія John Deere в рамках 
виставки Cereals 2017 оголосила про 
випуск оновленої версії свого самохід-
ного обприскувача R4040i PowrSpray з 
об'ємом баку для рідини у 4000 літрів.

Експерти Agroinfo.com повідом-
ляють, що в новій моделі використо-
вуються ті ж системи трансмісії та 

системи розпилення, що і в його біль-
шому «браті» – 5000-літровому R4050i 
PowrSpray.

Компанія-виробник вказує і на 
те, що машина має нову передачу 
QuadControl, яка оснащена багато 
режимними колісними двигунами 
та безступеневими регуляторами 

швидкості, в яких немає необхід-
ності вручну змінювати діапазони 
швидкостей. Регулювання ковзання 
коліс тепер знаходиться на кожно-
му окремому колесі, а електронна 
система захисту від перебоїв авто-
матично зменшує швидкість руху в 
складних умовах експлуатації, в той 
час як двигун продовжує працювати 
на максимальній потужності. Крім 
того, існує функція круїз-контролю 
для попередньо встановлених по-
льових та транспортних швидкостей. 
Інші стандартні функції включають 
в себе автоматичне управління змі-
шувальним резервуаром і повністю 
автоматизовані функції промивання 
та розбавлення.

Стандартні 24-36 м штанги виго-
товлені з високоякісної сталі, а нова 
модель R4040i PowrSpray додатково 
оснащується 36-ою стрічкою з вугле-
цевого волокна, як у R4050i. Оцінити 
ціну та замовити можна буде з початку 
липня, а виробництво розпочнеться 
на заводі Horst в Нідерландах в пер-
шій половині листопада.

www.agroinfo.com
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Кукурудзяні жатки

Технічні характеристики Од. S966B S978B S9710B S9712B

Кількість рядків шт. 6 8 10 12

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

Вага з подрібнювачем кг 1960 2700 3330 3800

Подрібнювач стандарт

Тип рами жатки стандарт

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

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

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

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

Кукурудзяні жатки Dominoni серії S 970 ROCK 

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР DOMINONI

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
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УНІВЕРСАЛЬНА ДИСКОВА БОРОНА ZEUS 6 HD УСПІШНО ПРОХОДИТЬ 
ВИПРОБУВАННЯ

Сьогодні використання дискових борін стало невід’єм-
ною частиною технології обробітку ґрунту. На ринку при-
сутні багато брендів, серед яких є і вітчизняні агрегати, 
зокрема ZEUS 6 HD. Це перша універсальна напівпричіпна 
дискова борона від вітчизняного виробника від компанії 
VELES AGRO.

Новий агрегат має 6 м робочої ширини захвату і може 
агрегатуватися з тракторами потужністю від 350 к.с.. За 
один прохід ZEUS 6 HD здатна виконувати стерньовий (до 5 
см) та глибокий (до 23 см) обробіток ґрунту.

Борона обладнана дисками великого діаметру (620 мм), 
які розміщенні у чотири ряди тандемно (по два на стійці) у 
шаховому порядку. Завдяки цьому маса ґрунту та рослин-
них решток легко проходить між дисками, що покращує 
їх пропускну здатність та якість обробітку, навіть у важких 
умовах, а також підвищує продуктивність роботи агрегату. 
За дисками розміщується вирівнююча планка і коток для 
зворотного ущільнення ґрунту. Збільшена відстань між дис-
ками й котком дає змогу ґрунту «заспокоїтись» перед тим, 
як його вирівняють і ущільнять.

Як повідомляє Аgronews.ua, у конструкції ZEUS 6 HD 
втілено унікальний принцип обробітку, під час якого ґрунт 
не підрізується з подальшим його перевертанням, а сколю-
ється та зміщується вбік, що дає змогу знизити енергетичні 
витрати і досягти значної економії палива – близько 50%.

Для інтенсивного перемішування та безперешкодного 
руху ґрунту й рослинних решток на бороні змонтовано 48 
сферичних вирізних дисків на відстані 25 см один від одно-
го. До рами борони стійки дисків кріпляться за допомогою 
широких хомутів та гумових амортизаторів завдовжки 38 
см. Таке кріплення дає змогу добре копіювати рельєф та 
гасить ударні навантаження на раму. Також тандемне крі-
плення дисків на одній стійці запобігає боковим наванта-
женням на раму, а це підвищує стійкість агрегату під час ро-
боти. Для дотримання заданої глибини обробітку на кожен 
диск діє притискне зусилля у 190 кг, чого цілком достатньо 
для роботи навіть у важких умовах.

Серед переваг відзначимо й те, що в робочому поло-
женні частина ваги борони припадає на навіску й опорні 
колеса, а решта – на котки. Таким чином, борона не «ле-
жить» на дисках під час роботи і вони не створюють так 
звану підошву.

Для прикочування ґрунту можна ставити різні типи котків: 
металеві кільчасті та кільчасто-шпорові, гумові кільчасті та ін.

Для випробування агрегату було проведено три досліди 
по стерні різних культур (кукурудзи, пшениці, соняшнику). За 
результатами випробувань компактна важка дискова борона 
ZEUS 6 HD підтвердила свою універсальність та забезпечила 
якісне виконання різноглибинного обробітку ґрунту (поверх-
невого, середнього та глибокого) відповідно до налаштувань.

У всіх варіантах агрегат забезпечив повне підрізання 
нижніх шарів ґрунту та рослинних решток на встановлену 
глибину. При цьому отримано високі показники копіюван-
ня поверхні поля та стабільності глибини обробітку, як по 
ходу, так і по ширині захвату агрегату.

Рослинні рештки були подрібнені та розміщувались в 
верхньому замульчованому горизонті ґрунту, а поверхня 
поля була вирівняна та ущільнена. Такий стан верхніх шарів 
ґрунту та його насиченість рослинними рештками є най-
більш сприятливим для збереження і накопичення вологи 
та забезпечує високу активність ґрунтової біоти.

Під час проведення обробітку ґрунту за різних робочих 
режимів і умов та відповідного налаштування агрегат ZEUS 
6HD оптимально завантажив двигун трактора на рівні 90-
97% номінальної експлуатаційної потужності та виконав 
технологічні операції з різноглибинного обробітку ґрунту 
на високих робочих швидкостях.

Встановлені показники витрати палива на обробіток 1 га 
площі в агрегаті з тракторами потужністю понад 300 к.с. за-
свідчили високу економічність агрегату ZEUS 6 HD: 6,3 – 10,5 
– 13,5 л/га відповідно до глибини обробітку 6 – 15 – 20 см.

Також слід зазначити, що інтегральний показник енер-
гоефективності, продуктивності (кількість палива (г) та часу 
(с), що витрачається на обробіток одиниці об'єму ґрунту 
(глибина × площу = м3)) для агрегату ZEUS 6 HD становить 
лише 2-3 г × с/м3. Для порівняння: цей показник у плуга 
становить 9-14 г × с/м3 і суттєво залежить від кількості 
корпусів, а в класичної дискової борони – 4-6 г × с/м3 і за-
лежить від вибраної глибини обробітку.

Завдяки оригінальній тандемній конструкції дискових 
батарей та їхньому багаторядному розміщенню на рамі, 
агрегат ґрунтообробний комбінований ZEUS 6 HD за показ-
никами продуктивності та питомої витрати палива може 
успішно конкурувати з кращими спеціалізованими ґрунтоо-
бробними агрегатами на ринку України, які призначені лише 
для виконання або мілкого (лущильники), або середнього 
(дискатори), або глибокого (дискові борони) обробітку.

www.agronews.ua
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100 000 м2 100 000 м2

20 - 23 вересня 2017 р.
        м. Кропивницький (КIРОВОГРАД)

МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

виставкової площі!виставкової площі!
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НА КИЇВЩИНІ ПРОЙШЛИ МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ 
З 21 по 23 червня на Київщині у пгт. Дослідницьке (Васильківський район) 

проходили "Міжнародні дні поля в Україні DLG», організаторами яких висту-
пили  DLG Ukraine (Німецьке сільськогосподарське товариство), Німецько-У-
країнський аграрний демонстраційний і навчальний центр та УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого.

Тут були представлені сучасні сорти рослин, засоби 
виробництва, новітні технології, сільськогоcподарська 
техніка наживо та наукові винаходи. Компанії учасники 
наочно демонстрували свій посівний матеріал та про-
дукти для рослинництва на 60 дослідних ділянках. А 
познайомитися з понад 120 зразками великогабаритної 
сільськогосподарської техніки можна було в стаціонар-
ній експозиції, а також побачити її в дії на демонстрацій-
них смугах.

Про враження від «Міжнародних днів поля DLG» роз-
повідають учасники.

Тарас Рунців, менеджер з продажів компанії 
Horsch:

«Бачимо, що цей захід досить результативний – 
до нас прихало багато фермерів, вони цікавляться 
технікою, підходять і задають досить чимало за-
питань щодо техніки, яку ми тут представляємо. 
Це дискова борона «Джокер», універсальний агрегат 
«Фокус»  і два оприскувачі – причепний і самохід-
ний».

Валентина Несина, керівник відділу реклами і 
просування компанії Adama:

«Тут ми представляємо нашу продукцію – засоби 
захисту рослин. Ми вибрали свою ділянку в полі, на якій 
показуємо ефективність наших засобів, спілкуємося 
з клієнтами. Щоправда, немає з чим порівнювати цей 
захід, оскільки такі Дні поля проводяться вперше. Але 
люди є, клієнти приходять, цікавляться».

Олександр Киянець, фахівець із підтримки про-
дажів компанії Lemken:

«Ми тут представляємо кілька позицій. Приміром, 
плуг «Ювель 8М», який торік на «ІнтерАгро» отримав 
срібну медаль за інновації в ґрунтообробці. Також це 
сівалка, у якій досягається найбільша точність висіву 
з усіх аналогічних агрегатів завдяки розподілювачам. 
Виставляємо також найменший плуг, який досить до-
ступний для невеликих фермерських господарств, але 
має якість Lemken. Маємо й іншу техніку. Сподіваємось 
на інтерес потенційних клієнтів і подальшу співпрацю». 



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



КОМБАЙН-ФЛАГМАН AXIAL-FLOW 9240 ВІД CASE IH

Axial-Flow 9240 – один з найпотуж-
ніших комбайнів на ринку. Завдяки 
більш ніж 30-річному досвіду викори-
стання однороторної технології Axial-
Flow ®, комбайни Case IH вважаються 
справжніми професіоналами серед 
величезного різноманіття зернозби-
ральної техніки.

Як повідомляє Agropravda.com, 
флагман серії оснащується двигуном 
FPT Cursor 16 (Tier II) обсягом 15,9 л і 
потужністю 634 к.с. Унікальна одноро-
торна технологія обмолоту і сепарації 
Axial-Flow є ключовим елементом 

комбайнів Case IH. Моделі нової 240-ї 
лінійки отримали посилений ротор ST 
діаметром 762 мм з 72 молотильними 
бичами, а також спеціальними бичами 
і конусом посиленої конструкції.

Клітка ротора складається з глухої 
верхній частині і наскрізний нижньої. 
Конструктивно робоча нижня частина 
клітини являє собою окремі секції-мо-
дулі, які підбираються відповідно до 
прибирається культури. Конструкцією 
комбайна передбачений легкий до-
ступ для заміни модулів. На внутріш-
ній поверхні глухої верхньої частини 

розташовані напрямні планки, повер-
таючи які комбайнер має можливість 
регулювати тривалість перебування 
маси в зоні обмолоту.

Лопаті ротора плавно підхоплюють 
скошену масу від транспортера похилої 
камери і подають її в зону обмолоту між 
ротором і його кліткою. Таким чином, 
відділення зерна відбувається тільки 
за рахунок тертя і відцентрової сили, 
що значно знижує ризик його пошко-
дження. Case IH Axial-Flow 9240 комп-
лектується новою жаткою McDon 140 з 
шириною захвату 12,2 м. Двосторонній 
гідравлічний привід ножа забезпечує от 
1100 до 1400 зрізів в хвилину. Конструк-
ція жатки стійка до забруднень.

Істотний вплив на якісну роботу ре-
шетного стану має запатентована кон-
струкція вентилятора Cross Flow, який 
створює потужний, але добре розподі-
ляється повітряний потік. Система еле-
ваторів подає очищене зерно в бункер, 
а недомолочені колоски повертаються 
для повторного обмолоту до ротора. 
Завдяки надзвичайної продуктивності, 
вивантаження вмісту бункера відбува-
ється менш ніж за 2 хвилини. Для цього 
немає необхідності зупиняти комбайн 
– потужність комбайна дозволяє про-
водити вивантаження під час руху.

www.agropravda.com, www.titanmachinery.ua
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ПЛУГ З МОЖЛИВОСТЯМИ 
АДАПТАЦІЇ ВІД GREGOIRE 
BESSON

Компанія Gregoire Besson презентувала плуг RB6 з 
широкими можливостями адаптації на виставці «АГРО-
2017». Виробник агрегату стверджує, що представлена 
модель має на 15% менші вимоги до потужності тракто-
ра завдяки вигнутій гряділі та унікальній системі регулю-
вань. Для роботи 6-корпусного плуга достатньо трактора 
від 200 к.с.

Вся лінійка плугів RB6 отримала механічну або гідрав-
лічну адаптацію до ширини колії трактора та регулювання 
положення першого корпусу і міжкорпусної відстані, яка 
може змінюватись від 90 до 120 см. Конструкція плуга ви-
конана таким чином, щоб зменшити ривки навантаження 
на навіску та перенести основну частину навантаження на 
раму трактора. Для збереження стабільних умов роботи 
модель RB6 обладнана гідравлічним довантажувачем з 
регулювання зусилля. До даної моделі пропонується 12 ва-
ріантів змінних відвалів, доліт та лемехів.

Про особливості новинки розповів технічний пред-
ставник «Gregoire Besson Україна» Віталій Білик у ко-
ментарі для Traktorist.ua: «Конструкція плуга ретельно 
продумана. Наприклад, пруткове долото з самозаточу-
ванням можна використовувати до втрати 80% початко-
вої ваги».

Також плуги RB6 можуть працювати з котком, який має 
регулювання притискного зусилля з окремим гідроакуму-
лятором.

www.traktorist.ua
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ПОТУЖНА АГРАРНА ТЕХНІКА ТЕПЕР МОЖЕ «ВЗУТИСЯ» У 
ШОСЕЙНІ КОЛЕСА

Компанія Michelin розробила 
спеціальну модель шин RoadBib 
для важкої сільгосптехніки, яка 
часто пересувається автошляха-
ми. Про це повідомляє Traktorist.
ua, посилаючись на прес-службу 
компанії.

Новинка з’явиться в продажу 
в першому кварталі 2018 року. 
Нова шина розроблялась разом 

з підрядниками сільгосптехні-
ки та заявлена як така, що не 
має аналогів на ринку. Michelin 
говорить, що RoadBib стануть 
першими шинами для тракторів 
потужністю понад 200 к.с., які 
спеціально розроблені для гар-
ного зчеплення та тривалої екс-
плуатації на шляхах загального 
користування.

Потужна техніка, що вико-
ристовується в сільському гос-
подарстві, понад 50% робочого 
часу витрачає на переїзди, що 
становить 80% загального пробігу 
трактора. При цьому трактори 
використовуються з важкими 
причіпними агрегатами, що до-
датково збільшує навантаження 
на шини.

Модель Michelin RoadBib має 
унікальний профіль з 52 блоків 
для кращого зчеплення з доро-
гою та малюнок з центральним 
ребром. Площа ламелів становить 
40% від поверхні контакту з ґрун-
том, або на 60% більше порівняно 
з класичними сільськогосподар-
ськими шинами. За результата-
ми тестів в 2016-2017 роках в 
порівнянні з моделлю MachBib, 
нові RoadBib мають збільшений 
на 25% ресурс, або 5 000 годин. 
При цьому новинка має набагато 
кращий рівень комфорту на твер-
дому покритті та добре працює на 
пухкому ґрунті.

www.traktorist.ua
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www.lemken.com.ua

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

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

 Автоматичне відключення
секцій штанги в стандарті

Ширина захвату штанги 
30 м

Пневматична підвіска
в стандарті

Повний гідропривід
4х4

від

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

www.vfс.com.ua
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КЛІНІК® ІКСТРИМ
•• Новий гербіцид загальної дії для посушливих умов
•• Високоефективний при високих та низьких температурах
•• Новітня технологія поєднання двох солей
•• Нижчі норми витрати*

www.nufarm.com.ua

* - у порівнянні з гербіцидом КЛІНІК®


