
T7

«Перший платіж  - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;
фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;
робота служби підтримки в режимі 24/7 протягом усього сезону збирання врожаю.

Ми гарантуємо Ваш спокій:

Всеукраїнський аграрний журнал
Передплатний індекс 68639

№7 (54) / 2017 www.agroprod.biz











ЗМІСТ

Конкретні перспективи співпраці з ТОВ "Сервіс-Агрозахід" 7

Від редакції 8

"Агросем" стає ближчим до аграріїв – Відчинилися двері дилерського центру "John 
Deere" на Волині 10

Дослідження: високі технології в аграрній галузі України 12

Село і влада: актуальні питання реформування 14

Відкриття демо-центру дистриб’ютора «Захід Агробізнес» 18

«Поле – це мистецтво»: на Вінниччині пройшов День поля компанії «Лімагрейн» 20

Як домогтися агрономічної досконалості? Шукаємо відповіді в "Майстерні аграрія" 22

НУФАРМ: бур’яни у кукурудзі шансів не мають! 28

Співпраця з «Агроскоп Інтернешнл» – визначальний фактор на шляху аграрія до 
успіху 30

UKRAVIT – світова якість за українською ціною 32

СПЕКА® – ваша незалежність від мінливої погоди 34

Статус квот аграрної продукції 36

Із препаратами «НУФАРМ» можна забути, як виглядають бур’яни 40

Як мікродобрива «УАРОСТОК»®  збільшують врожайність: досвід Чернігівщини і 
Сумщини 44

Як СТОВ «Перемога» експериментує з вітчизняним насінням 46

Цукровий буряк: від сівби до збирання. Леонід Центило: «Ми боремося за 
вирощування цукрового буряку в Україні» 48

На Закарпатті пройшла науково-практична конференція, присвячена органічному 
садівництву 50

Lemken – королі всіх причіпних агрегатів в ТОВ "Оболонь-Агро" 55

Техніка від «Цеппелін Україна» в органічному виробництві: оцінка «відмінно» 60

Техніка Agrisem рятує ґрунти на півдні України 66

Основні технології обробітку ґрунту. Дискування 70

Напівначіпні плуги KUHN Leader і Challenger  74

Юстус фон Лібіх – автор теорії мінерального живлення рослин 82

Всеукраїнський аграрний журнал

Передплатний індекс – 68639
Свідоцтво – серія КВ №19595-9395Р
Заснований – 27.12.2012р.
Видавець – ФОП Коцьолок П.І.
тел. (067) 986-24-74
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4.
Обсяг – 84-116 сторінок.
Наклад – 20 000 примірників.
Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з питань 
агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.

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

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

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

      www.facebook.com/AgroElitaMagazine

Замовлення № 2807
Редакція не несе юридичної відповідальності за зміст рекламних 
статей та реклами. 

В журналі використано фото редакції та з дозволу рекламодавців.



Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

www.agroprod.biz 7

КОНКРЕТНІ ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ З ТОВ "СЕРВІС-АГРОЗАХІД"

Коли молоді та перспективні підприємства співпра-
цюють між собою, маючи спільну справу та мету – завжди 
виходить цікавий та корисний в поглибленні досвіду для 
обох сторін результат. Багатьом нашим читачам вже відо-
мий проект з ТОВ «Сервіс-Агрозахід», молодою дистриб’ю-
торською компанією, який представляє собою цикл статей 
про партнерство компанії з різними господарствами За-
хідного регіону. Так, героєм цієї статті є молоде підприєм-
ство ТОВ «Новосілка», яке обробляє 1100 га землі у Під-
волочиському районі Тернопільської області. Керівник 
господарства Василь Павлович Качор використовувати 
технології ТОВ «Сервіс-Агрозахід» почав нещодавно, пів-
року тому, але позитивний результат не змусив себе довго 
чекати, до того ж, вони вже встигли добре здружитись з 
Павлом Богдановичем Гуменюком, менеджером зі збуту 
компанії.

ТОВ «Новосілка» було засноване 2000 року, як й інші 
численні господарства України – на базі колишнього кол-
госпу. Налагодити ефективну працю після років занепаду 
– не так просто, з 2000 по 2005 рік підприємство сяк-так 
трималося на плаву, але набрало багато боргів. З 2005 
року «Новосілку» очолив Василь Павлович Качор, який від 
заснування працював тут на різних посадах. Будучі еко-
номістом за фахом, Василь Павлович з того часу розпочав 
унікальний аграрний шлях, в основу якого лягли декілька 
принципів: не втрачати порядність, цінити людей, берегти 
землю та працювати на якість, а не на кількість.

Тож, поговорили з керівником про загальну стратегію 
розвитку господарства:

«У 2007 році до нас прийшов агроном Василь Володи-
мирович Гуменюк, і з того часу ми разом почали нала-
годжувати якісне господарювання. Відчистили поля від 
бур’янів, адже тут раніше в основному використовувалася 
мінімальна технологія обробітку ґрунту. Ми замінили її на 
традиційну оранку. Технічний парк категорично потребу-
вав оновлення, закупили закордонні трактори, комбайни, 
причіпні агрегати. Дуже ризикували, брали кредити, але це 
все себе у підсумку виправдало. На сьогодні маємо змогу ре-
гулярно піднімати людям зарплату і вчасно її виплачувати, 
підвищувати орендну плату за паї. Ну, і звісно вкладаємо 
сили та кошти в технологічний розвиток господарства. 
З останніх новинок – придбали новий комбайн Claas Tucano 
440 (до цього мали 2 комбайни Claas), щоб пришвидшити 
жнива. А до нього взяли жатку для сої, щоб мінімізувати 
втрати соєвого врожаю при збиранні».

ТОВ «Новосілка» не ставить собі за мету активну інтен-
сифікацію землеробства. Як економіст Василь Павлович 
розуміє, що головне в аграрному бізнесі – не високі показ-
ники, а висока рентабельність, і до того ж, він усвідомлює 
важливість турботи про землю. До речі, землі господарству 
дістались непрості: ґрунти частково чорноземи опідзолені, 
а частково – важкі глинисті, і майже по всіх ділянках дуже 
горбиста місцевість, що сприяє змиванню орного шару та 
значно ускладнює процес обробітку ґрунту. 

Тим не менш, враховуючи всі складнощі, в ТОВ «Ново-
сілка» всі культури – в чудовому стані, у чому ми наочно 
переконались. Про те, як їм вдалося досягти таких резуль-
татів – спілкуємося з агрономом господарства Василем 
Володимировичем:

– В сівозміні у нас присутні всі основні культури, окрім 
соняшнику, який дуже виснажує землю: озимі та ярі пше-
ниця і ячмінь, горох, кукурудза, ріпак, соя, цукровий буряк, 
гречка. Оскільки наш головний принцип – оптимізація 
собівартості, ми ретельно рахуємо, як будувати систему 
живлення та захисту.

– Тобто добрив вносите не багато?
– Достатньо, скажімо так. Головне наше комплексне до-

бриво, яке вносимо під всі культури, це азот+фосфор+ка-
лій, для підживлення – селітра та карбамід, і за потребою 
– ті чи інші мікроелементи під різні культури. При посіві 
кукурудзи за рекомендацією компанії «Сервіс-Агрозахід» 
використали добриво «Супер Старт», яке сприяє швидкому 
росту та зміцнює кореневу систему. 

– А як окреслите вашу систему захисту культур?
– Для захисту використовуємо тільки оригінальні пре-

парати провідних світових виробників. Особливість нашої 
роботи в тому, що ми постійно робимо візуальний моні-
торинг посівів, і тільки згідно нього здійснюємо внесення 
препаратів. Невелика кількість площ дає нам таку можли-
вість. Наприклад, погода цього року не сприяла розвитку 
фузаріозу на пшениці, і ми зробили тільки одну фунгіцидну 
обробку. 

– За рахунок чого вам вдається підтримувати 
культури в такому гарному стані, невже немає ніякого 
секрету?

– Секрети прості. По-перше, ми всі заходи робимо в 
оптимальні строки. По-друге, здійснюємо постійний нагляд 
за посівами. По-третє, використовуємо якісне насіння, по 
кожній культурі обираємо провідну селекцію, наприклад, 
ріпак – Lembke, кукурудза – Monsanto, цукровий буряк – 
KWS та інше. 

– Чи полюбляєте агрономічні експерименти?
– Авжеж, без цього працювати не продуктивно і не 

цікаво. Маємо випробувальні ділянки. Кожного року 
висіваємо якісь нові гібриди, наприклад, цього року 
«Сервіс-Агрозахід» запропонували нам гібриди куку-
рудзи французької селекції, які на сьогодні себе добре 
показують. 

– З компанією «Сервіс-Агрозахід» почали працювати 
нещодавно, поділіться першими враженнями.

– Враження позитивні. Добре консультують, всі ро-
боти виконують своєчасно, оперативно, тож будемо 
розширювати співпрацю з ними. Нам потрібно робити 
аналіз ґрунту, плануємо замовити в «Сервіс-Агрозахід» 
цю послугу. Що найбільше сподобалося: цього року за їх 
рекомендацією використали якісні продукти AgriTechno 
– для покращення водного розчину при обробках. Також 
вони запропонували гербіцид Паллас, який ми вносили на 
озиму пшеницю – він чудово забрав злакові та дводольні 
бур’яни. Плануємо спільно з компанією закладати дослід-
ні ділянки з використанням різних добрив: польського, 
білоруського та сербського виробництва, аби порівняти їх 
дію. До речі, компанія «Сервіс-Агрозахід» організовувала 
екскурсії на заводи цих виробників добрив, які ми з ціка-
вістю відвідали. 

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

Василь Качор, Павло Гуменюк 
та Василь Гуменюк



Насичений подіями липень. Відкриття декількох дилерських та демо-центрів, міжнародні та численні регіональ-
ні Дні поля, поїздки в господарства, сотні інтерв’ю, дослідження полів, спостерігання за красою жнив. До речі, щодо 
жнив – Мінагрополітики надає наступну інформацію:

Станом на 21 пипня в Україні вже зібрано майже 14,5 млн. тонн зерна зернових та зернобобових культур на пло-
щі 4,3 млн (45% від 9,7 млн га) при середній врожайності 33,6 ц/га. Зокрема зібрано:

- пшениці - 9,1 млн тонн з 2,5 млн га (40% від 6,4 млн га) при середній урожайності 35,8 ц/га;
- ячмінь - 4,6 млн тонн з 1,4 млн га (57%, від 2,5 млн га) при середній урожайності 31,9 ц/га;
- жито - 8,0 тис. тонн з 4,0 тис. га (2% від 169 тис. га) при урожайності 20,1 ц/га;
- овес - 6,0 тис. тонн p 2,0 тис. га (1% від 193 тис. га) при урожайності 23,1 ц/га;
- горох - 741 тис. тонн з 306 тис. га (76% від 404 тис. га) при середній урожайності 24,3 ц/га.
Крім того, намолочено 1,1 млн. тонн зерна ріпаку з 441 тис. га (56% від 784 тис. га) при врожайності 24,8 ц/га. 
Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових культур була досягнута у господарствах  Івано-Фран-

ківської (57,8 ц/га), Львівської (57,6 ц/га), Хмельницької (51,7 ц/га), Волинської (50,2 ц/га) та Рівненської (47,6 ц/га) об-
ластей.

Як не парадоксально, минулого року (який був дуже посушливим, і всі його згадують як жахливий сон) врожайність 
за тими ж даними Мінагрополітики була вищою за всіма переліченими культурами, окрім вівса. Чому так? Адже 
цього року протягом всього процесу вегетації агрономи хвалились, що рослини в чудовому стані (у більшості ре-
гіонів). Дочекаємося кінця жнив, і дослідимо це питання досконально. Але така ситуація ще раз доводить, що на 
результат завжди впливає безліч факторів, і що все передбачити та проконтролювати дуже складно. 

Тож все йде своєю чергою: аграрії рахують прибутки та збитки, при нагоді мучаться питанням рентабельності 
і покращенням матеріального забезпечення, борються між собою за землі, а агрохолдинги не борються, просто на-
рощуючи земельний банк, і логічно, що земельне питання набирає все більшої популярності. Кількість рейдерських 
захоплень дедалі підвищується (наприклад, за деякими даними у 2016 році їх відбулося близько 7 тисяч). Взагалі 
працювати в аграрній галузі стає все цікавіше – постійно якісь несподіванки. Ситуація загострюється з різних бо-
ків, і виробники починають розуміти, яка велика прірва утворилась між минулим та майбутнім, між традиційним 
управлінням господарством і сучасними методами агробізнесу. Розумні технології, ефективні управлінські схеми, 
європейська стандартизація продукції, вигідний збут тощо – ось які питання стоять на кону більшості дискусій 
всередині галузі, і які висвітлюємо й ми у нашому виданні.

ВІД РЕДАКЦІЇ
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"АГРОСЕМ" СТАЄ БЛИЖЧИМ ДО АГРАРІЇВ –
ВІДЧИНИЛИСЯ ДВЕРІ ДИЛЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ "JOHN DEERE" НА ВОЛИНІ
Аграрне виробництво неможливо уявити без сфери постачання ресурсів і 

обслуговування матеріально-технічної бази. Традиційно діяльність тут пов’я-
зана із дистриб'юцією насіння, засобів захисту, добрив, техніки певних брендів. 
Однак все частіше вітчизняні аграрії потребують придбання не лише окремого 
ресурсу, а комплексного управлінського рішення, що матиме технічне, техно-
логічне і фінансове забезпечення. Такої стратегії розвитку дотримується націо-
нальний дилер аграрних послуг – компанія «Агросем».

В підтвердження визначених цілей команда «Агросему» 
постійно розширює як напрями діяльності, так і мережу 
своїх центрів на всій території України, що дозволяє бути 
ближчим до аграрія та відчувати його потреби. Чи не ос-
новним сегментом галузі, де присутня компанія, є поста-
чання сільськогосподарської техніки. Головним партнером 
«Агросем» у цій діяльності є компанія «Джон Дір Україна», 
яка пропонує надійну і якісну техніку для різних потреб. 
Тривала співпраця компаній сприяла розвитку взаємовід-
носин із сільськогосподарськими товаровиробниками, 
зокрема створення мережі центрів з продажу і сервісного 
обслуговування клієнтів.

«АГРОСЕМ» ВІДТЕПЕР І НА ВОЛИНІ
Так, 6 липня у центрі казкової Волині відбулася неор-

динарна аграрна бізнес-подія – відкриття дилерського 
центру з продажу та сервісного обслуговування сільсько-
господарської техніки «John Deere». Директор компанії 
«Агросем» Олексій Кулик на відкритті центру зазначив 
наступне: «Як компанія – дилер аграрних технологій – ми на 
Волині працювали близько 12 років. «Агросем» – це не лише 
техніка «Джон Дір», а величезний сегмент насінництва, 
добрив тощо. Аграрії нас у цьому регіоні добре знають, як 
і ми знаємо, що тут широко використовують сільсько-
господарські машини бренду «John Deere». Коли ми отрима-
ли можливість підписати дилерську угоду на Волині, то це 
було для нас знаковою подією. Адже ми хотіли розвиватися, 
а передумови для цього були усі – насамперед існування 
команди професіоналів. Завдяки цьому нам вдалося за 6 
місяців з моменту початку переговорів запустити центр 
у місті Луцьк. Ще одним визначальним фактором, чому ми 
відкриваємо центр з обслуговування клієнтів, є те, що Во-
линь – дуже активний край у розвитку аграрного сектору 
економіки, тут поширений як великий, так і середній біз-
нес. Тому для нас важливо пропонувати уже наявні сервіси 
компанії та демонструвати переваги техніки «Джон Дір» 
на полях її користувачів». 

З цієї метою компанія «Агросем» відкрила дилерський 
центр на Волині. Це дасть можливість кожному власнику 

техніки «Джон Дір» не тільки оновити технічний парк, здійс-
нити гарантійне та післягарантійне обслуговування, про-
вести ремонт чи замовити деталі, а й відвідати комфорта-
бельне приміщення з обслуговування клієнтів. Тут кожному 
відвідувачу запропонують запашної кави, ознайомлять із 
новинками, нададуть фахову консультацію і підготують усю 
необхідну документацію.

На відкритті центру територіальний менеджер ТОВ 
«Джон Дір Україна» Ігор Молчанов привітав усіх при-
сутніх та наголосив, що «техніка «Джон Дір» – це не лише 
машини зеленого кольору з емблемою оленя, це не тільки 
висока ціна за двигун та чотири колеса. «Джон Дір» – ком-
панія із значними інвестиціями у технології, інновації, яка 
здатна приймати прогресивні рішення щодо технічного 
та сервісного обслуговування аграріїв. Вони полягають у 
використанні усього потенціалу техніки з максимальною 
ефективністю для її власника».

Компанія «Агросем» на сьогодні пропонує не лише 
опцію купівлі техніки чи інших ресурсів, а й якісного сервіс-
ного обслуговування у багатьох містах України.

З цього приводу керівник департаменту техніки 
компанії «Агросем» Богдан Зеленський сказав: «Нині ми 
знаходимся у місті Луцьк, де відкриваємо дилерський центр 
техніки «Джон Дір». У цьому напрямі з компанією-вироб-
ником працюємо уже третій рік. За цей час двері подібних 
центрів відчинили у Тернополі та Хмельницькому, тепер 
у Луцьку і до кінця поточного року плануємо у Львові. Цим 
ми підтверджуємо спільне бажання із компанією «Джон Дір 
Україна» розвивати палітру послуг та якість обслугову-
вання аграріїв. Для цього у волинському центрі у нас працює 
склад запасних частин, великий шоу-рум, команда сервісних 
інженерів».

СЕРВІСИ АГРОСЕМ
Компанія «Агросем» є не лише офіційним дилером 

сільськогосподарської техніки «Джон Дір», а й постачаль-
ником комплексних агротехнологічних рішень, сервісних 
послуг, в тому числі фінансових. Це і кредитні програми, 
програми з відтермінування залежно від виду техніки, 
підприємства та терміну виплати. Крім цього, у структурі 
компанії функціонує потужна агрономічна служба, яка 

Ігор Молчанов та 
Олексій Кулик
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обслуговує господарства протягом усього року; діє відділ 
інноваційних технологій, який займається впроваджен-
ням точного землеробства. Усе робиться з єдиною метою 
– забезпечити повноцінний розвиток аграрного бізнесу, 
конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподар-
ської продукції у світі.

З огляду на стрімкий розвиток у компанії «Агросем» 
також намагаються вирішувати питання щодо кадрового 
забезпечення діяльності дилерських центрів, які функціо-
нують практично у всіх областях Західної України.

«Це є одним із наших пріоритетів роботи. Хочу наго-
лосити, що за останні 1,5 року ми подвоїли штат пра-
цівників – і сьогодні в компанії «Агросем» працює понад 
200 осіб. Процес підбору кадрів, їх навчання, підвищення 
кваліфікації, стажування організовано надзвичайно 
відповідально, адже хочемо досягти єдиної мети – наш 
працівник має відповідати рівню вимог компанії «Джон 
Дір». У цьому нам допомагає і сама компанія «Джон Дір». 
Вона систематично проводить різноманітні практич-
ні, ознайомлювальні та пізнавальні заходи: онлайн-тре-
нінги, екскурсії та стажування на заводах виробника, у 
подібних центрах чи на полях в Україні. В продовження 
цього напряму роботи ми плануємо відкрити влас-
ну школу механізаторів з навчання, підготовки та 
надання практичних навиків молодим спеціалістам та 
випускникам аграрних ВУЗів. Адже прекрасно розуміємо 
– це справа не одного року, це питання стратегічного 
розвитку» – наголосив Олексій Кулик.

Щодо перспектив розбудови мережі дилерських 
центрів, то у цьому році в компанії «Агросем» запла-
новано відкриття подібного сервісного центру у місті 
Лева. Звичайно, на цьому співпраця із «Джон Дір» не 
припиниться. Компанія хоче бути присутньою у кожному 
обласному центрі. 

Представництва компаній «Агросем» та «Джон Дір 
Україна» є у переважній більшості регіонів Західної України. 
Це підтверджується присутністю на відкритті дилерського 
центру представників аграрного бізнесу, які розповіли про 
свої враження від події та поділилися досвідом співпраці із 
компанією.

Керівник СТзОВ «імені Лесі Українки» Іван 
Смітюх (Волинська обл.): 

«Наша компанія пройшла великий шлях – ми 20 років 
в аграрному бізнесі. Досвід господарювання нас пере-
конав у наступному: кращої техніки, ніж John Deere, 
немає. Практично уся лінійка сільськогосподарської 
техніки, яка обробляє землю, збирає врожай, виконує 
важку тяглову роботу, представлена цим брендом. 
Споглядаючи на попередні роки, радий, що ми стали 
власниками техніки «Джон Дір». І це правильно. Краще 
інвестувати кошти у надійну техніку за адекватну 
ціну, ніж потім постійно ремонтувати дешеву, адже 
простій машини обходиться дорожче бізнесу. Компанія 
«Джон Дір Україна» пропонує різну техніку за видами, 
функціями та масштабами, що задовольняє потреби 
від невеликого фермера до великих господарств. Впев-
нений, що за нею майбутнє – майбутнє процвітання 
усього сільського господарства».

Директор ПП «Науково-виробниче агропромис-
лове підприємство «Ель Гаучо» Сергій Нашкольний 
(Тернопільська обл.): 

«Наше господарство плідно працює із компанією 
«Агросем» уже 8 років, проводимо на своїй базі Дні 
поля, різноманітні семінари. Слід зауважити, що наші 
партнери дуже стрімко розвиваються, надають більш 
комплексні послуги. Серед них продаж і обслуговування 
сільськогосподарської техніки John Deere. За останні 
2-3 роки ми придбали 2 одиниці комбайнів та 4 одиниці 
тракторів. Основну тяглову роботу на 7,5 тисячах 
гектарах практично виконуємо лише цієї технікою. 
Сервісом компанії задоволені, оскільки мобільною 
бригадою механіків все виконується вчасно і якісно. 
Загалом обрану техніку оцінюємо дуже позитивно 
за її надійність, багатофункціональність, низький 
рівень зношення агрегатів та помірковану вартість 
деталей».

Андрій Сава

Новий дилерський центр



ДОСЛІДЖЕННЯ: ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Цього разу в нашій рубриці «Актуально» хочемо висвіт-
лити проблему впровадження високих технологій в сільсь-
ке господарство України. В інформаційному просторі вже 
є досить немало досліджень даної теми, проаналізувавши 
які, ми вирішили, що є потреба в більш широкому визна-
ченні тандему «IT + сільське господарство». 

Ця тема набуває все більшої популярності у вітчизняній 
аграрній галузі, і в певних колах про неї говорити модно. 
Розповсюдження інформації впливає на свідомість, і зако-
номірністю є, відповідно, розповсюдження IT в аграрному 
виробництві. Поки що це відбувається досить повільно. Чи 
нам просто так здається? Давайте об’єктивно проаналізує-
мо, коли і як саме в наше сільське господарство увірвалась 
хвиля високих технологій, що є перешкодою для них, які 
проекти та пропозиції вже існують та впроваджуються, а 
які знаходяться в стадії зародка.

Глобальний контекст та історія
Не зайвим буде зазначити, що явища, які ми спостері-

гаємо, не існують самі по собі, вони є частиною глобальних 
процесів, що зв’язують в один ланцюжок головні сфери 
цивілізації. Нашу сучасність прийнято називати часом 
інформаційних технологій. Що це означає? Коли чогось 
стає дуже багато, виникає потреба це структурувати та 
впорядковувати. Так з’являється технологія, яка покликана 
привнести стабільність в контакт людини з величезними 
та хаотичними потоками інформації. По суті, інформаційні 
технології відкривають новий метод управління в будь-якій 
сфері, оскільки з’являється нова платформа величезної 
впорядкованої кількості даних з можливістю оперувати 
ними, швидко коригуючи процес діяльності. Капітан Оче-
видність хоче додати, що все це можливо тільки завдяки 
електронній техніці. Далі треба говорити про поняття штуч-
ного інтелекту, але не будемо забігати вперед. 

Процес впровадження інформаційних технологій в 
якусь сферу – це, по суті, процес її оцифрування та подаль-
шої автоматизації. Тож як у світі відбувалося оцифрування 
аграрної галузі, яка, мабуть, є найбільш «живою» галуззю 
серед всіх інших? Точним сільським господарством почали 
займатись у 80-х роках минулого століття – у США, Японії, 
Китаї, Німеччині, Великій Британії, Голландії, Данії тощо. 
Компанія Massey Ferguson була першою, що стала робити 
комбайни із пристроєм для створення й використання карт 
урожаю. Ці комбайни обладнані глобальними позиційними 
й географічною інформаційною системами, мають зв’язок із 
супутниками через приймач-антену, а також устаткування 
для ведення моніторингу врожайності. Невдовзі подібне 
устаткування почали випускати виробники John Deere, 
Claas, New Holland, а потім ця технологія почала масово 
розповсюджуватись. 

На 80-ті роки також приходиться «друге народженя» 
системи GPS, яка, як відомо, є секретною військовою ро-
зробкою. Загальному відкриттю цих технологій посприяв 
інцидент з південнокорейським «Боїнгом», збитим СРСР 
у вересні 1983 року. Президент США Рональд Рейган на-
звав катастрофу «злочином проти людства» і пообіцяв, 
що з метою забезпечення безпеки супутникові навігаційні 
системи будуть доступні для цивільних цілей. Так розпо-
чалося активне впровадження GPS у різні галузі, розвиток 
геоінформаційних систем (ГІС), що кардинально змінило 
аграрне виробництво. 

З масовим охопленням Інтернету Всесвітньою павути-
ною у 90-х та подальшою її вседоступністю, можливості 
роботи з інформацією вийшли на новий рівень, технології 
почали розвиватись ще швидше – до розростання веб-сер-
верів, розповсюдження смартфонів тощо, що дало життя 
безлічі програм та додатків в аграрній галузі.  

Враховуючи історичний контекст, який ми не будемо 
окреслювати, адже його і так всі знають, перші «кораблі» 
новітніх технологій на полях України з’явились тільки на 
початку 2000-х років, коли люди поступово почали відходи-
ти від пострадянського стресу, і дозволили собі користува-

тись закордонними технологічними надбаннями. То тут, то 
там замиготіли світові бренди сільськогосподарської тех-
ніки, в яких були поодинокі випадки використання систем 
точного землеробства – для розвинутих. Артем Бєлєнков, 
керівник компанії Smartfarming, ділиться спогадами: 
«Реальне співробітництво між секторами почалося в дру-
гій половині 2000-х, коли компанії почали набирати великі 
земельні банки, купувати нову техніку, залучати інвести-
ції. Перші проекти стосувалися в основному GPS моніто-
рингу, побудови облікових систем, точково – паралельного 
водіння, супутникових даних». 

Сучасні умови розвитку інноваційних 
технологій

На сьогоднішній день сфера високих технологій у сіль-
ському господарстві, починаючи з 2014-15 рр., набирає все 
більш швидкі темпи розвитку. Здебільшого ці технології 
впроваджують холдинги, які, враховуючи великі площі 
обробітку, мають гостру потребу у точному землеробстві, 
системах моніторингу та консалтингових системах тощо. 
Якщо говорити про господарства середнього розміру (яких 
більшість), то дуже багато з них відносяться до інновацій-
них методів трохи скептично, не розуміючи доцільність 
вкладання великих грошей в їх впровадження та вважаючи 
їх не рентабельними. Адже використання високих техно-
логій потребує системності, найчастіше впроваджувати їх 
частинами не є ефективним. Тим не менш, прогрес, як то 
кажуть, в нашій ситуації є неминучим, і популяризація IT в 
сільському господарстві (наприклад, такою організацією як 
асоціація AgTech) приносить значний результат. Слід також 
відзначити активну появу на ринку різноманітних цікавих 
стартапів, що також дає надію на активний розвиток висо-
ких технологій в аграрній галузі. Тільки тут є одна заковика, 
а саме складність у приваблюванні інвестицій, щоб ці новіт-
ні проекти розвивались саме в Україні, а не за кордоном. 

Головні переваги впровадження IT у сільському госпо-
дарстві: висока точність у плануванні та виконанні робіт, 
автоматизація процесів, що підвищує їх продуктивність, 
чіткий розрахунок матеріальних ресурсів, який дозволяє 
запобігти зайвих витрат, оперативність, ясне бачення 
пробілів в роботі, значне зменшення людського фактору 
тощо. Ключовою перешкодою у впровадженні цих техно-
логій, по-перше, є великі початкові капіталовкладення, які 
господарства середнього розміру не можуть собі дозво-
лити, тим паче, враховуючи загальну економічну неста-
більність. По-друге, повільному розвитку інновацій сприяє 
відсутність активної підтримки з боку держави. По-третє, в 
якості перешкоди слід зазначити і те, що фермери, які поки 
що – здебільшого представники старшого покоління, не є 
активними користувачами ПК та мережі Інтернет, що, звіс-
но, применшує їх зацікавленість сучасними програмними 
продуктами. Також великий вплив має питання з робочими 
місцями в селах: загальне безробіття та страх фермерів 
втратити пайовиків не дозволяє впроваджувати технології, 
які автоматично скоротять необхідність у людській робочій 
силі. Ну і взагалі – різкі зміни на принципово нові умови – 
це болючий процес, люди працюють так, як звикли працю-
вати вже багато років, і не хочуть змінюватись.

Які існують проекти на сьогоднішній день
Тож, основні інноваційні проекти, які на сьогодні функ-

ціонують в сільському господарстві, можна класифікувати 
наступним чином.

1. Точне землеробство. Наводимо визначення цієї 
технології з Вікіпедії: «У основі наукової концепції точного 
землеробства лежать уявлення про існування неоднорід-
ностей в межах одного поля. Для оцінки і детектування цих 
неоднорідностей використовуються новітні технології, такі 
як системи глобального позиціонування GPS, спеціальні 
датчики, аерофотознімки і знімки з супутників, а також 
спеціальні програми для агроменеджменту на базі геоін-
формаційних систем (ГІС). Зібрані дані використовуються 

А
К

Т
У

А
Л

Ь
Н

О

Всеукраїнський аграрний журнал №7 (54) / 201712



для точнішої оцінки оптимуму густини висіву, розрахунку 
норм внесення добрив і засобів захисту рослин (ЗЗР), точ-
нішого прогнозу врожайності і фінансового планування. 
Дана концепція вимагає обов'язково приймати до уваги 
локальні особливості ґрунту/кліматичні умови. В окремих 
випадках це може дозволити легше встановити локальні 
причини хвороб або ущільнень». 

2. Супутниковий моніторинг посівів. Вікіпедія: «…
технологія онлайн спостереження за змінами індексу ве-
гетації, отриманих за допомогою спектрального аналізу 
супутникових знімків високого дозволу, на окремих полях 
або для окремих сільськогосподарських культур; яке до-
зволяє відстежувати позитивні і негативні динаміки розвит-
ку рослин. Різниця в динаміці індексу вегетації повідомляє 
про диспропорції в розвитку в межах однієї культури або 
поля, що свідчить про необхідність проведення додаткових 
сільськогосподарських робіт на окремих ділянках - тому 
технологію відносять до методик точного землеробства».

3. Картографування полів та врожайності. Це логічна 
реалізація результатів від систем моніторингу. Сюди відно-
сяться технологічні карти полів, їх електронні паспорти з 
врахуванням всіх показників по кожному полю: культура, 
сівозміна, стан ґрунту, рельєф, виконані та заплановані 
операції, свіжі фотографії з полів і так далі.

4. Використання БПЛА, або дронів (з англ. Drone - 
джміль ) – ця військова технологія, яка набула поширеного 
використання у багатьох сферах в останні 10 років, в сіль-
ському господарстві набуває все більшої популярності. В 
цій галузі дрони використовуються в рамках системи он-
лайн моніторингу та з транспортною функцією (наприклад, 
доставка хімікатів чи запчастин у важкодоступні ділянки). 
Як пише Алла Ачасова (доцент кафедри ґрунтознавства 
Харківського національного аграрного університету ім. 
В.В. Докучаєва) в блозі 50northspatial.org, «Найчастіше для 
моніторингу сільгоспугідь застосовують дрони, оснащені 
фотокамерами, які проводять зйомку у видимому діапа-
зоні, або NIR-модифікованими камерами, які дають змогу 
здійснювати зйомку у видимому та ближньому ІЧ-діапазоні, 
що дозволяє в подальшому розраховувати індекс NDVI, 
який традиційно використовують для оцінки стану рослин-
ності». «За прогнозами Міжнародної асоціації безпілотних 
систем (AUVSI), БПЛА будуть мати найбільший вплив саме 
на сільськогосподарську галузь. Прибуток від використан-
ня БПЛА в аграрній сфері США спеціалістами оцінюється 
у 75 мільярдів доларів США до 2025 року за рахунок 
створення нових робочих місць та оптимізації існуючих 
процесів».

5. Управління технікою. До цієї системи відноситься 
контроль використання палива, відстеження переміщень 
техніки, управління окремим обладнанням, наприклад, 
форсунками та висівним апаратом, чітке визначення часу 
виконання операцій та їх контроль тощо.

6. Метеостанції. Інформація з ресурсу 
http://skokagro.com: «Комплекс різних приладів, що до-
зволяють моніторити всі основні кліматичні показники 
на полях складаються в одну агрометеостанцію. Основа 
досліджень — зв’язані (паралельні) спостереження і біо-
метричні виміри, реєструючи стан, розвиток, зростання і 
формування урожаю культури з одного боку, і вивчення 
метеорологічних чинників – з іншого. Стандартна агро-
метеостанція складається з таких приладів: датчик заміру 
вологості та температури ґрунту на різних глибинах; дат-

чики заміру вологості та температури повітря; анемометри 
(швидкість вітру); флюгер (напрямок вітру); датчики заміру 
кількості опадів; джерело живлення; датчики зволоженості 
листя; вимірювання сонячної радіації; замір рівню рН ґрун-
тової вологи.

7. Технології контролю теплиць. Сюди відноситься 
створення певного мікроклімату (датчики температури та 
вологості повітря і ґрунту) та його дистанційний контроль, 
автоматичне зрошення, онлайн-спостерігання за станом 
рослин тощо.

8. Інформаційні технології для тваринництва. Впро-
вадження IT-технологій в тваринництві дозволяє заощади-
ти ресурси (від комбікормів до трудових витрат) і збільши-
ти прибуток за рахунок підвищення продуктивності кожної 
тварини і ефективного планування операцій. Мініатюрні 
датчики можуть бути імплантовані або приєднані до всіх 
тварин. При цьому спеціальне програмне забезпечення 
може мати великі знання про місцезнаходження тварин 
в глобальній навігаційній системі, а також про здоров'я і 
самопочуття окремих видів (корів, овець або кіз). У випад-
ку непередбачуваних ситуацій електронний пастух може 
повідомити інформацію фермеру за допомогою зв'язку 
через Інтернет.

9. Системи управління: ERP-система  (англ. Enterprise 
Resource Planning System – Система планування ресурсів 
підприємства) – корпоративна інформаційна система (КІС), 
призначена для автоматизації обліку й управління. Як прави-
ло, ERP-системи будуються за модульним принципом і в тому 
або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси діяль-
ності компанії. CRM-система (англ. Customer Relationship 
Management) - прикладне програмне забезпечення для 
організацій, призначене для автоматизації стратегій взає-
модії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення 
рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення об-
слуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 
клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення 
бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

10. Управління земельними ресурсами. Це впровад-
ження цільної системи, в яку входить: облік земельних діля-
нок в контексті електронної картографії полів та земельно-
го кадастру України; база орендних договорів; ефективна 
логістика тощо. Особливо ця технологія актуальна для 
агропідприємств з великим банком землі.

11. Агроконсалтинг. Сюди відносяться різноманітні до-
поміжні системи в управлінні агробізнесом, зокрема робо-
та з персоналом, побудування ефективних бізнес-моделей, 
агрономічний супровід, поставка обладнання.

12. Онлайн-платформи для оптимізації процесів тор-
гівлі продукцією та закупівель ресурсів для господарств. 

Коментарі 
Артем Бєлєнков, керівник компанії Smartfarming: «Я 

працював в інвестиційній компанії і одним з напрямків було 
управління ціновими ризиками для Клієнтів - хеджування. 
Ми працювали на фондових і товарних біржах, почали 
спілкуватися з агрохолдингами. Але тоді (2011-2012) ціни 
на продукцію були на неймовірно високих рівнях і ніхто 
не думав про ризики ... Тоді я побачив, як працюють такі 
компанії, побачив різницю в проникненні технологій між 
фінансовим і агро секторами. На той момент були одиниці 
компаній, які пропонували щось інноваційне і мені сподоба-
лася ідея спробувати себе в цьому напрямку… Ми будуємо 
комплексний сервіс для Клієнтів по точному землеробству 
- від відбору проб грунту, її аналізу, моніторингу посівів, до 
переобладнання техніки і повного супроводу аналітикою. 
Ми будуємо агродіспетчерскій сервіс, запускаємо проект 
по власній лабораторії, працюємо над створенням нових 
БПЛА для сільського господарства, в т.ч. для внесення ЗЗР».

Володимир Салига, керівник аграрного центру 
Innovation, пише на своєму сайті: «З самого дитинства я 
бачив як тяжко працювала бабуся та як часто затримува-
лися на роботі батьки, і вже тоді мені хотілося розробити 
щось таке, що допомогло б і бабусі, і батькам у їх роботі. 
Я відкрив сімейний бізнес – цей аграрний центр, в який 
вкладаю весь свій час, знання, досвід та зусилля. Я багато 
вчився, багато їздив світом, переймаючи досвід в успішних 
аграріїв, аби допомогти іншим втілювати свої мрії в сільсь-
кому господарстві».

Підготувала Тетяна Бєлінська
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– Вікторе Вікторовичу, процес 
реформ у державі стартував. У 
чому вони полягають для села?

– В першу чергу, у реформі місце-
вого самоврядування та децентралі-
зації, яка є стратегічною для України. 
Вона змінює систему управління в 
державі, наближає країну до європей-
ських стандартів життя і принципів 
організації суспільства. Ті регіони, що 
сміливо взялись змінювати адміні-
стративно-територіальний устрій та 
органи представницької влади на 
місцях, переконались у правильності 
свого вибору.

– Назвіть її перші результати 
для Тернопільської області.

– Ми гордимося тим, що у створен-
ні об’єднаних територіальних громад 
в Україні передує Тернопільщина. На 
початок 2017 року в області створено 
36 об’єднаних територіальних громад 
(надалі – ОТГ), які охоплюють 34% (4,6 
тис км²) території, 27% (286,1 тис. осіб) 
населення області. Загалом об’єднало-
ся 206 міських, селищних та сільських 
рад (345 населених пунктів), що скла-
дає третину від загальної кількості. 
Попередньо утворилось ще 26 ОТГ. 
Як показало життя – ми не помили-
лись: такого перевиконання місцевих 
бюджетів за 25 років область ще не 
знала. В ОТГ відкриваються пожежні 
станції, ФАПи, ЦНАПи, поліцейські 
станції.

– Як реформа вплинула на фінан-
сову складову бюджету регіону?

– Позитивно. Так, за 2016 рік до 
загального фонду обласного бюджету 
надійшло власних доходів понад 307 
мільйонів гривень, виконання плану 
склало понад 114 відсотків. А за І 
півріччя поточного року вже надійш-
ло понад 197 мільйонів гривень, 
виконання склало 127 відсотків. Ці 
фінансові ресурси дозволили реалі-

зувати додаткові видаткові повнова-
ження в соціально-культурній сфері, 
надати соціальну допомогу населен-
ню, реалізувати різноманітні проекти 
та заходи, у тому числі проводити 
ремонт, будівництво доріг, благоустрій 
територій та проекти в житлово-кому-
нальному господарстві, здійснювати 
ремонт та реконструкцію закладів 
соціально-культурної сфери, охорони 
здоров’я, освіти тощо.

– Вікторе Вікторовичу, на що 
спрямована децентралізація на 
практиці?

– Ми впевнені, що таке реформу-
вання адміністративно-територіаль-
ного устрою – невід’ємна складова 
реформи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади, 
яка покликана оптимізувати систему 
управління територіями, впорядку-
вати взаємовідносини органів влади 
різних рівнів, а в кінцевому результаті 
– сприяти підвищенню рівня життя 
кожного громадянина в кожному 
міському чи сільському населеному 

пункті. Особливо зміни відчувають 
саме мешканці сільської місцевості. 
Адже реформи впроваджуються не 
задля самих реформ.

– Чи будуть заплановані у бю-
джеті регіону субвенції на розвиток 
чи підтримку ОТГ у наступні роки?

– Так, і навіть у поточному. Це ви-
рішено на державному рівні загалом. 
Зокрема, 13 липня Верховна Рада 
України прийняла у другому читанні 
проект Закону про внесення змін 
до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік». Зміни 
до основного фінансового документу  
передбачають перерозподіл 24 млрд 
грн від перевиконання державного 
бюджету за доходами. Передбачені 
видатки розвитку за новими бю-
джетними програмами, у тому числі 
– «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості» у сумі 4 млрд грн. Обласна 
рада також готова розглянути питання 

СЕЛО І ВЛАДА: 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
РЕФОРМУВАННЯ

Сьогодні як ніколи у країні на різних рівнях та 
серед різних верств суспільства обговорюються 
питання проведення реформ. Стосуються вони і 
аграрного сектора економіки, сільських територій і їх 
мешканців. Це комплексна проблема трансформацій-
них процесів, що потребують прийняття ефективних 
рішень як з боку влади, так і бізнесу. Про ці насущні 
питання ми розмовляли із представником представ-
ницької гілки влади на регіональному рівні – головою 
обласної ради Тернопільщини Овчаруком Віктором 
Вікторовичем.
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підтримки розвитку сучасної інф-
раструктури медичних закладів на 
місцях.

– Які завдання стоять у цьому 
перед обласною радою і чого вдало-
ся реально досягти?

– В області вже чимало зробле-
но. Йде мова про соціальну сферу 
села, зокрема медичне обслуго-
вування громадян. Так, 2017 року 
у селі Велика Березовиця (Терно-
пільський район) розпочав діяти 
пункт постійного базування бригади 
Центру екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф; відкрито 
амбулаторію загальної практики 
сімейної медицини в с. Ладичин 
Микулинецької ОТГ; відкрито 
фельдшерсько-акушерський пункт 
у селі Товстолуг Тернопільського 
району тощо. У Теребовлянській 
центральній районній лікарні 
встановлено рентген-діагностичний 
комплекс, придбано сучасні апарати 
для проведення малоінвазивних 
оперативних втручань, проведений 
капітальних ремонт приймаль-
но–діагностичного, хірургічного, 
терапевтичного відділень, пральні та 
стерилізаційної з відповідним облад-
нанням. І це тільки в медицині!

– Основою розвитку села є по-
тужний бізнес, зокрема аграрний. 
Чи будуть впроваджуватися заходи 
щодо сприяння розвитку економіч-
ного середовища на селі?

– Тернопільщина – край сільсько-
господарський. Тішить той факт, що у 
нас в області успішно діє ряд сіль-
ськогосподарських підприємств, які 
справно платять податки, наповнюю-
чи місцеві бюджети, створюють нові 
робочі місця, виходять на міжнародні 
ринки, створюючи конкурентно-
спроможну продукцію та постійно 
розвиваються. В області відкривають-
ся нові зерносховища, фруктосхови-
ща, сучасні лабораторії. Зважаючи на 
особливість нашої області, розвиток 
аграрного підприємництва – це один 
із найважливіших чинників відновлен-

ня української економіки, поліпшення 
інфраструктури, соціальної сфери та 
якості життя громади. Відтак, Терно-
пільська обласна рада у рамках своєї 
компетенції створює усі умови для 
аграріїв краю.

– А конкретніше?
– Розвиток обслуговуючої коопе-

рації. Їх в області функціонує 34, вони 
є важливою складовою розвитку 
підприємництва на селі. Тому обласна 
рада виділяє значні ресурси на під-
тримку цього руху – у нас існує ціла 
регіональна програма. Так, в поточно-
му році її профінансовано в обсягах 
600 тис грн, що дозволило придбати 
десятьом суб’єктам 45 одиниць 
техніки, обладнання та устаткування. 
Програмою розвитку обслуговуючої 
кооперації на наступні 2018-2020 роки 
з обласного бюджету щорічно перед-
бачено виділяти фінансову підтримку 
кооперативів в сумі 650 тис грн.

– Вікторе Вікторовичу, наведіть 
кілька прикладів щодо розвитку 
аграрного сектору регіону.

– В сільському господарстві 
області виробляється понад  30% 
продукції з доданою вартівстю. За 
минулий рік забезпечено вироб-
ництво валової продукції галузі на 
суму понад – 8,5 млрд грн, що на 4,4 
відсотків більше до показника 2015 
року. З розрахунку на одну особу в 
минулому році вироблено 7962 гри-
вень, по Україні цей показник стано-
вить 5929 грн. З метою нарощування 
виробництва продукції у минулому 
році аграріями області залучено 
інвестицій на загальну суму 1,6 
млрд грн, реалізовано 8 інвестицій-
них проектів в галузі рослинництва, 
тваринництва та садівництва. 

– Чи активно аграрії регіону бе-
руть участь у формуванні бюдже-
тів – джерела фінансування реформ 
на селі?

– Наші господарства є доволі 
соціально відповідальними. Загалом 
від сільськогосподарських підпри-
ємств області надійшло платежів 

у 2016 році всього на суму 1 млрд 
627 млн грн. До Зведеного бюджету 
України аграрними формуваннями 
області за минулий рік перерахова-
но 659,3 млн грн податків. Важли-
вим джерелом фінансового забезпе-
чення сільських жителів є плата за 
оренду землі. Тож, за користування 
земельними паями сільгоспвироб-
никами виплачено власникам землі 
орендної плати на суму 893 млн 
гривень.

– Які перспективні напрями роз-
витку галузі ви бачите?

– Їх декілька. Основний – залу-
чення інвестицій в будівництво 
нових виробничих потужностей та 
розвиток інфраструктури в насе-
лених пунктах, створення робочих 
місць, підвищення заробітної плати. 
Адже це дає можливість працювати 
всі галузям економіки держави. Слід 
не забувати про переробку сіль-
ськогосподарської продукції. Ми 
маємо реалізовувати з області не 
сировину, а готовий товар. Важли-
вим також є розвиток тваринництва, 
особливо скотарства, і розширення 
площ під багаторічними насаджен-
нями. Лише вирішення питання 
комплексного розвитку матиме 
перспективу і для бізнесу, і для ОТГ, 
і регіону загалом.

– Чи вірите в успіх запровадже-
них реформ особисто: як чиновник 
і як людина, коріння якої вийшли з 
села?

– Переконаний, що на землі має 
працювати свій міцний господар – у 
цьому запорука розвитку села зокре-
ма і краю в цілому. Той, хто працює у 
себе на малій батьківщині, – перейма-
тиметься проблемами і своєї землі, і 
місцевих людей. Тому наше спільне 
завдання – дбати про землю, економі-
ку, село та місцевих жителів. Впевне-
ний – у нас все вдасться.

Спілкувався Андрій Сава

www.agroprod.biz 15







Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №7 (54) / 201718

ВІДКРИТТЯ ДЕМО-ЦЕНТРУ 
ДИСТРИБ’ЮТОРА «ЗАХІД АГРОБІЗНЕС»
Бурхливий період розвитку сільського господарства припав на інтенсивне використання міне-

ральних добрив та засобів захисту. Поряд із цим відбувся інноваційний «стрибок» технологій виро-
щування культур, селекції та насінництва. У великому розмаїтті виробників фермеру все важче стало 
обирати між комбінацією ресурсів. Так з’явилася дистрибуція насіння, добрив, засобів захисту, техні-
ки, завдяки якій аграрій може ознайомитися та підібрати для себе найбільш «зручні» ресурси.

Сьогодні аграрії стали більш вимогливими, зрозуміли 
необхідність оновлювати знання, вивчати особливості тех-
нологій вирощування культур на практиці. В свою чергу, 
це спричинило розвиток дистриб’юції, основним завдан-
ням якої стало не продавати певний ресурс, а пропонувати 
рішення, технологію з різною комбінацією ресурсів.

За таким принципом діє національний дистриб’ютор 
ТОВ «Захід Агробізнес» – компанія з багаторічним досві-
дом, яка орієнтується на потреби кінцевого споживача. На 
даний момент вона працює з такими відомими міжнарод-
ними компаніями як: Prograin, Maribo, BASF, Adama, Arysta 
LifeScience, Bayer, Summit-Agro, Nufarm, Syngenta, Stefes, 
DuPont, Pioneer, Ecoorganic та інші.

Однією із стратегій компанії є підтримка своїх клієн-
тів на всіх етапах виробництва – від вирощування культур 
до переробки, збуту й розповсюдження продукції. Тому 
ТОВ «Захід Агробізнес» один із перших дистриб’юторів в 
Україні, який започаткував функціонування власного де-
монстраційного центру.

«Ми ексклюзивно розмножуємо деякі сорти сої Prograin. 
Сорти канадські, а ми тестуємо їх в українських умовах. 
Так і виникла ідея створення демо-центру, для того, аби 
показати, як сорти поводяться у нашому середовищі, 
відобразити особливості кожного сорту та, звісно, від-
працювати технології захисту рослин і удобрення. Від-
криттям демо-центру на Рівненщині ми намагаємося 
продемонструвати, що прагнемо не просто продати 
товар, а пропонуємо клієнту сервіс», – наголосив комер-
ційний директор ТОВ «Захід Агробізнес» Володимир 
Вархоляк.

Відкриття демонстраційного центру ТОВ «Захід Агробіз-
нес» відбулося 11 липня 2017 року у м. Корець Рівненської 
обл. на полях ТОВ «Фаворит Агро» спільно з основним парт-
нером – виробником мікроелементів ТОВ «Екоорганік». У де-
мо-центрі представлено декілька культур (озима пшениця, 
соняшник, високобілкова не ГМО-соя Prograin, ярий ячмінь, 
яра пшениця, кукурудза), на яких випробовуються різні сис-
теми захисту від таких хімічних компаній як Summit-Agro, 
Chemische Guter AG, BASF, Adama та Nufarm. Також закладе-
ні варіанти живлення з мікроелементами «Екоорганік». Осо-
бливістю роботи центру є організація показів двічі на рік: на 
посівах ярих зернових (кінець червня – початок липня); на 
посівах пізніх культур та у час обліку врожаю ранніх (кінець 
серпня – початок вересня). Досліди закладали фахівці «Захід 
Агробізнес» спільно з «Екоорганік» та працівниками госпо-
дарства «Фаворит Агро». Всі інші компанії-партнери долуча-
ються і надають свої препарати на випробування.

Агроном ТОВ «Захід Агробізнес» Артем Гаврилюк з 
приводу відкриття демо-центру зазначив:

«Місце для роботи центру обирали за географічним 
розташуванням: тут поблизу немає інших великих демон-
страційних центрів, зручний доїзд – об’їзна дорога м.Корець 
на Київській трасі, та  ґрунтово-кліматичні умови, які да-
ють змогу дійсно побачити як працюють засоби захисту і 
мікроелементи у екстремальних умовах.

Фермер, який до нас приїде, зможе наглядно порівняти 
усі представлені варіанти живлення, вибрати для себе той, 
який найбільше підходить для нього, порівняти різні систе-
ми захисту від різних компаній на одному полі. У кінці року 
результати всіх дослідів ми узагальнимо, підрахуємо вро-
жайність, дані випробувань з усіх ділянок надішлемо кожно-
му фермеру на електронну пошту».

У «Захід Агробізнес» заявили також, що подібні центри 
планують відкрити у Центральному та Східному регіонах 
України. Це дасть можливість розвиватися і в технологічно-
му напрямі, адже метою компанії є не лише продаж готових 
препаратів, а й виробництво власних унікальних продуктів 
на основі нових діючих речовин та їх сумішей. Таким чином 
створюватимуть ексклюзивні препарати для захисту рос-
лин, що стане унікальним досвідом на ринку засобів захисту 
рослин в Україні.

«Для цього у нас працюють спеціалісти у галузі засо-
бів захисту рослин, живлення, технологій вирощування. 
Кожен фахівець має величезний досвід, має доступ до 
технологій, вони постійно працюють на полях з клієнта-
ми, мають неоціненні практичні навички вирощування. 
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Всю інформацію з полів ми зводимо у єдине ціле, аналізу-
ємо, вдосконалюємо елементи технології і розробляємо 
власну стратегію захисту. Технології, створені нашою 
командою професіоналів, ми демонструємо у власному 
демо-центрі, адже впевнені, що це – вигідно, рентабельно 
для сільгоспвиробника. Ми хочемо, щоби наш клієнт був 
успішним, прибутковим і розвивався – рухайтеся з нами 
вперед!» – доповнив Володимир Вархоляк.

Такого результату важко досягнути без партнерів, до 
яких можна з впевненістю віднести ТОВ «Екоорганік». Ко-
мерційний директор Олег Зарудяний зазначив, що ком-
панії співпрацюють вже давно, з моменту відкриття заводу в 
Україні та випуску першої продукції.

«Чотири роки тому було прийняте рішення про ство-
рення виробництва в Україні і вивід на ринок продуктів, які 
б нічим не поступалися кращим європейським взірцям. На 
сьогодні лінійка наших продуктів нараховує приблизно 60 
назв. Більшість з них – досить інноваційні на вітчизняному 
ринку, зокрема, у групі фосфітів ми поза конкуренцією щодо 
якості та вартості. Наші продукти з успіхом застосову-
ють на всіх польових культурах, а також у садах, ягідниках, 
адже вони мають дуже цікаві властивості. Сьогодні за про-
позицією нашого стратегічного партнера «Захід Агробіз-
нес» долучилися до створення демо-центру, що дозволить 
продемонструвати ефективність продуктів та укріпити 
нашу співпрацю», – наголосив Олег Зарудяний.

На відкриття демонстраційного центру компанії «Захід 
Агробізнес» на Рівненщину прибули аграрії з усіх сусідніх 
областей. Учасники були вражені масштабністю польових 
досліджень та демонстраційних випробувань різних сор-
тів та гібридів сільськогосподарських культур, технологій 
обробітку, схем живлення і захисту. В свою чергу організа-
тори оголосили про проведення наступного Дня поля у де-
мо-центрі вже на початку вересня, де будуть представлені 
результати досліджень напередодні збирання врожаю, а 
фермери зможуть наочно оцінити потенційну врожайність 
сільгоспкультур.

ВРАЖЕННЯ АГРАРІЇВ
Бернадський Володимир, заступник директора з 

рослинництва ТОВ «Фаворит Агро», м. Корець, Рівнен-
ська обл.:

«Наше господарство – молоде, утворилося 2010 року. 
Землі, а це майже 10 тис. га, розташовані у Корецькому р-ні 
Рівненської обл. та Новоград-Волинському р-ні Житомир-
ської обл. Збільшуємо свої посівні площі, впроваджуємо пере-
дові технології зокрема позаторік встановили автопілоти 

на трактори. З дистриб’ютором ТОВ «Захід Агробізнес» 
працюємо з початку його заснування, використовували їхні 
препарати, насіння для виробничих посівів. А останні кіль-
ка років перейшли на більш якісний рівень. Зараз вирішили 
спільно з «Захід Агробізнес» створити демонстраційний 
центр. На цьому полі представлено дуже багато різних 
культур та хімічних компаній, кожна з яких пропонує свої 
препарати. Наглядно видно, які препарати є дієвішими, 
коли і як краще обробляти культури. Сьогодні бачимо, що 
всі гості демо-центру дуже зацікавлені, бо структура поля 
тут – як у виробничих умовах: різні терміни посіву, різні 
норми внесення препаратів захисту, мікроелементів, різна 
забур’яненість».

Венгер Володимир, ТОВ «Агросоюз», Новоград-Во-
линський р-н, Житомирська обл.:

«Маємо в обробітку 4500 га. Стратегічна культура у нас 
– це соя, яка займає площу приблизно 2000 га, також вирощу-
ємо кукурудзу, озиму пшеницю, озимий ріпак. Наша ексклюзив-
на культура, якої майже не сіють в Україні – льон-довгунець. 
Співпрацюємо з дистриб’ютором ТОВ «Захід Агробізнес». 
Цього року для вирощування у своєму господарстві закупи-
ли новий сорт сої Prograin – Кіото. Застосовуватимемо мі-
кродобрива «Екоорганік», які дійсно дають результати при 
вирощуванні озимої пшениці, кукурудзи. Такі агрозаходи, як 
сьогодні, завжди потрібні, так як ми набираємось досвіду, 
дізнаємось про нові продукти, схеми захисту сільськогоспо-
дарських культур. На базі нашого господарства теж є де-
мо-центр – від компанії BASF, ми також закладаємо досліди, 
багато експериментуємо. Тут сьогодні було цікаво подиви-
тись на різницю: без внесення препаратів, з препаратами, 
з ґрунтовою схемою захисту, без ґрунтового захисту… Ви-
пробовуватимемо дещо з побаченого й у себе, і тоді обира-
тимемо для себе певну схему та препарати». 

Андрій Сава
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«Лімагрейн» – насіннєва компанія номер один у Європі. Історія розвитку селекції коло-
сових культур започаткована 1947 року у Франції. З того часу програма селекції набула 
світових масштабів. Селекціонери компанії наполегливо працюють задля створення но-
вих революційних сортів, а насіннєвим матеріалом компанії користуються у 50 країнах.

Сорти «Лімагрейн» – це висока врожайність, а також 
відмінна якість продукції, яку встигли оцінити і українські 
сільгоспвиробники. Про це свідчить кількість гостей, що 
приїхали 19 червня на всеукраїнський День поля, який 
проходив на базі фермерського господарства «Одарочка» 
(Вінницька область).

За словами голови господарства Юрія Щетиніна, 
завдяки співпраці з «Лімагрейн», на їхніх полях за останні 
3-4 роки вдається досягати високих показників урожай-
ності, зокрема: більше ніж 10 т/га пшениці, більше 14 т/га 
кукурудзи.

«З сорту Колонія ми отримували більше 120 центнерів, 
з сортів Дагмар, Етелла – більше 105 центнерів. 95% наших 
посівів займають сорти та гібриди «Лімагрейн». Маємо 
змогу перевірити будь-яких виробників насіння. І, порівнюючи 
якість, кількість та собівартість, «Лімагрейн» –  один з най-
більш оптимальних варіантів», – підкреслив Юрій Щетинін.

В агроцентр з’їхались більше 200 аграріїв, селекціонерів, 
вчених із різних регіонів України, щоб оцінити стан посівів 
ярого ячменю, озимої пшениці, соняшнику, кукурудзи та 
гороху. Особлива увага приділялась найновішим гібридам 
лінійки «Лімагрейн», а також гібридам із технологією стій-
кості до посухи HYDRANEO®. Організатори взяли за основу 
ідею, що «Поле – це мистецтво». Тому учасники могли поба-
чити, як творчо підходять до вирощування сортів та гібри-
дів селекції в «Лімагрейн». І якщо агрономів можна вважати 
митцями, художниками сучасного аграрно-прикладного 
мистецтва, то продукцію «Лімагрейн» – фарбами, які ство-
рюють ці шедеври. Організатори постарались, щоб День 
поля пройшов не в традиційному інформаційному ключі, а 
з духом французької романтики. 

Відкриваючи свято, генеральний директор компанії 
«Лімагрейн Україна» Віктор Карбівський розповів, що 
ідея створення агроцентру виникла з бажання отримувати 
на товарних посівах 10 т/га пшениці. 

«Протягом останніх 2-3 років ми бачимо, що це реально, 
багато господарств цього досягають. Дійсно, сорти пше-
ниці, як маленькі діти: їм потрібно багато уваги, багато 
витрат. При досягненні урожайності 8-10 т з гектара 
високоякісного зерна, рівень рентабельності становить 
60% і більше. І в цьому проявляється найвищий пілотаж 
агрономів», – підкреслив він. 

На урочистому відкритті також виступили представники 
компаній-партнерів: виробники засобів захисту і техніки. 
Надзвичайно цінною для гостей була промова фахівця із 
Франції, генерального директора Agritel International Олівьє 
Буйє, який розповів про тенденції у сучасному землеробстві. 

Після офіційної частини запрошені оглядали де-
мо-ділянки, закладені на полі. Огляд розпочався з сортів 
ячменю. Менеджер із регіонального  розвитку компанії 
«Лімагрейн Україна» у Житомирській області Андрій 
Здовбіцький наголосив, що «Лімагрейн» є №1 із західних 
селекційних компаній за кількістю зареєстрованих сортів 
ячменю. Починаючи з 2000 р., кожного року додаються 
1-2 нові сорти не тільки для пивоваріння, а й на кормові 
цілі. Добре відомі на ринку України улюбленці українських 
пивоварів сорти ячменю Кангу, Гладіс, Одісей. Сорти пиво-
варного ячменю «Лімагрейн» посідають провідне місце й 
на чеському ринку. З них виготовляють солод такі компанії 
як Soufflet, Heineken, Malteurop, Obolon та інші. 

Особливо зацікавили гостей представлені на полі нові 
сорти. Зокрема, ранньостиглий сорт озимого ячменю пиво-
варного  напрямку – Казанова. Сорт ефективно використо-
вує осінньо-зимові опади, високотолерантний до більшості  
хвороб та має генетичну стійкість до борошнистої роси. 
Завдяки тому, що Казанова є різновидом Nutans, тобто дво-
рядний, він  має неабияку стійкість до вилягання. Поєднан-
ня усіх цих якостей забезпечує високу врожайність сорту.

«ПОЛЕ – ЦЕ МИСТЕЦТВО»: НА ВІННИЧЧИНІ 
ПРОЙШОВ ДЕНЬ ПОЛЯ КОМПАНІЇ «ЛІМАГРЕЙН»
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Ще одна новинка на ринку озимих пивоварних ячменів 
– середньоранній сорт Каліфорнія. Це теж різновидність  
дворядного  ячменю. 

Далі – ярі сорти. Так, Овертюр та Одіссей теж характе-
ризуються генетичною стійкістю до борошнистої роси та 
комплексом цінних ознак для пивоваріння, зокрема висо-
кою  екстрактивністю, крупністю, оптимальним  вмістом  
бета-глюканів. Потенціал урожайності цих сортів більше 10 
т/га. Згідно з оцінками спеціалістів «Лімагрейн», біологічна 
врожайність на цьому полі  – понад 6 т/га навіть в умовах 
посухи.

«Краще все ж сіяти пивоварні сорти ячменю, тому що 
за потреби їх завжди можна перевести у фураж. Кормові ж 
сорти ячменю у пивоварні не переведете. До того ж періо-
дично виникає необхідність і у пивоварному ячмені, коли на 
нього високий попит і хороша ціна. Це додатковий козир 
для аграріїв. Є ще одна  перевага пивоварних  сортів перед 
кормовими – можливість використання такого ячменю 
на крупу. Зерно в колосі добре вирівняне, крупне, з тонкою 
плівкою, що забезпечує високий  вихід крупи», – рекоменду-
вав Андрій Здовбіцький. 

Надзвичайно  потужно  виглядають і  сорти  озимого  
ячменю кормового  напрямку –   середньоранній Герлах та 
середньостиглий Пасо. Потенціал їхньої врожайності  по-
над 12 тонн. Проте щоб його реалізувати, необхідно докла-
сти  зусиль. Враховуючи  те, що це сорти багаторядні (різно-
вид Palidum), потрібно застосовувати регулятори росту.

Далі учасники Дня поля перейшли до демо-ділянок 
із озимою пшеницею. Наскільки вагома для компанії ця 
культура, свідчить той факт, що за продажем насіння пше-
ниці озимої в Європі «Лімагрейн»  займає 20% ринку. За 
останні роки в Україні зареєстровано 6 сортів пшениці 
«Лімагрейн». І тут компанії є що показати і чим пишатись. 
Зокрема, сорт озимої пшениці Іліас, який характеризується 
гарною зимостійкістю, стабільною врожайністю і відмінною 
хлібопекарською якістю, гідно оцінили українські вироб-
ники. 

Ще один серйозний привід для гордості: 2010 року 
сорт озимої пшениці Ейнштейн встановив світовий рекорд 
урожайності – 15,637 тонн зерна з гектара. Це зазначено 
на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса. Цікаво, що до 
того світовий рекорд належав іншому сорту селекції «Ліма-
грейн»  – Саванні. 

На демо-посівах учасники Дня поля ознайомились зі 
сортами різноманітного господарського напрямку з різним 
адаптивним та продуктивним потенціалом. 

У «Лімагрейн Україна» розповіли, що, як і у більшості віт-
чизняних аграріїв, цього року в агроцентрі склалися жор-
сткі умови для озимої пшениці. Осіння посуха призвела до 
того, що посів був пізнім (4 жовтня 2016) з нормою висіву 
5,2 млн/га. Перші сходи з'явилися приблизно 15 грудня. 
Рослини зимували в стадії шильця. Позитивним моментом 
стало те, що на початку березня пшениця відновила вегета-
цію. Це дозволило продовжити період весняного кущення. 
Звичайно, заморозки у квітні й травні збільшили стресове 
навантаження, але зараз посіви виглядають гідно: без 
ознак хвороб і чисті від бур'янів. Представники компанії 
прогнозують, що на цих сортах вони отримають приблизно 
7,5-8 т/га. А у окремих сортів результат може бути і вище. 
Наприклад, новинка – сорт Алтіго, який може формувати 
великий колос з великою масою 1000 насінин. Сорт стій-
кий до посухи та спеки, тому його планують просувати на 
Південь і Схід України. При дотриманні агротехнологічних 
операцій Алтіго може давати понад 10 т/га, стверджують 
експерти «Лімагрейн Україна».

На інших демо-ділянках представлені соняшник та куку-
рудза. Як зазначили спеціалісти «Лімагрейн Україна», пріо-
ритетними напрямками селекції соняшнику є підвищення 
його продуктивності та стабільності, стійкість до вовчку, 
толерантність до основних захворювань, посухостійкість, 
підвищення вмісту олії та її якості, створення ранньостиг-
лих гібридів, стійкість до гербіцидів.

Портфель гібридів кукурудзи компанії «Лімагрейн» 
максимально адаптований до запитів сільгоспвиробників. 
У своїй селекційній роботі фахівці «Лімагрейн» виділяють 
такі моменти: збільшення урожайності та її стабільності, 
поліпшення якості зерна, стійкість до комах-шкідників, 
створення ранньостиглих гібридів, швидкість віддачі воло-
ги, збільшення маси зерна.

Ми поцікавились у генерального директора компанії 
«Лімагрейн Україна» Віктора Карбівського, на які гібри-
ди і технології робитиме ставку насіннєва компанія най-
ближчими роками.

«Цього року ми зареєстрували 4 нових сорти озимої 
пшениці: Мескаль, Алтіго, Авеню, Арлекін. Ці унікальні за 
своїми характеристиками продукти відрізняються від 
конкурентів періодом вегетації, потенціалом врожайності 
та зонами вирощування. Щодо наших флагманів, то серед 
зернових колосових культур – це сорт пшениці Колонія. 
Два роки тому з ним був зафіксований найвищий урожай в 
Україні – 12,4 т/га в с. Сокільча, Житомирської обл. Це та-
кож сорти Дагмар, Нордіка і сорти озимого ячменю Пасо, 
Казанова, Герлах», – розповів Віктор Карбівський.

Він також зазначив, що «Лімагрейн Україна» вивела на 
ринок кукурудзи 4 нові продукти, які є унікальними за свої-
ми характеристиками: ЛГ 30315, ЛГ 30273, ЛГ 30215. Вони 
відносяться до технології HYDRANEO®, яка оптимізує посу-
хостійкість безпосередньо на полях. До того ж, компанія за-
реєструвала новинку ЛГ 30352 з ФАО 350. Гібрид кукурудзи 
показує дуже добрий результат урожайності в інтенсивних 
умовах вирощування, має хорошу стійкість до хвороб. 

Гості Дня поля теж із задоволенням ділились своїми 
досягненнями. 

«У нас є пшениця Колонія. Дуже цікавий сорт, який 
минулого року показав найкращий результат. Із посівів 
отримали близько 86 центнерів, – розповів Євген Вайн, 
комерційний директор СФГ «Відродження», Вінницько-
го району. – Також декілька років вирощуємо гібриди соняш-
нику і кукурудзи, які дають дуже стабільний результат. 
Звичайно, експериментуємо, додаємо нові гібриди, але з 
«Лімагрейн» працюємо і працюватимемо й далі». 

 «Минулого року кукурудза Адевей та інші гібриди при-
несли в середньому 12 тонн і більше, соняшник – до 4-х 
тонн, – зазначив керівник регіону холдингу «Новий» 
Володимир Тютюн. – На сьогодні посіви кукурудзи від кам-
панії «Лімагрейн» займають 40% наших полів, соняшнику 
– 50%, ріпаку – 70%».

«Гібриду Джоді ми збираємо в межах 600-650 центнерів 
зеленої маси кукурудзи на силос. Озимого ячменю минулого 
року зібрали 69 центнерів з гектара, пшениці – 86 ц. Резуль-
татами ми задоволені. Хочемо подивитись ще на горох. 
«Лімагрейн» – дуже хороша фірма, продає високоякісне 
насіння», – поділився Віктор Гречанюк, агроном СТОВ 
«Писарівка», Ямпільського району.

«Минулого року на демо-ділянках озимої пшениці Колонія 
ми отримали врожай більше 96 центнерів з гектара. Цього 
року розширюємо посіви. Також у планах розширення посівів 
соняшнику та кукурудзи, – розповів Василь Шевчук, за-
ступник генерального директора АК «Зелена долина». 
– Кожна українська компанія, беручи в роботу певні якісні 
гібриди, має змогу без особливих затрат рости у врожай-
ності, економіці та технологіях». 

Під час Дня поля учасники також отримали кваліфіковані 
консультації щодо систем захисту від представників ком-
панії «Адама Україна» щодо регуляторів росту та гуматів від 
компанії «Агротехносоюз», вивчили технічну експозицію 
агрегатів KUHN. По завершенні інформаційної програми 
гості змогли розслабитись за щедрим столом, насолодитись 
виступами артистів і обговорити почуте з колегами. 

Ольга Стоноженко
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ЯК ДОМОГТИСЯ АГРОНОМІЧНОЇ 
ДОСКОНАЛОСТІ? 

ШУКАЄМО ВІДПОВІДІ В "МАЙСТЕРНІ АГРАРІЯ"
Набуття майстерності – це не одноразова подія, ніби став майстром, як отримав 

якийсь диплом – повісив і заспокоївся. Майстерність передбачає постійне зростан-
ня професійних вмінь, все більше поглиблювання у сферу діяльності, дослідження її 
тонкощів, регулярний вихід зі звичної зони комфорту, готовність поділитись своїми 
знаннями та прийняти нові тощо. Саме таке поняття серйозного професійного росту і є 
основоположним в проекті «Майстерня аграрія» від компанії «Сингента». Він включає 
в себе проведення конференцій, семінарів, вебінарів, роботу агроцентрів та програми 
підтримки клієнтів тощо. Зібрання сільгоспвиробників в рамках «Майстерні аграрія» 
вже традиційно проходять по всій Україні протягом року – в зимовий та літній періоди, 
готуючи аграріїв до ключових подій в сільському господарстві – посівної і жнив. У 2017 
році завершальна літня «Майстерня аграрія» відбулась 20 червня в одному з шести 
агроцентрів компанії – «Сингента-Оболонь», яки розташований на базі ТОВ «Оболонь-А-
гро» в с. Чемерівці Хмельницької області.

В ПЛІДНІЙ СПІВПРАЦІ НАРОДЖУЮТЬСЯ 
КОРИСНІ ІДЕЇ

ТОВ «Оболонь-Агро», яке є дочірнім підприємством всім 
добре відомої корпорації «Оболонь», працює на Хмельнич-
чині вже 11 років. На сьогодні банк землі тут складає 13180 
га, на якій сіють всі основні види с.-г. культур, але пріори-
тетною діяльністю є вирощування ячменю для пивоварно-
го виробництва, зокрема 2017 року посіви ярого ячменю 
в господарстві склали 2663 га. ТОВ «Оболонь-Агро» має 
власний потужний насіннєвий завод, на якому виготовля-
ється насіння ярого ячменю на продаж та власні посіви. 
В асортименті – більше 20 сортів. До технологій захисту 
культур на підприємстві підходять дуже серйозно. Як за-
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значив Руслан Шмига, регіональний менеджер компанії 
«Сингента» в Хмельницькій області, який безпосередньо 
контактує з ТОВ «Оболонь-Агро», 90% захисних препаратів 
на підприємстві – виробництва Syngenta. Так, орієнтація на 
високі технології з боку обох компаній, плідне їх впрова-
дження та довготривала співпраця сприяли створенню та 
вдосконаленню комфортного навчального та дослідного 
простору – агроцентру «Сингента-Оболонь».

Валерій Голиняк, керівник Західного бізнес-регіону 
компанії «Сингента»:

«Вже більше 10 років компанія «Сингента» з ТОВ «Обо-
лонь» проводить в нашому спільному агроцентрі Дні поля, 
а декілька років тому народився новий формат – «Май-
стерня аграрія». Це свято відкритих новітніх технологій, і 
в аграріїв Західного регіону є чудова можливість побачити 
на власні очі їх правильне і ефективне втілення. Зокрема, 
сьогодні компанія «Сингента» представила всю свою 
лінійку гібридів кукурудзи та соняшнику, озимого ячменю, 
а також повну систему захисту всіх зернових та олійних 
культур: пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, гороху, сої. 
І, звісно, сьогоднішній захід – це чудова нагода поспілкува-
тись та обмінятись досвідом всім колегам». 

Цьогорічна «Майстерня аграрія», як і раніше, проходила 
у форматі поєднання цікавих лекцій та відкритих практику-
мів на окремих ділянках поля. Групи аграріїв курсували між 
платформами з різними культурами, на кожній з яких був 
представлений певний портфель засобів захисту «Синген-
та». Компанія зробила актуальне та важливе нововведення: 
оскільки кожне з господарств має різну потужність, бю-
джетні кошти та можливості, а якісно і безпечно вирощу-
вати культури хочеться всім, «Сингента» склала різні за 
вартістю схеми захисту культур, які, власне, і були висвіт-
лені на заході. Не можна сказати, що дешевша технологія 
менш ефективна ніж дорожча: обидві від самого початку 
зорієнтовані на різну кількість площ, технічний комплекс, 
насіння та рівень збуту тощо, і дають вони результат, най-
кращий для існуючих умов. Це великий бонус, адже кожен 
аграрій може обрати те, що йому підходить. 

Спеціалісти «Сингенти» також закликали не нехтувати 
дотриманням безпеки при роботі з хімічними речовинами, 
вдягати спеціальний захисний костюм, правильно зберіга-
ти та транспортувати хімічні препарати. 

ЯК ЗРОБИТИ ВРАЗЛИВЕ НАСІННЯ СИЛЬНИМ? 
ЯКІСНИЙ ПРОТРУЙНИК – В ДОПОМОГУ

Перший навчальний клас позначився одним з найпотуж-
ніших напрямків компанії «Сингента», який вже традиційно 
представляється на «Майстерні аграрія», має назву Seedcare 
і займається забезпеченням повноцінного та рентабельного 
врожаю за рахунок правильного захисту насіння. Спеціаль-
на виїзна лабораторія демонструвала для аграріїв дію різних 
протруйників на насіння декількох культур, порівнюючи 
ефекти, навчаючи правильно оцінювати якість нанесення 
продуктів. Йшла мова про правильну методику нанесення, 
яка відповідає високим стандартам якості.

«Сингента» має широке портфоліо протруйників насіння 
– фунгіцидної, інсектицидної та комбінованої дії, серед яких 
вже відомі багатьом аграріям: Максим® Стар, Максим® Фор-
те, Селест® Топ і Селест® Макс та інші – вони містять флуді-
оксоніл, що є діючою речовиною № 1 у світі для захисту від 
фузаріозу на початковому етапі розвитку рослин. Цьогоріч 
на ринок України вийшов новий протруйник компанії «Син-
гента» Вайбранс™ Інтеграл посиленої дії, оскільки окрім 
флудіоксанілу, він містить ще три потужні діючі речовини: 
седоксан, тебуконазол, тіаметоксам. По суті, цей препарат 
поєднав в собі все найкраще від попередніх напрацювань 
науковців «Сингенти». 

Спектр дії цього протруйника розповсюджується на 
сажкові хвороби, гельмінтоспоріози, ризоктоніоз, коре-
неві та прикореневі гнилі на пшениці та ячмені озимих. 
Зокрема до гнилей препарат має  тривалий посилений за-
хист. Вайбранс™ Інтеграл стимулює розвиток кореневої 
системи, його можливо застосовувати після будь-якого 
попередника. Формула М у складі протруйника забезпе-
чує краще утримання препарату на насінні та ідеальну 
якість протруювання. Норма застосування 1,5-2 л на тонну 
насіння.

ЗДОРОВИЙ СОНЯШНИК – ЦЕ МОЖЛИВО
Другий клас «Майстерні аграрія» в агроцентрі «Син-

гента-Оболонь» був присвячений захисту соняшника 
від хвороб. Цьогоріч багато аграріїв в Західному регіоні 
збільшили його посіви, тому інформація щодо захисту 
соняшника є дуже актуальною. До речі, приблизно 40% 
виробничих посівів цієї культури в України – гібриди 
компанії «Сингента». Тож базовий захист соняшнику – це 
протруювання насіння, компанія для цього рекомен-
дує препарати Максим®XL від початкових хвороб та 
Круїзер® – від ґрунтових шкідників. Якщо говорити про 
фунгіцидний захист посівів, то тут, як зазначив технічний 
експерт компанії «Сингента» Григорій Коваленко, 
головним інструментом є препарат Амістар® Екстра: 
«Ми рекомендуємо вносити його перед початком цві-
тіння, аби затримати перехід у квіточку. Цей препарат 
затримує випаровування вологи, що позитивно впливає 
на врожайність».
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Амістар® Екстра має дві діючі речовини: ципроконазол 
та азоксистробін. Завдяки високій системній активності 
ципроконазолу може застосовуватися профілактично 
та для лікування широкого спектра патогенів (септоріоз, 
борошниста роса, несправжня борошниста роса, іржа, 
плямистості, церкоспороз, ринхоспоріоз, альтернаріоз, 
склеротинія, сіра гниль, фузаріоз, сажкові хвороби, ін.). Ви-
користання препарату Амістар® Екстра сприяє підвищенню 
врожайності і покращенню якості зерна шляхом активі-
зації біологічних резервів рослини: зростає ефективність 
використання вологи, призупиняється старіння рослини 
за рахунок пролонгації фотосинтезу («ефект озеленення»), 
покращується азотний обмін.

Також був представлений новітній фунгіцид Амістар® 
Голд – препарат, створений спеціально для соняшнику. 
Діючі речовини – азоксистробін і дифеноконазол. Він демон-
струє Неперевершений профілактичний і лікувальний ефект 
завдяки трансламінарній і системній дії, що забезпечує 
тривалий період захисту. Спеціалісти «Сингенти» рекомен-
дують проводити обприскування профілактично або при 
появі перших ознак хвороби. Не рекомендується проводити 
обробки по вологій листовій поверхні або якщо очікуються 
опади протягом 2,5-3 годин після обробки. Амістар® Голд 
ефективно діє проти альтернаріозу, фомозу, іржі, септоріозу, 
фомопсису, білої гнилі. Завдяки особливій формуляції збіль-
шена ефективність на широколистих культурах. 

ПРІМА™ ФОРТЕ: «ПРОЩАВАЙТЕ, БУР’ЯНИ В 
ЗЕРНОВИХ!»

Клас «Майстерні аграрія» з системою захисту зернових 
був представлений, мабуть, найбільш масштабно, адже на 
дослідних полях ТОВ «Оболонь-Агро» колосилися багато 
різних сортів озимої пшениці, ярого ячменю, а також – 
гібриди озимого ячменю технології Hyvіdo® від «Сингенти». 
Ми хочемо детально зупинитись на гербіцидному захисті, 
оскільки компанія цього року вивела на ринок новий 
препарат Пріма™ Форте. Це новітній продукт, який є 
ефективним за будь-яких умов та безпечним для довкілля і 
людей. Він складається із трьох системних діючих речовин 
із різних хімічних класів та різними механізмами дії: флора-
сулам, амінопіралід, 2,4-Д етил-гексиловий ефір. Препарат 
ефективно контролює широкий спектр однорічних й 
багаторічних дводольних бур’янів. Чудово бореться з осо-
тами, а також пригнічує хвощ польовий. Пріма™ Форте має 
ряд певних переваг, які оцінить будь-який агроном: вона 
може використовуватись на насіннєвих ділянках; дощ не 
впливає на ефективність вже через годину після внесення; 
препарат ефективний при температурі від +5 °С; бур’яни 
припиняють ріст протягом години після внесення; не впли-
ває на якість та кількість врожаю; зупиняє зростання нових 
бур’янів завдяки дії через кореневу систему.

До речі, Пріма™ Форте чудово підходить для пивоварно-
го ячменю, і його вже встигли випробувати на цій культурі в 
ТОВ «Оболонь Агро», на практиці переконавшись у заявле-
них позитивних ефектах. 

ШЛЯХ ДО ЧИСТИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ
Володимир Максимович, менеджер з маркетингу 

напрямку розвиток ЗЗР на кукурудзі, компанії «Синген-
та», розповів про технологічні особливості захисту кукуру-
дзи від бур’янів, адже саме вони найбільше завдають шкоди 
врожайності цієї культури. Оскільки рядки кукурудзи пізно 
змикаються, для сходів бур’янів, які з’являються одночасно 
зі сходами кукурудзи, складаються сприятливі умови для 
розвитку. Саме тому необхідно ретельно підходити до вибо-
ру гербіциду, який, знищуючи бур’яни, не буде пригнічувати 
саму культуру. Компанія «Сингента» пропонує декілька 
потужних препаратів для вирішення проблем з бур’янами в 
кукурудзі. Це гербіциди ґрунтової дії Примекстра® Голд, При-
мекстра® TZ Голд, Люмакс® та ключовий препарат – Елюміс®. 

Це комплексний двокомпонентний препарат із широким 
спектром захисту проти однорічних і багаторічних злако-
вих та дводольних бур’янів. До складу продукту входять дві 
добре відомі діючі речовини – нікосульфурон та мезотрон, які 
поєднуються в потужній спільній дії. Завдяки їх збалансовано-
му поєднанню Елюміс® здатний боротись із слабочутливими 
та стійкими до інших гербіцидів дводольними бур’янами. 
Елюміс® добре контролює хрестоцвіті, види щириці, лободи, 
дурман звичайний, паслін чорний, падалицю соняшнику (як 
ІМІ-, так і сульфостійку) й ріпаку, галінсогу, осоти (жовтий, 
рожевий, городній), види фіалок, портулак городній, нетребу 
звичайну та багато інших. Серед злакових бур’янів Елюміс® 
має високу ефективність проти багаторічних видів – пирію, 
гумаю, та низки однорічних злакових бур’янів – видів мишію, 
курячого проса, лисохвосту, пальчатки кровоспинної.

Перевагою препарату є його ґрунтова дія, яка зводить 
нанівець наступні хвилі бур’янів. Елюміс® можна безпечно 
використовувати навіть за умови пізнього внесення. Про-
дукт слід застосовувати у фазі від 2-х до 5-ти листків куль-
тури за умови, що бур’яни мають не більше ніж 4 справжні 
листки. У разі перерослих бур’янів або якщо домінують 
багаторічні (злакові чи дводольні), норму внесення треба 
збільшувати, починаючи від 1,75 л/га і до 2,0 л/га.

Ще одна особливість гербіциду Елюміс® – те, що його 
формуляція містить сурфактант, який покращує утримання 
робочого розчину на поверхні рослин бур’янів та сприяє 
кращому проникненню препарату крізь їхню поверхню.
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КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ "МАЙСТЕРНІ 
АГРАРІЯ"

Віктор Ліпа, головний агроном 
ТОВ «Оболонь Агро»: 

«Ми задоволені нашою роботою 
в поточному сезоні, оскільки радує 
погода, і препарати та добрива 
завдяки достатній кількості вологи 
нормально працюють. Ми задоволе-
ні, що вже вкотре успішно проходить 
наш спільний День поля з компанією 

«Сингента», у нас традиційно склалася тісна співпраця. 
Цього року вперше використали новий гербіцид Прі-
ма™ Форте на ярому ячмені, бачимо хороший результат. 
Сьогодні радимо аграріям звернути увагу на презентацію 
гібридів озимого ячменю Syngenta, ми особисто переко-
нались в їх якості».

Олег Кузченко, директор 
Західного регіону компанії «Бі-
зон-Тех-2006»: 

«Компанія «Сингента» є одним з 
наших ключових постачальників, у нас 
дуже хороші тісні стосунки. Продукти у 
них однозначно якісні, а працівники є 
професіоналами в агрономії. Співро-
бітники нашої компанії також мають 
високий рівень кваліфікації, і якісно 

консультують агрономів щодо використання продуктів 
Syngenta». 

Андрій Патрило, заступник керів-
ника ФГ «Рідна земля», Івано-Фран-
ківська область:

«Наше господарство займається 
вирощуванням с.-г. культур та тва-
ринництвом. Загальна площа 5200 га, 
молочного ВРХ – 1700 голів. Компанія 
«Сингента» вже давно є нашим надій-
ним партнером. Використовуємо ши-

рокий спектр їх препаратів, задоволені. Насіння «Синген-
ти» садимо теж, цього року всі гібриди соняшнику у нас 
від цього виробника – відкрили для себе новинки НК Рокі, 
НК Конді, НК Бріо, і вони зараз дуже добре себе показують 
на наших полях. Також вперше почали використовувати 
на кукурудзі такий гербіцид як Люмакс®, дуже задоволені 
його дією. Щодо заходу «Майстерня аграрія», то я вважаю 
його дуже корисним, ми постійно його відвідуємо як в 
зимовий так і в літній період. Завжди повертаємось з 
«Майстерні» з хорошим багажем знань, потрібних для 
розвитку виробництва». 

Степан Коціра, керівник ПСАФ 
«Нічлава», Тернопільська область:

«Кожного року мені все і більше й 
більше подобається бути на спіль-
ному семінарі «Сингенти» та «Обо-
лонь-Агро», адже тут представлена 
майже вся лінійка с.-г. культур та 
завжди презентуються нові техноло-
гії в роботі з ними. А найголовніше 

– це зустрічі з колегами, адже тільки на таких заходах 
вони і є можливими, решту часу займає робота. Щодо 
продукції компанії «Сингента», то я нею задоволений, 
давно використовую фунгіциди Амістар® Екстра, Альто 
Супер®, гербіциди Дербі™, Пріма™. Нещодавно получали 
вирощувати соняшник, буду пробувати сіяти гібриди 
Syngenta».

Олег Стаднійчук, головний 
агроном ГК «Хмельницьк-Млин», 
Хмельницька обл.:

«З «Сингентою» ми співпрацюємо 
вже майже 10 років. Це хороша та 
відверта компанія, яка не боїться діли-
тись новими знаннями, вміє доносити 
їх до людей, проводить хороші нав-
чання. З їх співробітниками приємно 

спілкуватись, і, само собою, головна гідність – це висока 
якість продукції».

Тетяна Бєлінська



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

Можливість отримання 
двох врожаїв в південних регіонах.

Інтенсивно накопичує товарний врожай  
до появи фітофторозу. 

Національний стандарт в групі ранніх сортів

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

НАСІННЄВА КАРТОПЛЯ З ГОЛЛАНДІЇ

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

ПІКАССО



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

Уже вдруге в історії ПАП «Агропрод-
сервіс» відбувся Форум аграрних інно-
вацій «Нове зернятко» – Настасів-2017. 
Як відзначив директор компанії 
Андрій Баран, захід цього року набув 
статус міжнародного та проводити-
меться традиційно. Загалом спільно 
із партнерами вдалося організувати 
дводенне зібрання фахівців, науковців, 
виробників інноваційних продуктів та 
власне аграріїв, де усі бажаючі мають 
можливість оглянути демонстрацію 
техніки, посівні поля, експозиції найкра-
щих компаній-виробників і дистрибю-
торів насіння, засобів захисту, добрив, 
технологій.

«Ми прийняли рішення провести 
форум протягом двох днів, бо і ми, і наші 
партнери маємо багато різнопланових 
напрацювань, які будуть корисними тим, 
хто хоче отримати більше знань, почу-
ти про чийсь, чи поділитися своїм прак-
тичним досвідом», – доповнив директор 
ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран.

Як засвідчили дані реєстрації, учас-
никами масштабного дійства на Терно-
пільщині стали понад 1200 учасників. 
Крім того, понад 80 компаній зголо-
силося на участь у форумі. Серед них 
були представники близько 10 держав, 
зокрема з Німеччини, Чехії, Польщі, Іс-
панії, Білорусії та Швейцарії.

Офіційну церемонію відкриття ІІ 
Міжнародного Форуму аграрних інно-
вацій розпочав генеральний дирек-
тор компанії «Агропродсервіс» Іван 
Чайківський, яий привітав усіх гостей 
на щедрій тернопільській землі та ви-
словив сподівання, що захід матиме 
вагоме значення у розвитку сільського 
господарства України.

«Сьогодні ми вже вдруге збираємо най-
кращі агрокомпанії нашої держави та за-
кордонних фахівців на «Новому Зернятку». 
Разом з нашими партнерами – компанією 
«Агроскоп Інтернешнл» – ми робимо усе, 
щоб галузь насінництва та рослинни-
цтва приносила користь усім, хто 
працює на землі. Від фермера, що тільки 
розпочинає свою діяльність, – і до великих 
агрокомпаній, які роками працюють на 
ринку», – зазначив Іван Чайківський.

Підтвердженням інноваційної 
діяльності корпорації є постійна та 
плідна співпраця із вітчизняними та 
іноземними науковцями. Так, на Форум 
були запрошені видатні вчені з Інсти-
туту фізіології рослин і генетики НАН 
України, ННЦ «Інститут землеробства» 
НААН, Миронівського інституту пше-
ниці ім. В.М.Ремесла НААН та Селек-
ційно-генетичного інституту. Відвідали 
захід також і науковці з Європейського 
Союзу: Збишек Брабец – компанія 
«Bioiberica»; Ян Долежал – компанія 
OSEVAEXSIMPOPRAHA, s.r.o. Вони висло-
вили слова подяки компанії «Агропрод-
сервіс» за довготривалу співпрацю та 

вручили подяку керівництву компанії.
Привітали учасників ІІ Міжнародно-

го Форуму аграрних інновацій «Нове 
Зернятко» також і керівництво компанії 
«Агроскоп Інтернешнл». Зокрема, на 
заході були присутні Голова Наглядо-
вої Ради Ірина Іванова та директор з 
розвитку Олексій Стеценко. Головні 
партнери Форуму відзначили важли-
вість проведення подібних зустрічей із 
аграріями, де можна поділитися інно-
ваційним досвідом застосування техно-
логій з досягнення рекордних врожаїв 
сільськогосподарських культур, обго-
ворити особливості їх вирощування на 
демонстраційних полях «Агроцентру» 
та розповісти про власні досягнення 
у аграрній сфері. Відзначивши значні і 
результативну співпрацю із компанією 
«Агропродсервіс», Ірина Іванова та 
Олексій Стеценко презентували аграрі-
ям із Настасова портавину агрохімічну 
лабораторію для проведення екс-
прес-тестів листкової маси рослин.

На практичній частині проведення 
Форуму учасники та гості мали нагоду 
відвідати науково-практичні семінари 
компаній-партнерів: «Технології підви-
щення урожайності кукурудзи і пшениці 
без підвищення собівартості вирощу-
вання», «Особливості вирощування 
гібридів озимого ріпаку NPZ», «Аспекти 
підвищення урожайності озимих куль-
тур», «Європейський ринок не-ГМО сої, 
можливості для українських виробни-
ків». «Окремі аспекти агротехнології та 
контролю якості», «Нові сорти сої Євра-
ліс в Україні у сезоні 2018 року», Конвізо 
Смарт – революційна технологія виро-
щування цукрових буряків», «Бурякова 
нематода та методи боротьби з нею».

Форум аграрних інновацій «Нове 
Зернятко» – Настасів-2017 був насиче-
ний також оглядом демонстраційних 
ділянок ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»;-
зернових, зернобобових та технічних 
культур ПАП «Агропродсервіс»; насін-
нєвого та соєвого заводів; яблуневого 
саду; новинок сільськогосподарської 
техніки тощо.

II МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ 
«НОВЕ ЗЕРНЯТКО» – НАСТАСІВ-2017



Сучасне землеробство можна без перебільшень охарактеризувати як напо-
легливу боротьбу між культурною рослиною та бур’янами. Тому на полі битви 
агроном повинен шукати ефективні рішення, щоб допомогти культурній росли-
ні безперешкодно розвиватися на кожній фазі вегетації. На практиці це означає 
забезпечити доступ рослини до сонця, вологи, поживних речовин. Поряд із цим 
виникає інша важлива проблема – захист від бур’янів, які при активному роз-
витку можуть перешкодити у доступі до цих факторів. Тож у досягненні високої 
потенційної урожайності сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, 
немає другорядних агротехнічних заходів. Визначальне місце серед них нале-
жить боротьбі зі забур’яненістю посівів.

ЧИСТОТА ПОЛЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ
Як відомо, кінцевою метою аграрного виробництва є до-

сягнення високого врожаю та прибутковості, формування 
яких відбувається з моменту підготовки ґрунту до посіву та 
проведення подальших послідовних агротехнічних заходів. 
За сприятливих погодних умов, оптимальних технологічних 
рішень та збалансованого живлення генетичний потенціал 
продуктивності кукурудзи може скласти до 15 тонн з гекта-
ра. За результатами минулого аграрного року в середньо-
му по Україні вдалося забезпечити близько 7 тонн.

Наявні втрати не завжди пояснюються релевантністю дій 
та рішень технічної та агрономічної служб підприємств. Але 
за оцінками фахівців господарства можуть втрачати до 4 тонн 
з гектара лише через «діяльність» цих служб. Значну частку 
ризиків недоотримання урожаю кукурудзи складає нехтуван-
ня правилами захисту культурних рослин від бур’янів. 

Враховуючи біологічні особливості розвитку кукурудзи 
та тривалий гербокритичний період вегетації, архіваж-
ливим питанням залишається дотримання поля чистим 
особливо тоді, коли кукурудза тільки починає розвиватися 
і конкуренція з бур’янами надзвичайно жорстка. Вирішити 
цю проблему можна за допомогою якісних гербіцидів.

АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ
У переліку гербіцидних препаратів, дозволених і 

поширених на території України, є безліч варіантів вибору 
їхнього застосування у системі захисту. Тож будь-якому 
агроному варто підійти до цієї справи дуже відповідально, 
спираючись зокрема на досвід своїх колег з інших країн.

Як показує досвід країн Європи, поряд із континенталь-
ними виробниками хімічних препаратів значним попитом 
користуються препарати гербіцидної дії австралійської 
компанії «Нуфарм», яка спеціалізується на постачанні пре-
паратів захисту рослин для сільського господарства.

За рекомендацією фахівців «Нуфарм» обприскування 
гербіцидами посівів кукурудзи потрібно здійснювати, як 
правило, у фазі 3-5 листків культури (BBCH 13-15). До таких 
препаратів можна віднести: ДІКОПУР Ф 600 РК (норма – 0,8-
1,4 л/га), ДІКОПУР ТОП 464 в.р.к. (1,0-1,25 л/га), ЕСТЕТ 905, 
к.е. (0,6-0,7 л/га), ЗЕАГРАН 350, СЕ (1,6-2,0 л/га).

Такі препарати як НУКОЙЛ, МД (1,0-1,25 л/га) та АСТРАЛ, 
МД (1,0-1,25 л/га) можна застосовувати згідно з техноло-
гічною картою і у фази: НУКОЙЛ, МД – 3-8 листків (BBCH 
13-18),  АСТРАЛ, МД – 3-10 листків (BBCH 13-20). 

Нині вашу увагу зосередимо на таких препаратах як 
АСТРАЛ, ЗЕАГРАН 350, СЕ та ДІКОГЕРБ СУПЕР, РК, які фахівці 
компанії «Нуфарм Україна» рекомендують вітчизняним 
аграріям для ефективної боротьби з бур’янами на посівах 
кукурудзи.

У чому ж проявляється унікальність та механізм їхньої 
дії порівняно з іншими засобами захисту?

Про це розповів Іван Козира, регіональний торгівель-
ний представник компанії «Нуфарм Україна» (Львів-
ська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, 
Чернівецька та Закарпатська області). За його словами 
компанія на сьогодні має широку палітру препаратів для 
захисту кукурудзи від бур’янів. Це стосується як одноріч-
них злакових і дводольних, які доволі поширені і з якими 
відносно легко боротися, так і багаторічних (осот, берізка 
польова, хвощ польовий), які важко контролювати на полі.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ПРЕПАРАТІВ
«Зареєстровані препарати компанії «Нуфарм» на тери-

торії України можна застосовувати в однокомпонентних 
сумішах. Але для досягнення більш якісного результату 
компанія рекомендує перейти до комплексного захисту 
посівів від бур’янів. Зокрема, цього року на багатьох полях 
ми застосували у комбінації два препарати: АСТРАЛ,МД 
+ ЗЕАГРАН 350,СЕ у нормі 1,25л/га та 1,6 л/га відповідно. 
Це дозволило господарствам повністю контролювати 
забур’яненість на посівах кукурудзи. Так, за допомогою пре-
парату АСТРАЛ,МД вдалося не допустити ріст однорічних 
злакових бур’янів та пирію. В свою чергу ЗЕАГРАН 350,СЕ 
якісно спрацював у боротьбі з дводольною групою бур’я-
нів. У поєднанні їх в суміші вони показали вдалий симбіоз із 
підвищення ефективності та формування потенційних 
показників врожайності», – говорить Іван Козира.

Ефективність застосування згаданої комбінації препа-
ратів підтверджується не лише науковими чи польовими 
дослідженнями, а й у виробничих умовах. Так, у посівах 
кукурудзи на зерно під урожай 2017 року на базі ПАП 
«Агропродсервіс» (с. Настасів, Тернопільська обл.) було 
застосовано ці препарати на площі 8 га. Станом на 30 
червня результати виробничої перевірки підтвердили діє-

НУФАРМ: БУР’ЯНИ У КУКУРУДЗІ 
ШАНСІВ НЕ МАЮТЬ!
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вість запропонованої схеми гербіцидного захисту посівів 
кукурудзи. Препарати вносили одночасно у єдиній баковій 
суміші у згаданій нормі 29 травня.

Побачити стан вегетаційного росту рослин та рівень 
забур’яненості цього поля мали можливість і відвідувачі 
ІІ Форуму аграрних інновацій «Нове Зернятко» – Настасів 
2017. Цьогоріч на свято прибуло понад 1200 аграріїв з усіх 
куточків Західної України. Компанія «Нуфарм Україна» як 
партнер заходу представила оновлений каталог своїх препа-
ратів та запропонувла гостям провести оглядову екскурсію 
товарних посівів кукурудзи ПАП «Агропродсервіс», де була 
застосована схема гербіцидного захисту від «Нуфарм».

Під час спілкування із відвідувачами стенду компанії 
Іван Козира зазначив: «Як можна побачити на цьому полі, 
застосовані препарати підтвердили глобальний контроль 
і ефективність. Ми забезпечили відсутність конкуренції 
культурної рослини і бур’янів за такими важливими фак-
торами успіху: волога, мінеральне живлення, доступ світла 
тощо. Після 30 днів з моменту внесення препаратів ми мо-
жемо спостерігати за чудовим розвитком культурної рос-
лини при дуже хорошому гербіцидному контролі. Присутнє 
на полі незначне відростання бур’янів можна назвати 
допустимим, що не заважає активній вегетації кукурудзи. 
Тобто загалом можна зробити висновок, що проблема 

шкодочинності усіх бур’янів вирішена, а застосування 
запропонованих схем захисту забезпечило оптимальний 
розвиток рослин у фазі 3-5 листків. Таким чином відбулося 
закладання фундаменту високого врожаю уже сьогодні».

Враховуючи поточні погодні (забезпеченість вологою 
досягла оптимального рівня) та виробничі умови в ПАП 
«Агропродсервіс», стан посівів у травні, компанія «Нуфарм 
Україна» запропонувала мінімальний пакет щодо дозування 
препаратів у відповідних схемах. Практика довела, що таке 
рішення виправдало себе і дозволило оптимізувати витрати 
на технологічну операцію з внесення засобів захисту.

Застосування препаратів АСТРАЛ, МД + ЗЕАГРАН 350, СЕ 
та АСТРАЛ, МД + ДІКОГЕРБ СУПЕР, РК у максимально допусти-
мих дозах дозволяється, якщо фітосанітарний стан та рівень 
забур’яненості поля (особливо такими шкодочинними та 
злісними рослинами як хвощ польовий, берізка польова) є 
високим. Все залежить від рекомендацій агрономічної служ-
би господарства і консультацій спеціалістів фірми-виробни-
ка. Тому компанія «Нуфарм Україна» завжди готова працюва-
ти у симбіозі з аграрними підприємствами для оперативного 
та ефективного вирішення нагальних технологічних питань.

«Нуфарм Україна» на Форумі «Нове Зернятко» подяку-
вала ПАП «Агропродсервіс» за можливість випробувати 
систему захисту на виробничих посівах кукурудзи площею 
16 гектарів у двох комбінаціях: АСТРАЛ, МД + ЗЕАГРАН 
350, СЕ та АСТРАЛ, МД + ДІКОГЕРБ СУПЕР, РК і висловила 
сподівання на подальшу плідну співпрацю у запровадженні 
інноваційних рішень щодо вирощування сільськогосподар-
ських культур.

Компанія постійно розширює своє портфоліо, інвестую-
чи у промислове виробництво препаратів та забезпечуючи 
своїх клієнтів у всьому світі високоякісною продукцією, яка 
відповідає встановленим стандартам якості, безпеки для 
навколишнього середовища та здоров’я людини.

Підготував Андрій Сава

Контроль Після дії 
препаратів

ТОВ "НУФАРМ УКРАЇНА", Київ, вул. М.Грінченка, 4, 03038, Україна
тел.: +38 (044) 495 53 60   www.nufarm.com.ua
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Праця на землі споконвіку була дуже клопіткою і часто тернистою. Однак велике бажання 
успіху, застосування інтелекту у вирощуванні продукції зробили свою справу. Ставши професіо-
налом, людина навчилася розуміти природні процеси землі, живих організмів і змогла досягти 
визначних результатів у сільському господарстві. Сучасне аграрне виробництво важко уявити 
без повсякденного використання інновацій для вирішення глобальних завдань: зібрати якісний 
і високий врожай, забезпечити прибутковість виробництва при оптимальних витратах і зберег-
ти природні ресурси для прийдешніх поколінь.

Тернистим шляхом до зірок аграрії крокують
спільно з компанією «Агроскоп Інтернешнл» –

постачальником передових технологій
аграрного інтелекту, який входить

до міжнародної групи компаній
 «Origin Enterprises»

В компанії «Агроскоп Інтернешнл» розуміють, що 
розв’язати такі вкрай необхідні й складні завдання можна 
лише завдяки реалізації комплексу питань. Вони пов’я-
зані не тільки із продажем на ринку певних ресурсів, а й 
із системними рішеннями щодо застосування сучасних 
аграрних технологій. Тому одним з найважливіших на-
прямів діяльності міжнародного аграрного дистриб’ютора 
на сучасному етапі розвитку сільського господарства є 
консультаційна підтримка у впровадженні інноваційних 
технологій на кожному етапі виробництва.

УРОЖАЙНІСТЬ БЕЗ ЗДОРОЖЧАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ

Прикладом таких інноваційних рішень є функціонування 
агроцентру «Агроскоп», де кожен аграрій може ознайо-
митися із сортами й технологіями вирощування озимих 
зернових, гороху, нуту, системами захисту сої, соняшнику і 
кукурудзи.

Як повідомив керівник з розвитку бізнесу компанії 
«Агроскоп Інтернешнл» Олексій Стеценко, у Настасові, 
де працює один з агроцентрів, закладено понад 80 дослідів 
на 2500 дослідних ділянок. Тут застосовані різні комбінації 
строків, норм, способів висіву насіння, підживлення та захи-
сту рослин основних сільськогосподарських культур: пше-
ниці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, соняшнику, цукрових 
буряків.

«Перевагою досвіду інноваційного центру є те, що тут 
фахівці компанії «Агроскоп» експериментують із широким 

набором продуктів та елементами технологій, які дозво-
ляють з оптимальним рівнем витрат досягти високої уро-
жайності. Завдяки цьому для виробничих потреб конкрет-
ного підприємства підбирають необхідні сорти, елементи 
технологій, засоби удобрення і захисту», – пояснив він.

Завдяки багаторічним демонстраційним та виробни-
чим дослідженням компанія «Агроскоп Інтернешнл» 
розробила низку технологічних, організаційних та фінан-
сових рішень, які мають на меті поетапно досягти про-
гнозованої урожайності культур при чітко запланованих 
витратах на 1 га.

«Для виробників з різними фінансовими можливостя-
ми ми пропонуємо три види технологій: «платинову», 
«золоту» та «срібну» – з різними обсягами вкладень на 
1 га та прогнозованими показниками продуктивності. Їх 
випробували і скоригували для 4 природно-кліматичних зон 
вирощування сільськогосподарських культур», – доповнив 
Олексій Стеценко.

СПІВПРАЦЯ З «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ» – 
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР НА ШЛЯХУ АГРАРІЯ ДО УСПІХУ

Василь Москалюк, керівник з розвитку технологій та 
Андрій Глявин, продукт-менеджер
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Більш детально про особливості вирощування  культур 
у різних кліматичних зонах та виробничо-господарсь-
ких умовах йшлося на практичному семінарі «Технології 
підвищення врожайності озимої пшениці та ріпаку без 
зростання собівартості їх вирощування», який проводився 
в рамках ІІ форуму аграрних інновацій «Нове Зернятко – 
Настасів-2017». 

Так, керівник відділу розвитку технологій компанії 
«Агроскоп Інтернешнл» Василь Москалюк звернув ува-
гу гостей заходу на те, що під час вирощування будь-якої 
культури варто враховувати такі фактори: обробіток 
ґрунту, живлення, вибір гібриду, посів, систему захисту, 
збирання, а також погодні умови. Крім останнього чин-
ника, всіма технологічними і виробничими процесами 
можна і необхідно управляти. Це пов’язано з тим, що на 
кожному етапі вирощування існує ризик втратити по-
тенційну продуктивність – загалом до 60% (наприклад, 
втрати озимого ріпаку можуть становити 4 т/га з 6 т/га). 
Тому в компанії «Агроскоп Інтернешнл» пропонують 
комплексні управлінські рішення щодо прогнозування та 
досягнення показників урожайності культур на кожному 
етапі вирощування. До них можна віднести такі послуги: 
агрохімічне обстеження поля, діагностику рослин, супут-
никовий моніторинг та ін.

Продукт-менеджер, к.с.-г.н. Андрій Глявин із цього 
приводу зауважив, що у компанії «Агроскоп Інтернешнл» 
також на постійній основі діють навчальні програми 
(проведення тренінгів, майстер-класи на дослідних 
полях і виробничих посівах). Важливим елементом 
співпраці з аграрними підприємствами є супровід 
спеціалістів, зокрема виїзди агрономів на обстеження 
полів. Це дозволяє у короткий час вирішувати поточні 
питання й забезпечувати прибутковість вирощування 
сільськогосподарських культур.

ЕФЕКТИВНІ СЕРВІСИ «АГРОСКОПУ»
Керівник з розвитку бізнесу компанії «Агроскоп 

Інтернешнл» Олексій Стеценко впевнений, що сьогодні 
в аграрному секторі відбувається справжня революція, 
оскільки аграрії поєднують ефективні системи міне-
рального і біологічного підживлення, захисту рослин 
із сучасною селекцією у рослинництві, насінництвом та 
технологіями точного землеробства. Це дає змогу не 
тільки отримувати високі врожаї, а й раціонально вико-
ристовувати природні ресурси, зокрема землю. Одним 
зі способів досягнення цих результатів є наявність 
точної та оперативної інформації про всі біологічні 
процеси в землі та рослині. І компанія «Агроскоп Інтер-
нешнл», розширюючи сервісні можливості, надає таку 
послугу.

Агрохімік-консультант компанії «Агроскоп 
Інтернешнл» Вікторія Олійник про аграрні 
сервіси сказала таке: «Діагностика рослин – один із 
пріоритетних напрямів діяльності компанії. У нас 
функціонує сучасна лабораторія, яка надає послуги 
з аналітичної оцінки відібраних зразків. Для більш 
оперативної взаємодії з агрономічними службами 
підприємств у компанії передбачено надання мобільного 
сервісу з аналізу листкової маси рослин. За допомогою 
портативної лабораторії спеціалісти можуть 
визначити недостачу основних елементів живлення у 

рослині безпосередньо на полі протягом однієї години. 
Надання такої послуги поряд із базовим лабораторним 
дослідженням сприятиме оперативному вирішенню 
виробничих питань щодо підживлення культур 
окремими елементами і стимулювання їх росту. 
Найбільший ефект від неї досягається після  якісного 
моніторингу стану ґрунту, загального агрофону та 
поточного візуального стану рослин на кожній ділянці. 
Такий сервіс варто розглядати як важливе доповнення до 
агрохімічного обстеження посівів щодо наявності хвороб 
і шкідників у різні періоди вегетації. Сьогодні компанія 
«Агроскоп Інтернешнл» пропонує портативну хімічну 
лабораторну діагностику у всіх зональних підрозділах на 
території України».

Презентація сервісів «Агроскоп» відбулася  на 
ІІ форумі аграрних інновацій «Нове Зернятко – 
Настасів-2017», де голова Наглядової ради компанії 
«Агроскоп Інтернешнл» Ірина Іванова відзначила 
важливість співпраці з корпорацією «Агропродсервіс»: 
«Вже протягом майже 15 років ми маємо можливість 
спільно поширювати інноваційні продукти, аграрні 
технології, проводити випробування в агроцентрі. 
«Агроскоп» як член міжнародної групи компаній «Origin 
Enterprises» також ретранслює передовий міжнародний 
досвід  застосування різноманітних підходів у технології 
вирощування для уникнення стресових умов».

На підтвердження серйозних намірів розвивати співпра-
цю у Настасові компанія «Агроскоп Інтернешнл» подарува-
ла керівникам ПАП «Агропродсервіс» Іванові Чайківському 
та Андрієві Барану сучасну портативну лабораторію для 
проведення експрес-аналізу листкової поверхні рослин.

«Завдяки їй можна оперативно прийняти рішення щодо 
живлення культур, забезпечити баланс поживних речовин 
у рослині та досягти необхідної прибутковості вирощу-
вання. Цього бажаємо всім аграріям України», – зауважив 
Олексій Стеценко.

Загалом можна відзначити широку зацікавленість віт-
чизняних аграріїв (яких на форумі було зареєстровано по-
над 1600 осіб) сервісними послугами аграрного дистриб’ю-
тора «Агроскоп Інтернешнл», що вчергове підтвердило 
високе реноме учасника міжнародного ринку технологій 
аграрного інтелекту.

Андрій Сава

Автоматичний пробовідбірник ґрунту Вікторія Олійник, агрохімік-консультант
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UKRAVIT – СВІТОВА ЯКІСТЬ 
ЗА УКРАЇНСЬКОЮ ЦІНОЮ

Наприкінці червня група компаній UKRAVIT 
зібрала представників міжнародного бізнесу, 
найбільших агрохолдингів України, фермерів 
на  Міжнародний День відкритих дверей «Нові 
горизонти». Захід відбувся у Черкасах на базі 
виробничого комплексу ТОВ «Фабрика Агрохі-
мікатів».

Нові цехи та лабораторія зі сучасним 
обладнанням

Протягом дня усі запрошені мали змогу ознайомитися 
з науковими та виробничими досягненнями, побачити на 
власні очі виробничі потужності та технології групи компа-
ній UKRAVIT – вітчизняного виробника, який працює вже 
18 років, випускає 135 продуктів, якими обробляють 3 млн. 
гектарів землі! А це становить 10% ріллі в Україні. 

А починалося все далекого 1999 року з непоказної 
будівлі, де працювало восьмеро осіб. Тепер «Фабрика 
Агрохімікатів» у Черкасах – це величезне сучасне виробни-
цтво, що займає 15 гектарів. І цього року тут завершується 
облаштування нових корпусів, які обладнують за останнім 
словом науки і техніки. 

Зараз тут відносне затишшя – працюють тільки кілька 
ліній, адже основні обсяги продукції вже виробили і до-
ставили своїм споживачам. Основна робота триває від 
початку осені й до літа, а тепер на фабриці готуються до 
наступного сезону. Оснащують два цехи грануляції, два 
млинарних комплекси, великий цех виробництва мікро-
добрив. 

Проводячи екскурсію фабрикою, Микола Залевський, 
начальник дільниці з виробництва засобів захисту рос-
лин, наголосив, що виробництво комплектують новими фа-
сувальними лініями, де передбачена автоматична подача 
сировини через вакуумне завантаження, щоб люди менше 
контактували з речовинами. І щодо безпеки людей тут тур-
буються – забезпечують співробітників індивідуальними 
засобами захисту і натуральним яблучним соком, постійно 
стежать за станом здоров’я.

Препарати тут фасують в різні ємності, розраховані на 
різного споживача – від дрібних пакетиків для дачників і до 
20-літрових каністр для великих сільгоспвиробників. 

Науково-дослідний центр збере найкращих 
вчених

«Ми хочемо перетворити сільське господарство у най-
прогресивнішу галузь України, – амбітно заявив Віталій 
Ільченко, власник групи компаній. –18 років тому UKRAVIT 
була однією з перших компаній, яка не побоялася відроджу-
вати хімічну промисловість в Україні. Замість того, щоб 
імпортувати різні засоби для сільського господарства, ми 
перетворили Україну зі 100%-го імпортера ЗЗР на їхнього екс-
портера. І щороку розширюємо географію нашого експорту.

Якість нашої продукції веде до зростання продажів, а 
це мотивує нас розширюватися та модернізувати наші 
потужності. Тож за останні роки ми побудували складські 
приміщення на 15 тис. кв. м, сучасний науково-дослідний 
центр і зараз обладнуємо його сучасним обладнанням, за-
пускаємо новий виробничий корпус».

До речі, група компаній UKRAVIT має намір залучати 
до роботи у своєму новому науково-дослідному центрі 
науковців з усієї України, які можуть тут реалізувати свій 
потенціал. Тут проходитимуть міжнародні наукові конфе-
ренції з виробництва засобів захисту рослин. Завдяки но-
вим приміщенням, новим потужностям компанія має намір 
удвічі збільшити виробництво – від 6 тис. тонн сьогодні до 
12 тис. тонн уже наступного року. А загалом  ставить перед 
собою досить амбітне завдання – за 5 років зайняти до 30% 
ринку України. 
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Нано-добрива збільшують врожайність до 30%
Група компаній UKRAVIT постійно у пошуку нових засо-

бів і форм, які би допомагали сучасному агровиробнику 
досягати успіхів. За словами Сергія Адаменка, керівника 
відділу розвитку продуктів і сервісів мікродобрив, 
цього року в компанії пропонують новинку – продукти під-
живлення зернових культур, буряків цукрових, плодових 
культур, винограду, що містять калій і кремній. Ці елементи 
не тільки підтримують природний імунітет культур до хво-
роб, шкідників, приморозків, дефіциту вологи та ін., а ще й 
активізують ріст і розвиток кореневої системи, прискорю-
ють формування квіток, підвищують вміст корисних речо-
вин і вітамінів у плодах, поліпшують поглинання елементів 
живлення. 

Також цього року в UKRAVIT розробили нано-добрива 
для передпосівної обробки насіння, які мають ультрамікро-
капсули  розміром 50 нанометрів. Вони збагачені елемента-
ми живлення, у тому числі кремнієм. Компанія рекомендує 
застосовувати їх для того, щоб збільшити стійкість рослин 
до стресів і патогенів, збільшити енергію проростання, 
пришвидшити появу сходів, збільшити врожайність до 30%. 

Контроль якості продукції
Особлива відмінність виробництва UKRAVIT у тому, що 

тут створюють новітні препарати і дуже ретельно відбу-
вається контроль якості продукції на різних етапах. Один 
із найголовніших підрозділів підприємства – лабораторія. 
Зараз її працівники обживають нові приміщення у новому  
науково-технічному центрі, який обладнують новітньою 
технікою. Сюди закуповують нові прилади, приміром, 
спектрофотометри з іоно-полум’яною атомізацією, які да-
ють змогу контролювати широкий спектр домішок. Тут же 
зберігатимуть арбітражні зразки усієї продукції, що виро-
бляється. Поки це сховище розташоване на виробничому 
майданчику. 

Наталя Розсихаєва, завідуюча лабораторії з контр-
олю виробництва, розповідає, що вся сировина, що захо-
дить на виробництво, ретельно перевіряється. 

«На кожен препарат, що ми виробляємо, розроблені тех-
нічні умови, прописані нормативи, і весь контроль, який 
ми здійснюємо, проводиться згідно з цими нормативами, 
– запевняє завідуюча лабораторії . – До речі, технічні умови 
відповідають нашим українським стандартам, які інколи 
бувають навіть жорсткіші, ніж європейські. ТУ ми розро-
бляли самі, нам допомагав Інститут екогігієни і токсико-
логії ім. Л.І.Медведя. Із ним ми здійснюємо міжлабораторний 
контроль – вони перевіряють у себе, ми – у себе».

Компанія винаходить нові способи захисту від 
фальсифікату 

Головний хімік фабрики Павло Стовповий розпо-
вів, що продукцію UKRAVIT вже почали фальсифікувати. 
Звичайно, з одного боку, цей факт виробнику приємний, 
оскільки говорить про визнання бренду. Але, з іншого боку, 
це досить неприємна річ, яка призводить до збитків та псує 
репутацію.  

Віктор Масловський, директор відділу продажів, запев-
нив, що компанія постійно шукає нові елементи захисту, нові 
технології, які максимально захищають продукцію від підробок. 

«На своєму заводі ми виробляємо власну тару і брендує-
мо її. І це якісно відрізняє нашу каністру від тієї каністри, у 
якій продається підроблена продукція. Найближчим часом 
плануємо маркувати кожну нашу упаковку індивідуальним 
кодом, за яким її можна буде перевірити на оригінальність». 

Враженнями від екскурсії на виробництво 
діляться гості заходу

Михайло Алфьоров, голова фермерського господар-
ства «Алфьоров», с. Рябина, Великописарівський р-н, 
Сумська обл.:

«Я займаюсь фермерством з 2006 року, і за цей час пе-
репробував гербіциди різних компаній, як доступних, так і 
дорожчих. Бували випадки, що компоненти траплялися не 
надто якісні і це викликало застереження. Останнім часом 
віддаю перевагу продукції UKRAVIT. У продуктів компанії діючі 
речовини, ясна річ, не нові, але їхні комбінації нові й неочіку-
вані. І не лише для мене, але й для інших агровиробників вони 
є несподіваним і досить успішним вирішенням питання 
захисту рослин від бур’янів. До того ж, такий новаторський 
підхід підштовхує і мене експериментувати з препаратами 
і самому пробувати різні комбінації. Приміром, цього року я 
успішно подолав хвощ польовий, з яким і не кожен гербіцид 
справляється. Чистота склала понад 90%. 

Завдяки цьому Дню відкритих дверей я переконався, що 
UKRAVIT − це український виробник, який виготовляє все на 
сучасному обладнанні. Мене зацікавила лабораторія, ми 
поспілкувалися із керівницею, Наталією Розсихаєвою, яка 
відповіла на всі мої запитання і ми добре зрозуміли одне 
одного. Приємно бачити, що люди справді на своєму місці, 
пишаються своєю роботою. 

А ще завжди приємно спілкуватися з представниками 
компанії на місцях, які чітко і детально розповідають про 
всі препарати, спілкуються на рівних, не намагаючись 
щось, як то кажуть, «втюхати», вони щирі й відверті». 

Микола Черняк, менеджер компанії-дистриб’ютора 
«Сервісагро-Київ»:

«Продукція групи компаній UKRAVIT цікава нам тим, що її 
створює  український виробник, і її можна успішно реалізу-
вати. І продукцію UKRAVIT ми продаємо найбільше – торік і 
цього року вона на першому місці за обсягами продажу. Я за-
доволений співпрацею з UKRAVIT, ціла низка конкурентів не 
може з ними змагатися. Мені подобаються такі продукти 
як Дезарал Екстра, Селефіт Екстра і ще ряд препаратів. Це 
досить ефективні варіанти для наших сільгоспвиробників, 
оскільки ціна у цього виробника нижча, а якість – на високо-
му рівні. Багато препаратів не мають аналогів на ринку. А 
чого ще бажати – клієнти задоволені, поля захищені».

Ольга Соломка

З питань продажу та співпраці звертатися: 
ТОВ «Укравіт Агро», м.Київ, вул.Дегтярівська, 25/1, 

гаряча лінія: 0 800 301 401, www.ukravit.ua
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СПЕКА® – ВАША НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
ВІД МІНЛИВОЇ ПОГОДИ

Щороку перед аграріями стоїть не легке завдання вчасно посіяти та виростити повноцінні вро-
жаї сільськогосподарських культур, забезпечивши їх максимальне збереження на протязі вегета-
ції. Проте, найбільш відповідальний момент настає, коли потрібно швидко, а головне, якісно (без 
втрат) зібрати отриману продукцію. На шляху до чого, нерідко, стоять складні погодні умови (три-
валі опади, підвищена вологість, понижені температури повітря), наявність небажаної рослин-
ності у посівах, недостатня кількість збиральної техніки та багато іншого. Усі ці фактори, зазвичай, 
призводять до розтягування періоду дозрівання культур та ускладнюють збиральні роботи, що в 
свою чергу, відображується на величині отриманого врожаю та його якості. 

Одним із заходів, які забезпечують збереження вироще-
ної продукції та її якості є десикація посівів (підсушування 
рослин з метою пришвидшення періоду їх дозрівання та 
полегшення збирання врожаю). Проведення десикації є 
необхідним елементом технології вирощування багатьох 
зернових, зернобобових та олійних культур, серед яких 
важливе місце посідає соняшник. 

Рослини соняшнику через ряд фізіологічних особли-
востей дозрівають досить нерівномірно та повільно. 
Прохолодна та волога погода наприкінці вегетації культури 
призводить до уповільнення перебігу усіх фізіологічних 
процесів та розтягування вегетаційного періоду соняшни-
ку. В таких умовах можливий також розвиток та поширення 
таких небезпечних хвороб як біла і сіра гнилі, фузаріоз, 
фомопсис, які за короткий проміжок часу можуть заразити 
практично усе насіння, тим самим знизивши його посівні 
та товарні якості. Додаткові труднощі становить також за-
бур’яненість посівів, ускладнюючи процес обмолоту. Тому, 
найбільш дієвим заходом вирішення проблем із збиран-
ням, у цьому випадку, залишається десикація посівів.

Для пришвидшення рівномірності дозрівання рослин, 
оптимізації їх вологості, знищення бур’янів у посівах, 
зниження ймовірності розвитку хвороб  та забезпечення 
можливості проведення своєчасного механізованого 
збирання врожаю компанія "НОПОСОН-АГРО" рекомендує 
препарат СПЕКА.

СПЕКА – високоефективний десикант суцільної дії для 
передзбирального підсушування соняшнику, сої, гороху, 
ріпаку, гірчиці, зернових, гречки та інших культур.

Препарат діє лише контактно, не поширюється по 
рослині та не впливає на посівні та продовольчі якості на-
сіння, тому безпечний як для товарних так і для насіннєвих 
посівів. Механізм його дії полягає у зневодненні тканин об-
роблюваних рослин. Так, дикват, діюча речовина десиканту, 
проникаючи у клітини, перетворюється на перекис водню, 
який, в свою чергу, руйнує стінки клітин і призводить до 
виведення вологи із рослини. 

Окрім того, для покращення покриття листкової 
поверхні під час внесення, збільшення проникаючої 
здатності діючої речовини та пришвидшення дії до 

складу препарату СПЕКА 
входить ряд допоміжних 
речовин (сурфактанти, 
адьюванти, антифризи, 
та ін..). Завдяки чому і 
забезпечується більш 
ефективний результат 
десикації посівів. 
Так, видимі ознаки 
роботи препарату 
спостерігаються на 3-6  
добу після внесення у 
вигляді знебарвлення 
листкової поверхні, а 
повне висихання рослин 
– через 8-16 діб після 
внесення.

Норма витрати препара-
ту СПЕКА залежить від культу-
ри, густоти стояння рослин, рівня 
забур’янення посівів, погодних умов на момент обробки та 
становить 2 - 3 л/га. При чому, ефективність роботи не зале-
жить від температурного режиму. Даний десикант відмінно 
працює як при понижених (+ 10 °С), так і підвищених (+30 °С) 
температурах повітря, змінюється лише швидкість його дії. 
Проте, варто відмітити, що особливістю дикватів є швидке 
розкладання утвореного перекису водню під дією сонячних 
променів. Тому обробку посівів як СПЕКОЮ, так і іншими 
десикантами на основі диквату варто проводити у похмуру 
погоду або у вечірні години. В цьому випадку препарат всти-
гає глибше проникнути у тканини та працює найбільш дієво.

Для максимальної ефективності десикації посівів 
соняшнику та інших культур препаратом СПЕКА важливо 
правильно визначити період його застосування, беручи до 
уваги не тільки прогнозовані терміни збирання, а й фазу 
розвитку рослин, вологість насіння та інше. Так, десикацію 
соняшнику варто починати на початку побуріння кошиків 
за вологості насіння 25-30 %. Таке застосування препарату 
СПЕКА забезпечує повне висушування рослин, навіть 
за несприятливих погодних умов, а зібрана продукція 

Таблиця 1. Рекомендації щодо застосування десиканту СПЕКА

Культура Фаза внесення Допустима вологість насіння 
для проведення десикації, % Норма витрати препарату, л/га

Соняшник Початок побуріння кошиків 25-30 2-3

Соя Побуріння бобів нижнього і 
середнього ярусів не > 40 % 2-3

Ріпак, гірчиця Побуріння 70 % стручків Не > 30 % 2-3

Зернові Воскова стиглість не > 30 % 2-2,5

Горох Побуріння 70-75 % бобів ≈ 30 % 2-3



збереже усі господарсько-цінні властивості. При цьому, 
знижується вологість рослинної маси, прискорюються 
і вирівнюються процеси дозрівання культури, 
зменшується вміст вологи в насінні, покращуються його 
якісні показники, знижуються втрати врожаю. Окрім 
того, проведення  десикації препаратом СПЕКА усуває 
проблему забур’яненості посівів, повністю знищуючи 
наявні бур’яни, тим самим полегшуючи та здешевлюючи 
процеси збирання, доочищення та досушування продукції. 
Також, застосування даного десиканта зупиняє розвиток 
та поширення хвороб наявних у рослинах (через 
висушування тканин рослин заражених патогенами), 
особливо в умовах вологої дощової погоди.

Дієвість препарату СПЕКА була багаторазово доведена 
виробничими випробуваннями у господарствах різних ре-
гіонів України. Так, у 2015 році в умовах Полтавської області 
у ТОВ «Агріс»  застосування даного десиканту у посівах сої 

забезпечило 95 % біологічної ефективності, повністю вису-
шивши усі наявні рослини через 4 доби після внесення.

Таким чином, використовуючи препарат СПЕКА, ви 
гарантовано збережете  вирощений урожаю за будь-яких 
погодних умов та знизите затрати на його збирання та до-
сушування. Використовуйте СПЕКУ та не будьте залежними 
від мінливості природи. 

Кандидат с.-г. наук, науковий консультант 
ТОВ «НОПОСОН-АГРО» Галина Павленко
тел. +38(044) 406-57-83, +38(067) 313-60-43

www.noposion.com.ua

         а) до проведення десикації                                                                                             б) через 11 діб після десикації 

Рис. 1. Ефективність застосування препарату СПЕКА на посівах соняшнику (Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н., 2016 р.)



СТАТУС КВОТ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Лібералізація міжнародної торгівлі в умовах глобалізації є одним із 

об’єктивних факторів розвитку. Ринки країн відкриваються, умови тор-
гівлі спрощуються і бар’єри скасовуються. В сукупності це сприяє фор-
муванню додаткових економічних можливостей, які проявляються у 
збільшенні обсягів товарообігу, покращенні доступу до ринків сировини, 
обладнання, інвестицій.

Україна та ЄС є важливими торговельними партнерами. 
В сегменті торгівлі агропродовольчою продукцією їх за-
гальний обсяг за 2016 рік склав понад 5,6 млрд євро. При 
цьому торговельний баланс є позитивним для України, екс-
порт якої в межах сегменту становить 4,1 млрд євро проти 
1,5 млрд євро імпорту з ЄС. Як наслідок, Україна займає 
восьме місце серед імпортерів агропродовольчої продукції 
до ЄС і лише 21 місце серед напрямів експорту продукції 
даної групи з країн ЄС.

Обсяг експорту в межах 4 млрд євро (3,8 – 4,1 млрд 
євро) протягом останніх п’яти років є відносно сталим і по-
чинаючи із 2013 року зберігає тенденцію до зростання. Се-
редній темп приросту складає близько 2% щороку. Понад 
85 % від загального обсягу займає сировинна продукція. 
В основному – це зернові та олійні культури. Загальний 
обсяг експорту тваринницької продукції з України до 
ЄС становить 142 млн євро (3,5 % від загального обсягу 
експорту агропродовольчої продукції). З них – 1,9 % припа-
дає на молочну групу, 1,5 % на м’ясо і субпродукти (в ос-
новному - курятина), решта – на живих тварин і продукцію 
тваринницького походження.

В даному контексті важливо охарактеризувати умови 
торгівлі між даними торговельними партнерами, оскільки 
саме від цього залежать перспективи подальшого збіль-
шення обсягів товарообігу і посилення співпраці.

СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Міжнародна торгівля на сьогодні являє собою складну 

систему, яка узгоджує умови товарного обміну між торго-
вельними партнерами. Вона регулюється багатьма між-
народними угодами, серед яких важливу роль відіграють 
угоди в межах Світової організації торгівлі, регіональні тор-
говельно-економічні угоди, а також – двосторонні угоди. 
Зважаючи на посилення загальної тенденції до зниження 
торговельних бар’єрів, все більшого значення набувають 
двосторонні угоди між країнами про створення зон вільної 
торгівлі. 

Україна та ЄС сьогодні також перебувають на етапі пог-
либлення міжнародної співпраці, яка реалізується в межах 
Угоди про асоціацію. Відповідно до цього, починаючи з 
01.01.2016 року вступила в силу Угода про поглиблену та 
всеохоплюючу зону вільної торгівлі Україна-ЄС (ЗВТ). Умови 
угоди передбачають поступове (протягом 10 років) скасу-
вання ввізних мит на більшість товарів, що імпортуються на 
ринки один одного, запровадження уніфікованих правил 
визначення походження товарів, приведення Україною 
своїх технічних регламентів, процедур і фітосанітарних 
заходів щодо безпеки харчових продуктів у відповідність 
до європейських та інші умови щодо встановлення най-
більшого сприяння доступу до своїх ринків.

ЗВТ – не єдина угода між ЄС та Україною щодо здій-
снення торгівлі. Тривалий час значний обсяг товарної 
номенклатури між названими партнерами реалізується в 
межах Генеральної системи преференцій (GSP). Відповідно 
до неї на понад 400 груп товарів ставки ввізного мита є 
нижчими, ніж в межах ЗВТ. 

Окрім того, в квітні 2014 року ЄС в односторонньому 
порядку запровадив для України режим автономних торго-
вельних преференцій, які передбачили скасування ввізних 
мит на 94,7 % усього обсягу промислових товарів та 83,4% 
агропродовольчої продукції українського виробництва. 
В результаті таких дій, тарифи ЄС на ввезення української 
продукції в середньому знизилися з 4,9% до 0,5%, що, вра-
ховуючи обсяги товарообігу, середньозважено становило 
зниження з 5,0% до 2,6%. 

КВОТИ…
Однією із умов застосування автономних торговельних 

преференцій і ЗВТ є встановлення квот на безмитне за-
везення продукції України та ЄС на ринки один одного. В 
українському бізнесовому середовищі існує неоднозначне 
розуміння квот і механізму їх дії, яке вимагає їх роз’яснен-
ня. Так, наприклад існує думка, що квоти є різновидом 
торговельних обмежень щодо експорту продукції, оскільки 
вони встановлюють певні межі щодо обсягів експорту. 
Проте, це не так. Відповідно до двосторонніх домовлено-
стей, квоти є додатковим елементом лібералізації торгівлі. 
Вони встановлюються на товари, експорт яких на ринок ЄС 
чи України передбачає стягнення мита і дозволяє ввезення 
частини експортованої продукції (в межах затвердженого 
обсягу квот) без сплати мита. Після вичерпання обсягу кво-
ти, продукція може й надалі експортуватися країнами ЄС та 
Україною на ринки один одного, але уже зі сплатою мита. 
Тобто, квоти фактично створюють додаткові сприятливі 
умови для експорту окремих видів продукції.

Механізм квотного регулювання безмитного ввезення 
товарів агропродовольчої групи до ЄС передбачає регулю-
вання в межах двох напрямів:

– “перший прийшов – перший обслуговується” – перед-
бачає попереднє затвердження обсягів квот і їх викори-
стання в залежності від наявного залишку;

– “імпортного ліцензування” – передбачає подачу імпор-
терами української продукції відповідних заявок на здійс-
нення імпорту до Генерального директорату Європейської 
комісії “Аграрні питання та розвиток сільської місцевості” і 
їх поступове заповнення. 

Перелік товарних груп по кожному із напрямків подано 
в таблиці 1.

Практично усі квоти на агропродовольче продукцію, 
що експортується з України в ЄС стосуються сировини. 
Їх основне призначення – забезпечити переробну про-
мисловість країн ЄС дешевшою сировиною. В окремих 
випадках дія квот має визначені часові інтервали, в межах 
яких можна здійснювати експорт. Ці часові інтервали до-
зволяють уникнути перенаповнення сировинних ринків і 
запобігти “обвалу” ціни на продукцію.

Таким чином, введення квот на безмитний експорт части-
ни української продукції до ЄС є нічим іншим як раціональ-
ним економічним розрахунком, який з одного боку створює 
додаткові сприятливі умови для торгівлі українських ви-
робників на ринку ЄС, а з  іншого – забезпечує потреби еко-
номіки своїх країн-членів в дешевій сировині на умовах, які 
знижують ризики несприятливих цінових коливань.
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Особливістю квотного регулювання за принципом 
«перший прийшов - перший обслуговується є можливість 
їх “незаповнення” з однієї сторонни, і наявність ризику 
не скористатися квотою через їх завчасне вичерпування. 
Так, серед повного переліку квот, що діють за даним прин-
ципом, протягом 2016-2017 рр. десять товарних груп не 

експортувалося через невідповідності умов торгівлі, це: 
м’ясо баранини; інший цукор; гриби (основна і додаткова 
квота); гриби роду аgaricus (печерицi, або шампiньйони); 
продукція з обробленого молока; оброблена продукція з 
молочних вершків; цукрова кукурудза; сигарети; спирти; 
текстильно-допомiжнi речовини.

Натомість по шести товарних групах обсяг квот вичер-
пувався ще у травні місяці. В найбільшій мірі це стосується 
бджолиного натурального меду (обсяг квот у розмірі 5-5,3 
тис. тонн закінчувався ще 4 січня), а також цукру та ячмінної 
крупи і борошна (обсяг квот в розмірі 20 і 6,6 тис. тонн ви-
черпувався у лютому місяці). Також, у 2016 році в повному 
обсязі було використано квоти на експорт оброблених то-
матів (10 тис. тонн), солоду і пшеничної клейковини (7 тис. 
тонн), а також вівса (4 тис. тонн). В майже повному обсязі 
було використано безмитну квоту на експорт виноградно-
го та яблучного соку (квоту в обсязі 10 тис. тонн було вико-
ристано на 99,8 %). Станом на 11.07.2017 р. в повному або 
майже повному обсязі було використано експортні квоти 
по тих же групах товарів, окрім вівса.

ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ
Загальна ситуація щодо обсягу квот і їх використання 

протягом 2016-2017 року зображена в таблиці 2. Як бачимо, 
в межах квоти за зазначений період українські виробники 
експортували 17 товарних груп продукції, по яких, біль-
шість квот було заповнено менше, ніж на 30 %.

Варто відмітити, що по багатьох видах продукції, екс-
порт в межах квоти становить значну частину в загальному 
експорті до ЄС. Так. наприклад, експорт меду з України до 
ЄС в 2016 році на 24 % відбувався в межах квоти. Майже на 
100 % в межах квоти було експортовано овес і цукор. Част-
ка квот по інших видах продукції в загальному експорті 
також коливалася в межах 3-90 %.

В контексті оцінювання статусу квот, встановлених 
на експорт агропродовольчої продукції з України до ЄС 
відмітимо два основних аспекти: по-перше, по багатьох 
товарних групах, обсяг квот є суттєво меншим, ніж можли-
вості українських виробників, по-друге, по багатьох то-
варних групах, ми не можемо скористатися квотами через 
невідповідність санітарних чи інших норм. Відповідно до 
цього, основні дії, в межах даного напрямку зовнішньоеко-
номічної діяльності потрібно приділяти узгодженню умов 
торгівлі між ЄС та Україною, а також в межах міжнародних 
переговорів добиватися поступового збільшення квот на 
безмитний експорт української продукції до ЄС. Окремим 
напрямом переговорів повинна також стати повна відміна 
тарифних обмежень в межах дії зони вільної торгівлі.

Роман Волошин, к.е.н., доцент,
Тернопільський національний економічний університет

Таблиця 1. Перелік товарних груп агропродовольчої 
продукції по напрямах регулювання експортних квот

Перелік товарних груп, на 
які встановлюються квоти 

на умовах «імпортного 
ліцензування”

Перелік товарних груп, 
на які встановлюються 
квоти  за принципом 

«перший прийшов - перший 
обслуговується”

• яловичина;
• м'ясо птиці і 
напівфабрикати з м›яса 
птиці;
• свинина;
• яйця та альбуміни;
• вершкове масло та 
молочні пасти;
• сухе молоко;
• молоко, вершки, згущене 
молоко та йогурти;
• пшениця м’яка, пшеничні 
борошно та гранули;
• кукурудза, кукурудзяне 
борошно та гранули;
• ячмінь, ячмінне борошно та 
гранули

• ячмінна крупа та борошно
• зерно зернових злаків, 
оброблене іншим способом
• оброблена продукція з 
молочних вершків
• продукція з обробленого 
молока
• оброблена продукція із 
зернових
• солод та пшенична 
клейковина
• гриби (основна і додаткова 
квота)
• оброблена продукція з 
цукру
• висівки, відходи та залишки
• харчові продукти
• сигари та сигарети
• оброблений крохмаль
• оброблена продукція з 
масла
• продукти переробки солоду 
та крохмалю
• виноградний та яблучний 
соки
• м’ясо баранини
• оброблені томати
• цукрова кукурудза
• інший цукор
• цукрові сиропи
• цукор
• овес
• часник
• мед
• етанол

Таблиця 2. Розмір безмитних експортних квот агропродовольчої продукції до ЄС та їх використання в 2016-2017 рр.

№ Назва продукції
розмір квот, тис. тонн

2016 р. Станом на 11.07.2017 р.
розмір квот, 

тис. тонн
викор. квоти, 

%
розмір квот, 

тис. тонн
викор. квоти, 

%
1 Мед 5000 100,0 5200 100,0
2 Цукор 20070 100,0 20070 100,0
3 Ячмінна крупа та борошно 6300 100,0 6600 100,0
4 Оброблені томати 10000 100,0 10000 100,0
5 Виноградний та яблучний соки 10000 99,8 12000 100,0
6 Солод та пшенична клейковина 7000 100,0 7000 97,7
7 Оброблений крохмаль 10000 19,0 10000 37,0
8 Цукрові сиропи 10000 59,3 12000 35,7
9 Овес 4000 100,0 4000 28,4

10 Зерно зернових злаків, оброблене іншим способом 2000 2,7 2000 13,9
11 Висівки, відходи та залишки 17000 42,9 18000 11,8
12 Оброблена продукція з цукру 2000 16,9 2200 5,7
13 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао: 300 24,4 340 1,4
14 Етанол 27000 7,0 41600 1,3
15 Харчові продукти 2000 0,3 2000 0,9
16 Часник 500 9,8 500 0,3
17 Продукти переробки солоду та крохмалю 1000 0,0 1200 0,2
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Хімічний склад:

P K Ca

Марка "А" 17 2 27

Марка "Б" 13 23 23

Марка "Д" 12 18 25

Марка "К" 10 30 20

Марка "О" 6 33-38 20

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

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

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

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

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

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



Хімічний склад:

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

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

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

Магній відповідає за утворення у листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на 
формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого у 
рослин формується більш потужна коренева система.
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 ІЗ ПРЕПАРАТАМИ «НУФАРМ» МОЖНА 
ЗАБУТИ, ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ БУР’ЯНИ

Компанія «Нуфарм» вже понад 70 років забезпечує сво-
їх клієнтів у всьому світі високоякісною продукцією, яка 
відповідає встановленим стандартам якості, безпеки для 
навколишнього середовища та здоров’я людини.  

Один із основних світових поста-
чальників препаратів, що застосову-
ються для захисту рослин у сільському 
господарстві, має у своїй лінійці низку 
справді унікальних препаратів із таким 
поєднанням діючих речовин, яких в 
Україні практично немає. Йдеться на-
самперед про післясходові гербіциди, 
які все частіше застосовують сільгосп-
виробники. Сьогодні компанія зна-
йомить зі своїми найефективнішими і 
найбільш затребуваними препаратами.

На «Міжнародних днях поля DLG», що 
проходили наприкінці червня у Дослід-
ницькому Київської області, компанія 
знайомила аграріїв зі своїми найефек-
тивнішими і найбільш затребуваними 
засобами захисту рослин та демонстру-
вала результати їх застосування.

Агрітокс® – перевірений 
часом 

Іван Козира, регіо-
нальний торгівель-

ний представник 
«Нуфарм» у Захід-
ній Україні:

«Коли ми пита-
ємо у споживачів: 

«Чи знаєте ви ком-
панію «Нуфарм»?», 

то перша асоціація, що 
виникає у сільгоспвиробни-

ка  – засіб Агрітокс®. Це післясходовий 
системний гербіцид, що використо-
вується на дуже широкому спектрі 
культур проти найбільш поширених 
однорічних дводольних бур’янів. Його 
можна успішно застосовувати і на 
зернових – ячмені, житі, пшениці, і на 
льоні, і на картоплі, і на люцерні, і на 
горосі. І зараз ми відкриваємо його ще 

й з іншого боку – вивчаємо світовий 
досвід застосування на кукурудзі». 

Цікаво, що Агрітокс® – не новий 
препарат, він уже років 60 на ринку. Це 
один із перших гербіцидів, винайдених 
у світі. Колись був незаслужено забу-
тий, оскільки прийшли нові бур’яни, 
приміром, підмаренник, який цей пре-
парат не контролював. І тому на ринок 
прийшли нові сульфонілсечовинні 
препарати, які вирішували ці питання. 
Проте, на наші поля повернувся хвощ, 
який вже не контролюється сульфо-
нілсечовинними препаратами, і у Агрі-
токс® немов би з’явилося нове дихання. 

Так, препарат Агрітокс® на сьогодні 
показує найкращі результати контр-
олю таких злісних бур’янів, як осот, 
берізка польова, а особливо хвощ 
польовий, який зараз набув великого 
поширення, а ефективного рішення 
нині бракує. Раніше його було менше, 
та й робота проти нього не велась. 
Приміром, при старій колгоспній сис-
темі господарства цілеспрямовано за-
ймалися вапнуванням. Тепер же про-
водять в основному мінімальний об-
робіток ґрунту, вапнуванням ніхто не 
займається. І сьогодні хвощ польовий 
становить загрозу практично по всій 
Україні, особливо страждають Цен-
тральна, Західна і Північна частини. 
До того ж, вивести його доволі важко. 
Тому ми пропонуємо проти хвоща 
використовувати саме препарат Агрі-
токс®, який дуже добре контролює 
наземну частину цього бур’яну, і част-
ково – підземну систему. 

Окрім хвоща, цей препарат контро-
лює дуже широкий спектр бур’янів, а 
також його можна застосовувати проти 
падалиці, яка багато у кого становить 

проблему. Агрітокс® успішно «забирає» 
всю падалицю у наступних культурах у 
сівозміні, і це велика його перевага. 

Зараз у рослин через непомірні 
внесення різних препаратів, через 
недотримання технологій, норм і т.д., 
виробляється резистентність,  тобто 
звикання до препаратів, певна стій-
кість. І якраз до препарату Агрітокс® 
такої стійкості немає і це – ще одна 
з його переваг. А також можливість 
застосування на зернових культурах 
проти пізніх бур’янів до прапорцевого 
листка і наступної хвилі, яка з’являєть-
ся у фазу трубкування (осот, берізка, 
хвощ, падалиця соняшника та інші).

Дікогерб® Супер допоможе 
подолати хвощ

Віктор Попрожук, 
регіональний торгі-
вельний представник  
«Нуфарм» у Рівнен-
ській, Житомирській, 
Волинській і Київській 
областях:

«Чимало засобів, що 
пропонує компанія «Нуфарм», 
не мають аналогів в Україні. Дікогерб® 
Супер – один із таких препаратів, його 
ми пропонуємо для захисту кукурудзи. 
Це післясходовий гербіцид системної 
дії для боротьби з однорічними та ба-
гаторічними дводольними бур’янами 
у посівах зернових колосових культур. 
Його створено для боротьби зі зліс-
ними багаторічними дводольними 
бур’янами, які мають потужну коре-
неву систему та здатність відновлю-
ватися». 

Особливо актуальним цей препа-
рат є для господарств, що практику-
ють мінімальний обробіток ґрунту, 
адже за такої системи з’являються 
нові покоління бур’янів. Окрім того, 
за системи мінімального обробітку 
ґрунту, бур’ян після подрібнення може 
і далі розмножуватися. За таких умов 
до фази 5 листка Дікогерб® Супер 
чудово справляється з берізкою по-
льовою, осотами, хвощем польовим, 
розповсюдження яких в Україні наби-
рає загрозливих масштабів.  Це най-
проблемніші бур’яни, оскільки є мало 
препаратів, які їх контролюють. 

Що стосується посівів кукурудзи, то 
найефективніше боротися з проблем-
ними бур’янами, такими як хвощ, бе-
різка, осоти та з іншими дводольними 
бур’янами, сходи яких з’являються у 
травні – у фазу 4-5 листків кукурудзи.

Особливість застосування Діко-
герб® Супер в тому, що треба ретельно 
дотримуватися часу обробітку – по-
трібно встигнути спрацювати у фазу від 

Агрітокс, РК 1,5 л/га
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3 до 5 листків кукурудзи. Якщо засто-
совувати препарат по 6-7-му листках, 
то можуть бути фітотоксичні прояви 
гербіциду на культурну рослину. 

Новий гербіцид Зеагран®, 
від якого зростає 
врожайність

Максим Пташник, регі-
ональний торгівельний 

представник «Нуфарм» у 
Вінницькій, Черкаській 
і Кіровоградській об-
ластях:

«Наша компанія про-
понує новинку – високо-

ефективний селективний 
післясходовий гербіцид кон-

тактно-системної дії для захисту 
посівів кукурудзи від однорічних і бага-
торічних дводольних та однорічних 
злакових бур’янів – Зеагран®. 

Цей засіб є унікальним, оскільки має і 
ґрунтову, і післясходову дію. Він містить 
дві діючі речовини – це бромоксиніл (ре-
човина дуже толерантна до кукурудзи) і 
тербуталазин (діюча речовина ґрунто-
вої дії, що мінімально впливає на розви-
ток і формування качана у кукурудзи). За-
стосовується з 3 по 8* листок культури 
(*світовий досвід використання).

Він особливо ефективний при за-
стосуванні на такому бур’яні, як лобо-
да біла, що навіть переросла! Однією з 
унікальних особливостей нашого про-
дукту є те, що він  буквально спалює 
бур’ян через 5-7 днів, і не становить 
загрози для культурної рослини.

Візуальні ознаки проявляються бу-
квально на третій день після внесення 
нашого продукту. Після використання 
гербіциду Зеагран® можна побачити, 
що кукурудза не пригнічена, на відміну 
від дії інших гербіцидів. Із тих клієнтів, 
хто використовував наші препарати, 
ще жоден не сказав, що у нього впала 
врожайність. Навпаки, були дзвінки від 
клієнтів, які розповідали, що після ви-
користання наших продуктів урожай-
ність кукурудзи підвищувалася».

Препарати на основі бромоксинілу 
(діюча речовина, що входить до пре-

парату Зеагран®), у Франції використо-
вуються на ділянках гібридизації. У 
Німеччині найпопулярніші післясхо-
дові гербіциди, які використовують на 
кукурудзі, – саме на основі тербутила-
зину, бромоксинілу і нікосульфурону. 
І всі ці діючі речовини вирішують 
проблему забур’яненості посівів, як 
злаковими, так і дводольними бур’яна-
ми. Діюча речовина – нікосульфурон, у 
даній бакові суміші посилює дію саме 
на однорічні та багаторічні злакові 
бур’яни. Тому найефективніше вико-
ристовувати бакову суміш із Зеагра-
ном® та Астралом®.

До речі, на ринку є чимало засобів 
захисту із діючою речовиною нікосуль-
фурон. Перевага ж гербіциду Астрал® 
від «Нуфарм» у тому, що у його форму-
ляції як прилипач використана олія, яка 
забезпечує набагато краще прилипання 
і проникнення. І це, своєю чергою, 
дається взнаки у ефективності проти 
злакових бур’янів. Особливо ефектив-
ний у стресових умовах – під час посухи, 
холоду, – власне, ті умови, що ми спо-
стерігаємо цього року. Справді, наш ні-
косульфурон на олійній основі набагато 
краще працює, ніж інші нікосульфурони. 
І в цьому його основна перевага.

Стосовно норм внесення, то Зеа-
гран® використовується у нормі 1,6 - 
2,0 л/га, Астрал® – 1,0 - 1,25 л/га. 

Що стосується загалом підходу до 
вирощування кукурудзи, то ми реко-
мендуємо відмовитися від ґрунтових 
гербіцидів і радимо використовувати 
хороший післясходовий гербіцид. Таким 
чином, буде набагато менше токсичного 
впливу на культуру, і як результат, біль-
ша врожайність. Але, звичайно, із стра-
ховими гербіцидами треба працювати 
вчасно, вкластися у фазу і уже потім 
розраховувати на хороші врожаї.

Щодо препарату Зеагран®, яким 
можна працювати до 8* листка (*світо-
вий досвід використання), то жодної фі-
тотоксичності на культурну рослину він 
не має. Адже, на відміну від препаратів 
довготривалої дії, які довгий час, навіть 
до місяця, утримуються в рослині та 
спричиняють стресовий стан, Зеагран® 
має швидку дію. Відтак він миттєво 
виводиться з рослини, не завдаючи їй 
жодної шкоди. До того ж Зеагран має 
ще й ґрунтову дію: спрацювавши проти 
бур’янів, він залишається у ґрунті, ство-
рюючи захисний екран проти наступ-
ної хвилі бур’янів. Таким чином, одним 
внесенням цього препарату можна 
знищити великий спектр бур’янів, зеко-
номивши при цьому кошти.  

Компанія «Нуфарм» приділяє вели-
ку увагу консультаціям перед засто-
суванням того чи іншого препарату, 
детально розповідаючи аграріям про 
всі нюанси своїх продуктів на різних 
семінарах та Днях поля, як і в Дослід-
ницькому, де наша редакція зустрілась 
з представниками компанії. На дослід-
них посівах учасники побачили пере-
ваги та особливості кожного з препа-
ратів, що були описані вище, почули 
про важливі агрономічні засади, яких 
має дотримуватись сільгоспвиробник, 
та взяли на озброєння ефективну тех-
нологію боротьби з  бур’янами.

Ольга Соломка

Дікогерб Супер, РК 1,2 л/га

Зеагран 350 СЕ 1,6 л/га + Астрал, МД 1,25 л/га

ТОВ "НУФАРМ УКРАЇНА", 
Київ, вул. М.Грінченка, 4, 03038, Україна

тел.: +38 (044) 495 53 60   www.nufarm.com.ua
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        м. Кропивницький (КIРОВОГРАД)

МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

виставкової площі!виставкової площі!



ЯК МІКРОДОБРИВА «УАРОСТОК»®  ЗБІЛЬШУЮТЬ 
ВРОЖАЙНІСТЬ: ДОСВІД ЧЕРНІГІВЩИНИ І СУМЩИНИ

На сьогодні агровиробники мають достатні знання та досвід 
вирощування рентабельних врожаїв. Проте з кожним роком 
збільшується асортимент насіннєвого матеріалу, гібридів 
чи сортів із кращим адаптивним потенціалом та величиною 
врожаю, які дають  надію на отримання високих прибутків з 
одиниці площі. Звичайно, технологія вирощування сучасних 
високопродуктивних гібридів чи сортів базується не лише на 
придбанні якісного насіннєвого матеріалу. Це ціла низка тех-
нологічних процесів, які забезпечують оптимальні умови для 
повної реалізації генетично можливих показників вирощува-
них культур. 

Однією з основних умов отриман-
ня високих врожаїв є збалансована 
система мінерального живлення 
– своєчасне забезпечення культур 
потрібними елементами живлення, 
що активує фізіологічний розвиток 
рослин, сприяє формуванню репро-
дуктивних органів, підвищує їхню 
стійкість до хвороб, шкідників, впливу 
абіотичних факторів. Нині ринок мі-
неральних добрив та їхній маркетинг 
знаходяться на такому рівні, що навіть 
у досвідчених агровиробників вини-
кають сумніви щодо вибору якісної 
продукції. Багато хто з них, довіряючи 
лише власному досвіду, перед об-
робкою великих площ вирощуваних 
культур проводять так звані дослі-
ди – застосовують на одній культурі 
декілька продуктів різних виробників 
і за показниками зібраного врожаю 
планують співпрацю на наступний рік. 

Саме такі досліди підкріпили 
співпрацю ТОВ «Український Аграр-
ний Ресурс», вітчизняного виробника 
позакореневих мікродобрив торгової 
марки «УАРОСТОК»®, із господарствами 
ПП «УкрАгроТранс» (с. Варварівка 
Бахмацького р-ну Чернігівської об-
ласті) та ТОВ «Родючість» (с. Склярівка 
Сумського району). Спробувавши 
застосування продуктів компанії на 
невеликих ділянках минулого року, го-
сподарі були задоволені результатами, 
та цього року використали добрива 
марки «УАРОСТОК»®  на всіх площах. 

Озимий ріпак, 
оброблений 
мікродобривами 
«УАРОСТОК»®  дав 3 ц 
прибавки на гектар 

Ми приїхали у господарство 
ПП «УкрАгроТранс» (с. Варварівка, 
Бахмацький район, Чернігівщина). 
Господарство відоме на Чернігівщині 
з 2012 року, займається професійним 
вирощуванням не лише такої вибагли-
вої культури як озимий ріпак (400 га), 
а й кукурудзи (цього року приблизно 
1000 га), озимої пшениці (цього року 
400 га), ячменю, жита.  

«Співпраця з компанією «Україн-
ський Аграрний Ресурс» і знайомство з 
дією мікродобрив «УАРОСТОК»® розпоча-
лися минулого року – ми випробували 
їх на озимій пшениці, – розповідає 
Ігор База, головний агроном ПП 
«УкрАгроТранс». – Посіви озимої 
пшениці вийшли з зими у незадо-
вільному стані через несприятливі 
погодні умови восени, а саме критич-
на нестача вологи була причиною 
нерівномірних сходів та як результат 
ослаблених посівів перед перезимів-
лею. З метою зміцнення рослин озимої 
пшениці навесні та забезпечення їх 
необхідними елементами живлення 
для активного відновлення весняної 
вегетації  вирішили провести позако-
реневі підживлення мікродобривами. 
Ми зробили дослід і відчули резуль-
тат – прибавка врожаю на дослідних 
ділянках, оброблених мікродобривами 
«УАРОСТОК»®, була 4 ц/га. Зрозумівши, 
що результат є, мікродобрива хороші, 
ціна конкурентоспроможна, вирішили 
підживлювати мікродобривами від 
ТОВ «Український Аграрний Ресурс» ще 
й інші культури.

Цього року застосовували добриво 
«РОСТОК Екстра» на кукурудзі. Це до-
бриво, що має у своєму складі високий 
вміст фосфору. Передумовами засто-
сування саме цього добрива були різкі 

коливання денних-нічних температур 
навесні, що зменшувало коефіцієнт 
засвоєння поживних речовин з ґрунту, 
в тому числі і фосфору. Це, в свою 
чергу, відображалося на фізіологічно-
му стані рослин – слабкий розвиток 
кореневої системи, уповільнений 
ріст рослин, фіолетове забарвлення 
листя. Позакореневе підживлення 
кукурудзи добривом «РОСТОК Екстра» 
в дозі 1 л/га застосовували сумісно з 
карбамідом 5 кг/га. Вже через тиждень 
з’явилися перші результати. Рослини 
набрали інтенсивного зеленого за-
барвлення, почали збільшувати свою 
висоту, кількість листя та його масу. 
Наразі рослини виглядають задовіль-
но, очікуємо високих врожаїв.

На полі озимого ріпаку попередни-
ком був ярий ячмінь. Тут ми восени 
вносили «РОСТОК Бор-100» в дозі 1 л/га 
і весною після відновлення вегетації 
давали «РОСТОК Бор-140» в дозі 1 л/га. 
Урожайність навіть на зріджених по-
сівах, де густота стояння була 10-15 
шт. рослин на м2, становить 35 ц/га. 
А загалом  цьогорічна  врожайність 
ріпаку в нас 38 ц/га», – із задоволенням 
розповідає агроном.

«Оскільки ріпак – культура, вимог-
лива до борного живлення, а нестача 
цього елементу в ґрунтах критична, 
то позакореневі підживлення добри-
вом «РОСТОК Бор-100» та «РОСТОК» 
Бор-140 завдяки легкодоступній росли-
нам формі бору сприяли повноцінному 
забезпеченню рослин цим елемен-
том, – пояснює Олександр Гармата, 
регіональний представник «УАРО-
СТОК»® у Київській та Чернігівській 
області. – А загалом за період веге-
тації рекомендуємо на всіх культурах 
проводити позакореневі підживлення 
мікроелементами у кілька прийомів 
– у критичні фази розвитку вирощува-
них культур, коли відбувається процес 
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заклання репродуктивних органів. На 
агрохімічному ринку мікродобрива 
«УАРОСТОК»® вирізняються високою 
біологічною активністю, практичні-
стю під час застосування в бакових 
сумішах із засобами захисту рослин. 
Якісна сировина добрив та професійна 
технологія виробництва дозволяє 
побачити результат від застосуван-
ня мікродобрив  «УАРОСТОК»®  вже через 
декілька днів. 

5 ц прибавки на 
гектар озимої пшениці 
від застосування 
мікродобрив «УАРОСТОК»®   

Друге господарство, де ми побу-
вали, – спільне агрохімічне підпри-
ємство ТОВ «Родючість» (с. Склярівка 
Сумської області). Цього року від за-
стосування мікродобрив «УАРОСТОК»® 
отримали на 5 ц/га вищий урожай, ніж 
на необроблених посівах. Господар-
ство має приблизно 2,5 тис. га землі, 
основними культурами є: озима пше-
ниця (займає 650 га), соняшник (500-
700 га), соя (500-600 га), кукурудза 
(300-400 га), озимий ячмінь (120 га). 

Головний агроном Віктор Шев-
ченко господарює тут уже другий рік, 
тому достатньо знайомий з мікро-
добривами «УАРОСТОК»®. А почалося 
все з досліду, який запропонував 
регіональний представник компанії 
«Український Аграрний Ресурс» Олек-
сандр Сіренко.

«Я працював перший рік, ще не 
зовсім розумів, який у мене агрофон, 
що чекати від цієї землі, – розповідає 
Віктор Шевченко. – До того ж, подіб-
них добрив є чимало, асортимент 
широкий, склад майже однаковий, 
відрізняються норми внесення і ціни. 
Тому, коли мені запропонували спро-
бувати дію мікродобрив на пшениці, я 
погодився. Зима була тяжка, пшениця 
увійшла в зиму нерозкущеною, ще й по-
передником був соняшник. На площі 10 
га ми внесли мікродобрива «УАРОСТОК»® 
разом із фунгіцидами. І я, скептик, 
не дуже сподівався, що з цього щось 
вийде, але хотів побачити, чим же все 
це діло закінчиться. Візуально ефект 
я не побачив, оскільки вже була фаза 
колосіння, але коли почали збирати 
і порівняли врожайність на експери-
ментальній ділянці та на інших, то 
прибавка становила  5,0-5,5 ц/га. 

Експериментували і на кукурудзі. 
Обробили 10 гектарів слабкої кукуру-
дзи, де спостерігали дефіцит мікро-
елементів. Мікродобрива «УАРОСТОК»® 
показали себе добре – культура ожила, 
швидко обігнала інші дослідні зразки і 
також показала прибавку врожаю», – 
ділиться досвідом агроном.

Тож, коли у господарстві побачили 
ефект від використання цих препара-
тів, вирішили працювати добривами 
«УАРОСТОК»® вже ширше, і цього року 

такі культури як кукурудза, соняшник 
і соя також підживлюють цими мікро-
добривами, а це складає 75% угідь. 
Для позакореневого підживлення на 
трьох основних бюджетоутворюючих 
культурах працюють такими препара-
тами: соняшник – це «РОСТОК» Олійні 
та «РОСТОК» Бор, соя – «РОСТОК» 
Бобові та «РОСТОК» Бор, кукурудза 
– «РОСТОК» Кукурудза та «РОСТОК» 
Цинк. Обробляють згідно з рекомен-
даціями, вносять у баковій суміші 
по 1-2 літра на гектар, залежно від 
препарату.

Віктору Шевченку, як головному 
агрономові, приємно, коли люди, 
проїжджаючи полями і спостерігаю-
чи ефект, запитують, а чому навіть у 
такий складний рік, коли все довго у 
всіх сиділо, у вас так швидко пішло? 
Він з радістю ділиться, що такий ефект 
дає правильний підхід до системи 
живлення рослин із застосуванням 
високоефективних позакореневих 
мікродобрив «УАРОСТОК»®.

«Ось, приміром, на цьому полі 
соняшник займає 60 га, – показує свої 
угіддя головний агроном. – Соняш-
ник довго сидів, перебував у стресі, 
оскільки було холодно і активної веге-
тації не було. Рослини ми не балували 
мінеральним живленням, сюди було 
внесено лише по 150 кг нітроамофос-
ки. Торік внесли ґрунтовий гербіцид, 
весною попрацювали страховим, фун-
гіцидного захисту не застосовували. У 
фазі 8-10 листків я провів позакорене-
ве підживлення добривами «РОСТОК» 
Олійний – 2 л на га, та «РОСТОК» Бор 
– 1 л на га. Завдяки такому піджив-
ленню соняшник м’яко пройшов через 
стресову ситуацію»

Мікродобрива «УАРОСТОК»® 
на соняшнику – це мінімум 
плюс 3000 грн на га

Сьогодні господарство має мету 
отримати врожайність соняшнику 
більше 40 ц/га.  І не даремно, адже ми-
нулого року на полях, де проводили 
позакореневі підживлення добривами 
«УАРОСТОК»®, отримали врожаї на рівні 
33-35 ц/га, порівняно з 25-27 ц/га на 
полях, де не застосовували ці добрива. 

Порахувати економічну доцільність 
застосування мікродобрив пропонує 
Віктор Шевченко, головний агро-
ном ТОВ «Родючість»:

«Приміром, соняшник обробити  
препаратами «РОСТОК» Олійний + 
«РОСТОК» Бор коштує 260 грн. на га. 
Навіть при збільшенні врожайності на 
3 центнери, яку ці добрива забезпечу-
ють, ми вже маємо 3000 грн. прибавки. 
А можемо отримати і більшу прибав-
ку – до 5 центнерів».

Мікродобрива «УАРОСТОК»® 
ефективні та мають конкурентоспро-
можну ціну. Регіональний менеджер 
компанії «Український Аграрний 

ресурс» у Сумській і Чернігів-
ській області Олександр Сіренко 
розкриває також додаткові переваги. 
«УАРОСТОК»®  хімічно чисті та еколо-
гічно безпечні добрива, які відпові-
дають міжнародному стандарту ISO 
22000:2005. Добрива не містять хлору 
та інших шкідливих для культур речо-
вин, які пригнічують їхній ріст і роз-
виток, тому вони абсолютно безпечні 
при позакореневому підживленні 
рослин. Добрива «УАРОСТОК»® досить 
швидко задовольняють потреби 
рослин в елементах живлення, підви-
щують їхню стійкість до стресових та 
несприятливих погодних умов. Їх не 
треба додатково розчиняти, оскільки 
вони знаходяться у рідкому стані, що 
полегшує їхнє використання, до того 
ж, добрива постачаються у зручній 
тарі. Окрема перевага – наявність 
гумінових кислот та амінокислот, які 
підвищують стійкість рослин до посу-
хи та інших несприятливих факторів. 

На полях побувала Ольга Соломка

ТОВ "Український Аграрний 
Ресурс"

Виробництво рідких 
комплексних хелатних

мікродобрив "УАРОСТОК"®
тел./факс: (044) 239-27-30

web: rostok-ua.com
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Наприкінці червня за участю директорів сільськогосподарських підприємств, нау-
ковців, представників обласної та районної влади і журналістів у СТОВ «Перемога» у 
с. Малополовецьке Фастівського району Київської області пройшов День поля. Поди-
витися особливості господарювання і здобутки господарства, що спеціалізується на 
вирощуванні насіннєвого матеріалу, приїхали близько ста охочих. 

Директор СТОВ «Перемога» Микола Васильович 
Малієнко розповів, що сільськогосподарське товариство 
«Перемога» засновано 2000 року, з 2010 року офіційно 
почали займатися насінництвом, отримали сертифікати на 
право вирощування оригінального (елітного) та сертифіко-
ваного насіння. А загалом, насінництво починали з гороху. 

Протягом Дня поля усі бажаючі відвідали поля госпо-
дарства, оглянули техніку, якою відбувається обробка. 
Вона, здебільшого, іноземного виробництва, трактори і 
комбайни обладнані навігацією, що дозволяє швидко і лег-
ко сіяти. Господарство має в обробітку1400 гектарів, із них 
1000 га – під насінництво зернобобових культур. Це озима 
і яра пшениця, у тому числі, тверді сорти пшениці, ячмені 
пивоварні іноземної селекції, соя, горох, гречка вітчизняної 
селекції.

ЯРА ПШЕНИЦЯ В УКРАЇНІ НЕДООЦІНЕНА
Особливу увагу підприємство приділяє ярій пшениці. На 

думку Миколи Васильовича, ця культура вже не має бути 
страховою, а має посісти гідне місце у сівозміні. 

Олег Голик, завідуючий лабораторії селекції ярої 
пшениці Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, 
презентуючи вітчизняний сорт ярої пшениці «Улюблена», 
зазначив, що загалом, ця культура має цілу низку переваг. 
Адже Україна велика, і як мінімум 10% озимих щороку ми 
пересіваємо – десь вимерзло, десь вимокло. А яра пшени-
ця позбавлених цих ризиків погодних умов, землероб із 
нею завжди буде з прибутком.

«Звертаюся до виробників: зверніть увагу на яру пше-
ницю, яка зараз в Україні дуже недооцінена – займає всього 
14%, – підтримує колегу Світлана Хоменко, завідувач 
лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського ін-
ституту пшениці ім. В.М. Ремесла. – Але вона має суттєві 
переваги – при ранньому посіві може сформувати досить 
пристойний врожай, зменшуючи затрати і уникаючи тих 
ризиків, наприклад, нестачі вологи, які можуть виникнути 
восени».

Науковці розповіли про переваги нових сортів ярої 
пшениці з високою посухостійкістю. Приміром, сорт 
«Злата» з 2014 року знаходиться на державному сортови-
пробуванні, пройшов експертизу на придатність і поши-
рення. В нього мінімум два-три стебла, тоді як зазвичай яра 
пшениця має один продуктивний колос. 

Також науковці звернули увагу на відсутність державної 
підтримки для вирощування сортів твердої пшениці, яка 
більш корисна для споживання у макаронних виробах. 

«У нас є фермери, які беруть для себе мішок чи два насін-
ня пшениці твердих сортів для того, щоб вирощувати для 
своєї родини, робити борошно, з якого потім – макаронні 

вироби, – розповідає Світлана Олегівна. – Адже купити в 
магазині немає де, закордонні вироби дорогі, а хочеться, 
щоб родина споживала якісне. Користь твердої пшениці у 
тому, що клейковина, яка є в зерні, не закупорює судини, не 
призводить до збільшення маси тіла, її можна споживати 
для профілактики захворювань, у тому числі онкологічних. 
До того ж, тверда пшениця не так уражається хворобами і 
не вимагає  застосування великої кількості пестицидів».  

Приміром, новий і дуже цікавий сорт твердої пшениці 
«Райдужна», яка має високий вміст каротиноїдів, зараз 
перебуває на сортовипробуванні. У нього листя працює 
досить тривалий час, накопичуючи поживні речовини. 
Проте, одна з головних проблем  – вітчизняним фабрикам 
набагато простіше зробити макарони із м’якої пшениці. 

Олег Голик, завідуючий лабораторії селекції ярої 
пшениці Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва зазна-
чив ще одну з переваг твердої пшениці: «Основний акцент 
у селекції нашої лабораторії ми робимо на тверду пшени-
цю, яка не боїться жодної засухи. Наприклад, сорт «Наща-
док» вирощується для якісних макаронних виробів і круп. 
Сорт «Династія» порівняно недавній, у Державному реєстрі 
з 2014 року, окрім користі, він дає гарний колір макаронам і 
каші. Маємо низку сортів для усіх кліматичних зон». 

СОЯ НАТУРАЛЬНА, БЕЗ ГМО
Далі учасники Дня поля перейшли на площі, посіяні 

соєю вітчизняних сортів. Показуючи їх,  Микола Васильо-
вич Малієнко, директор СТОВ «Перемога», розповідає: 
«Буквально на кожному квадратному метрі закладений 
дослід. Тут ми на різних частинах поля застосовували 
різні фунгіциди, обробляли насіння як протруйником, так 
й інокулянтами. Словом, експериментували, у тому числі 
й з безгербіцидним обробітком – цього року ми придбали 
культиватор для міжрядного обробітку».  

ЯК СТОВ «ПЕРЕМОГА» ЕКСПЕРИМЕНТУЄ 
З ВІТЧИЗНЯНИМ НАСІННЯМ
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Професор В’ячеслав Михайлов, завідувач відділу 
селекції і первинного насінництва зернобобових куль-
тур ННЦ «Інститут землеробства НААН» розповів про 
сорти вітчизняної селекції – «Муза», «Сузір’я», «Сіверка» та 
Арніка. Всі сорти, створені в інституті, мають високий вміст 
протеїну – 40-42%, саме за цим показником, передовсім, 
цінують сою. 

Зачепили і тему ГМО, яка дуже шкодить нашій сої. Але, 
за словами науковця, є ентузіасти, що вирощують традицій-
ну сою і мають хороші результати, а подекуди у госпо-
дарствах віддають перевагу саме українській сої перед 
іноземними аналогами.

Поговорили і про особливості вирощування та сівозміни.
«Ми не рекомендуємо пізні сорти як попередники для 

озимих культур, – зазначає В’ячеслав Михайлов, – бо всі 
дощі, які проходять, забирає соя, а озимій пшениці вологи 
вже і не дістається. Тому краще вирощувати ранні сорти, 
такі як «Арніка». Це один із найбільш скоростиглих сортів, 
які є в Україні, достигає вона за 85-90 днів. Потенційна 
врожайність – 3,5 тонни з гектара, реально отримуємо 2,8 
т/га».

КУКУРУДЗА МАЄ БУТИ ХОЛОДО-    
І ПОСУХОСТІЙКОЮ

Під кукурудзу у СТОВ «Перемога» цього року відвели 
лише кілька гектарів – для демо-ділянок. Уже другий рік 
поспіль господарство співпрацює з компанією «Селекта», 
і вже торік отримали цікаві результати – один з гібридів 
показав урожайність 154 центнери. 

Віталій Мельник, заступник директора компанії «Селек-
та», селекціонер, що вже 40 років працює у цій сфері, свого 
часу 21 рік завідував лабораторією селекції кукурудзи в 
Інституті кукурудзи, розповів, що через зміну кліматичних 
умов, кукурудзу, яку раніше створювали для Півдня Украї-
ни, вже треба вирощувати і в Центральній Україні.

«Аналітики розповідають, що в майбутньому нас 
очікують різкі коливання – спочатку холод, потім швидко 
наступає посуха,– розповідає селекціонер. – Тому останні 
5 років, окрім створення посухостійких високоінтенсив-
них гібридів, ми працюємо над створенням холодостійких 
гібридів інтенсивного типу, які б забезпечували високий 
стартовий ріст». 

На цьому полі зараз досліджують 15 гібридів, а загалом 
за останні два роки у Державний реєстр України вітчизняні 
селекціонери компанії «Селекта» ввели шість гібридів. І у 
кожного – свої особливості.  Швидке стартове зростання – у  
гібрида «Корунд»,«Зернослав» має зелене листя до самого 
збирання, «Лювена» – найпосухостійкіший, «Кредо» дає 
найсухіше зерно тощо. До речі, гібридами від цього вироб-
ника нині засіяно 75% площ у Білорусі. 

ГРЕЧКА БЕЗ ДЕСИКАЦІЇ 
Оскільки торік сорт гречки вітчизняної селекції «Софія» 

показав гарний врожай – на площі 33 га врожайність 
склала 32 центнери з га, цього року у СТОВ «Перемога» під 
гречку виділили вже 260 га. 

«Вважаю, що гречка – це культура, яка має зайняти гідне 
місце у сівозмінах усіх господарств, і вона дасть Україні 
додаткові валютні надходження, бо крупа гречки цінується у 
всьому світі, – впевнений директор господарства Микола 
Малієнко. – Наше завдання я вбачаю в тому, щоб відпрацюва-
ти всю технологію, щоби рядовий сільгоспвиробник, користу-
ючись цією технологією, гарантовано міг зібрати 3 тонни 
гречки. І це дасть нам змогу отримати на прилавках більш 
дешеву крупу, відправляти її на експорт і заробляти валюту». 

Роман Волинець, менеджер із реалізації селекційної 
компанії «Антарія», розповів, що гречка «Софія» лише 
другий сезон у виробництві, але вже показала хорошу 
врожайність – у випробуванні вона склала до 40 центнерів 
з га. Сорт уже перебуває на випробуванні за кордоном, 
проходить реєстрацію у Німеччині. 

Серед проблем вирощування цієї культури Микола Васи-
льович назвав десикацію, яку деякі господарства проводять за 
допомогою хімічних речовин, приміром, Раундапом, і, зрозумі-
ло, що у зерні після цього залишаються пестициди. Тому деякі 
партії, які відправляють за кордон, завертають назад. Микола 
Малієнко і створена цього року за  ініціативи генерального 
директора НВП «Антарія» Тараненко Любові Калинівни «Міжна-
родна  асоціація  виробників гречки» виступають за традицій-
ний збір урожаю – за допомогою косарок, а не пестицидів.

НІМЕЦЬКИЙ ЯЧМІНЬ      
І ГІРЧИЦЯ «ЗАПОРІЗЬКА»

Торік господарство СТОВ «Перемога» уклало ексклюзив-
ну ліцензійну угоду з  компанією SAATEN UNION на виро-
щування чотирьох пивоварних сортів: «Брітні», «Монтоя», 
«Саломі» і «Татум». Ячмені вирощують за системою захисту 
DuPont, Bayer, культури себе добре показали, врожайність 
деяких сортів склала 80 центнерів з га. 

Також гостям Дня поля показали поле з гірчицею 
«Запорізька», яку вирощують для того, щоб мати власний 
насіннєвий сидеральний матеріал.  

Ще у господарстві вирощують насіння гороху вітчизня-
ної селекції «Оплот», ріпаку «Мерседес».

Наприкінці цікавої мандрівки полями, учасники Дня поля 
від СТОВ «Перемога» активно обговорювали побачене. 

На зібранні прийняли звернення до Кабінету міністрів 
України щодо сприяння вирощуванню і переробці пшениці 
твердих сортів. Адже Україна чи не єдина держава у світі, 
яка дозволяє до споживання макарони з м’яких сортів 
пшениці, а для здоров’я корисні макаронні вироби з твер-
дих сортів. І тоді як у Державному реєстрі рослин вже є 30 
сортів вітчизняної твердої пшениці, її частка у ярому клині 
не перевищує 10%. Натомість Україна щороку імпортує 
готові макаронні вироби, витрачаючи валюту. А могла би і 
заробляти її, експортуючи.

Ольга Соломка

СТОВ " Перемога"
Київська обл., Фастівський р-н, с. Малополовецьке

тел. 067-504-44-27
e-mail: nikolay.maliyenko@gmail.com
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Цього разу ми поспілкувались із директором ТОВ 
«Агрофірма «Колос», відомим аграрієм, кандидатом 
сільськогосподарських наук Леонідом Центилом. 

Леонід Васильович буряком займається все життя, 
починаючи ще від шкільних походів на прополювання і до 
свідомих експериментів над культурою з метою вирощу-
вання рекордних врожаїв. Ще в 90-х роках переконався 
в тому, що цукровий буряк має свій потенціал і на ньому 
можна досить суттєво заробити, якщо застосовувати відпо-
відні технології. Вивчав досвід провідних країн, і запевняє, 
що готовий боротися за те, щоб в Україні цукровий буряк 
масштабно вирощувався.

«Саме життя нас змушує вивчати досвід і застосовувати 
найкращі технології, – говорить керівник підприємства. – 
Сьогодні перед нами стоять дуже серйозні виклики, через 
те що відбувається зміна температурного режиму, зміна 
клімату. Але сьогодні у нас уже є доступ до серйозних 
ресурсів. І за темпами розвитку сільськогосподарського ви-
робництва Україна вже посідає одне з лідируючих місць. І 
сьогодні вже європейці сюди приїжджають і у нас вчаться». 

- Із старих технологій, з якими ви колись працю-
вали, щось нині застосовуєте, чи зараз змінилося все 
кардинально?

- Є такі класичні речі, без яких зовсім не можна обійтися, 
приміром, такий давній метод як глибоке рихлення площ в 
осінній чи зимовий період, то його не викинеш, оскільки це 
елемент накопичення вологи. Або, приміром, нині зубова 
борона справляється з функцією закриття вологи, хоча 
можуть бути й новіші агрегати. 

Є й нові елементи, які добре уживаються зі старими. 
Мова йде про бактеризацію ґрунту. Ми здатні на сьогод-
ні у всякий спосіб розселяти корисну мікрофлору, яка 
дає можливість витісняти патогенні мікроорганізми, і ми 
забезпечуємо механізм поглинання мінеральної складової і 
перетворення її в доступну. 

Чимало сучасних процесів мають своє коріння з давніх 
часів, приміром, використання сидеральних культур. 
Щоправда, змінюється підхід, і тепер ми вже розглядаємо  

сидеральну культуру не тільки як елемент живлення, але 
і як джерело розселення корисної мікрофлори.  У нас, 
таким чином, є можливість управління родючістю ґрунту. 
Поліпшивши мікробіологічні процеси в ґрунті, ми поліпши-
мо його фізико-хімічний стан, що дає можливість аграрію 
керувати ґрунтовою вологою. Це серйозні речі і вони не 
сьогоднішні, вони прийшли з 18-19 століття і можуть бути 
адаптовані для сучасних умов. 

Колись Україна мала велику кількість великої рогатої 
худоби, а нині її кількість значно зменшилася, тож кількість 
органіки на кожен гектар суттєво скоротилася. І її потрібно 
чимось заміняти. Ми над цим активно працюємо і маємо 
результат. За результатами дослідження, зробленого неза-
лежними експертами Інституту охорони ґрунтів, нашому 
господарству вдалося збільшити вміст гумусу в ґрунті на 
0,4%. Це досить серйозний показник. Насправді пояснення 
досить просте – запущений механізм, який призводить до 
структуризації, до розкладання решток, і до накопичення 
корисних речовин.

Наприклад, ми застосовуємо компости, які відомі ще з 
17-19 ст. Щоправда, дещо модернізували ці всі процеси, 
мову вже ведемо про органо-мінеральні компости. Нами 
розроблені і запатентовані технології органічно-дефекат-
них добрив, що дає можливість корегувати pH, управляти  
процесом в цілому.

Але і без сучасних винаходів не обійтися, і ми маємо 
доступ до всіх сучасних світових зразків техніки і технологій. 
На сьогоднішній день важливим стає уміння раціонально 
управляти вологою, і тут у поміч стають сучасні культива-
тори для передпосівного обробітку ґрунту, які вирішують 
питання вирівняння поверхні, подрібнення грудок, закриття 
капілярів. Також застосовуємо суперсучасні сівалки, де вже 
є змішана система – анкер, плюс дисковий сошник. Поліп-
шився електронний контроль за управлінням процесом і 
нормою висіву, що дається взнаки на якості висіву, густоті 
стояння тощо. Також зараз застосовуються нові аплікатори, 
які дають змогу, приміром, інсектицидну гранулу розкласти 
в зоні рядка, і таким чином точніше контролювати шкідників.

- Із усіх численних напрямків вашого господарства, 
якому ви приділяєте найбільше уваги?

- Науковий напрямок для нас головний, за ним майбут-
нє. Це і впровадження нових розробок, і адаптація нашого 
виробництва під сучасні умови, і побудова зовсім іншого 
типу підприємства. Ми є виробничим полігоном багатьох 
наукових установ, зокрема Інституту сільськогосподар-
ської мікробіології, Інституту захисту рослин Академії 
аграрних наук, базою Миронівського Інституту пшениці. 
Є тісна співпраця з рядом провідних науково-виробничих 
транснаціональних компаній, таких як «Сингента», Adama. 

ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ ДО ЗБИРАННЯ
ЛЕОНІД ЦЕНТИЛО: «МИ БОРЕМОСЯ ЗА 
ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 
В УКРАЇНІ»

Продовжуючи цикл публікацій про 
особливості вирощування гібридів 
цукрового буряку селекції Sesvanderhave, 
«АгроЕліта» 20 липня побувала з черговим 
візитом у агрофірмі «Колос», с. Пустоварівка 
Сквирського району, що на Київщині. 
Нагадаємо, що із 3800 га землі, що обробляє 
господарство,  під цукровий буряк цього року 
відвели 204 га. Тут вирощують такі гібриди як 
«Пітон», «Бакара», «Предатор» і «Вапіті». 
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Ми шукаємо своє місце під сонцем, не лише сподіваємося 
на урожай, адже за сучасних умов треба створювати і свій 
продукт, що у валовому виробництві дасть свої кошти, і 
дасть змогу утримувати людей. 

А загалом, завдяки багатовекторності і диверсифікації 
ми можемо працювати з прибутками. От приміром, ми за-
ймаємося у тому числі і садівництвом, але цього року були 
заморозки. Очікуваний валовий збір яблук був на рівні 
2,5 тисяч тонн. Нині за нашими підрахунками ми зберемо 
якихось там 100 тонн, оскільки уся зав’язь померзла. Якщо 
перевести це в гроші, то якби ми займалися тільки садами, 
то це були б страшні збитки. 

- Розкажіть про поточний стан цукрових буряків у 
господарстві. 

Заморозки 9-10 травня були не страшні для гібридів 
Sesvanderhave. Буряк виріс не пошкоджений, густота 
нормальна. Головний лімітуючий чинник цього року – 
відсутність вологи. Торік ділянки з тими ж гібридами від 
Sesvanderhave з нормальним забезпеченням вологою, при 
цій же технології, дали урожайність 1050 центнерів з га. І ми 
можемо говорити про забезпечення рентабельності у 200%. 

Щодо цьогорічної урожайності поки нічого не можу 
сказати, бо все залежить від тих дощів, що, сподіваюсь, ще 
пройдуть. Добре, що ми цього року не загустили посіви. 
Бо багато хто пішов на загущення, розраховуючи на те, що 
будуть дощі і компенсують ту кількість вологи в метровому 
шарі, але вони не отримають запланованого результату, 
бо нині лімітуючий фактор – це волога. У нас оптимальна 
густота – менше 90 тисяч, це дає можливість наростати ко-
реню, щоб він не зневоднювався, тож, я думаю, можна буде 
похвалитися валовим виробництвом цукру. 

- Які вже висновки щодо вирощення цукрових буряків 
зробили в цьому сезоні? Чи їх ще рано робити?

- Цей рік був екстремальним через зовсім нестандартні 
погодні умови, і ми не знаємо, які виклики ще попереду. 
Триває процес вирощування, настане осінь, зберемо урожай 
і побачимо. Але зараз висновок один – до наступного сезону 
треба готуватися більш досконало, правильно робити вибір 
попередника, проводити чіткий аналіз системи захисту під 
попередні культури. Із такою низькою кількістю вологи, що 
спостерігаємо за останні роки, треба враховувати вірогід-
ність розкладання шкідливих токсичних речовин. Тобто 
провести максимум агротехнічних операцій, направлених 
на позитивні моменти ґрунтоутворення. Ми цю землю взяли 
у наших предків, і маємо її передати нашим нащадкам у на-
лежному стані. А сучасні методи нам у цьому допомагають.

ДОЩУ ВІД КВІТНЯ ВИПАЛО ВСЬОГО 75 ММ
Олександр Паламарчук, головний агроном госпо-

дарства, нещодавно повернувся з міжнародної конферен-
ції з вирощування цукрового буряку в Польщі, де на Днях 
поля вивчав найновіші технології. Втім, за його словами, ні-
чого нового учасники з України там не побачили, оскільки 

і засоби захисту, і мінеральні добрива, які застосовуються 
на польських полях, аналогічні тим, що застосовуються у 
нас, хіба що ґрунти відрізняються. І зробили висновок, що 
в Україні аграрний бізнес йде на крок вперед. Хіба що у нас 
фінансова забезпеченість трохи менша, але ми працюємо 
за тими же технологіями. У Польщі ж аграрії забезпечені 
технікою на 120%, тому їм набагато легше. 

- Як зараз поживають цукрові буряки від 
Sesvanderhave? 

- На сьогоднішній день вони у хорошому стані, але все 
таки відчувається дефіцит вологи, хоч тиждень тому випало 
20 мм опадів. Мінеральними і органічними добривам за-
безпечені, але напевно врожай буде менше ніж очікували. 
Поки плануємо вийти на 600-700 центнерів з га. Сподіва-
лись, звичайно, на вищу. Тим більше, що є на це надія – з 
неділі по прогнозу обіцяли дощі на цілий тиждень, то вони 
мають дещо виправити ситуацію з вологою.

- Чи спостерігається уже якась різниця між гібридами?
- На цьому етапі вже бачимо різницю. По формі коре-

неплоду, видно, як вони формуються – одні конусовидної 
форми, другі – круглуваті. Видно і по листю – у деяких є 
більша листова маса, а в деяких – менша. 

- До збирання ще збираєтесь якісь обробки проводи-
ти?

- Плануємо за п’ять днів провести фунгіцидну обробку. 
Одну ми вже провели 10 днів тому, оскільки спостерігали 
ураження церкоспорозом. Внесли «Абакус» по 1,25 л на га. 
І на цьому все – хай собі росте. Дехто пропонує мікроеле-
менти вносити для збільшення вмісту цукру, але оскільки 
цукровий завод все одно порахує по середньому показнику, 
то смислу в цьому ми не бачимо. А збиратимемо буряки десь 
наприкінці вересня. У нас поки нема власного комбайна, але 
цього року хочемо придбати, оскільки збираємося наступ-
ного року збільшити площу під цукровий буряк до 500 га.

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

www.agroprod.biz 49
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НА ЗАКАРПАТТІ ПРОЙШЛА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 

ОРГАНІЧНОМУ САДІВНИЦТВУ

Турбота про власне здоров'я і здоров'я близьких лю-
дей стає дуже актуальним питанням. Все більше людей 
замислюється над тим, що вони їдять, наскільки якісними 
є продукти та корисними фрукти, обробка яких від шкід-
ників і хвороб проводилась 12-16 разів за сезон. З іншого 
боку, органічне вирощування в Україні на сьогодні тільки 
починає набирати обертів, а ціни на органічну продукцію 
у кілька разів вищі ніж на плоди, вирощені традиційними 
методами.

Тому фахівці компанії ДП «Голланд 
Плант Україна» пропонують вітчизня-
ним садівникам можливість виростити 
продукт, який гарантовано викличе 
інтерес у покупця – яблука імунних 
сортів, що входять до Програми «Нату-
ральне Яблуко®», а також інші плодові 
культури. 

Темі органічного садівництва 
була присвячена міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інтенсивний органічний сад на 
М9 підщепі», що пройшла 14 липня 
у м. Ужгород у рамках Дня відкритих 
дверей плодорозсадника. Тут зібра-
лись гості з усієї України. 

Садівництво є однією з традицій-
них галузей сільського господарства 
Закарпаття. Нині в області є майже 
15 тисяч гектарів плодово-ягідних 
насаджень, зокрема у товарному 
сільськогосподарському виробництві 
більше 2-х тисяч гектарів. Передовим 
виробником садивного матеріалу 
плодових та енергетичних культур в 
області є ДП «Голланд Плант Україна», 
яке працює з 2004 року.

«Дуже приємно, що конференція 
зібрала так багато учасників, а це 
означає, що наша робота цінна, люди 
відкриті до співпраці і їх цікавить ін-

формація, якою ми хочемо поділитись, 
– зазначив у вітальному слові власник 
плодорозсадника ДП «Голланд 
Плант Україна» Петер Кавашші. – 
Щороку люди чекають цього Дня від-
критих дверей, тому ми стараємось 
надати вичерпну як теоретичну, так 
і практичну інформацію». 

У своїй доповіді Петер Кавашші 
розповів про філософію та місію ком-
панії. ДП «Голланд Плант» керується 
гаслом «У гармонії з природою!», і 
його метою є можливість запропону-
вати виробникам довгострокову, без-
печну та передбачувану діяльність так, 
щоб споживачі отримували здоровий, 
надійний, екологічно-чистий продукт 
за доступною ціною. Так, компанія 
підтримує світову тенденцію, коли всі 
прагнуть зменшити кількість «хімії». 
Із цих причин продукція «Голланд 
Плант» користується попитом не тіль-
ки в Україні та Угорщині, а й у країнах 
Європи. 

Зазначимо, що група компаній ДП 
«Голланд Плант Україна» та ТОВ «Гол-
ланд Алма» – це система плодорозсад-
ників із більш ніж 20-річною історією. 
Вже 14 років компанія успішно працює 
в Україні,  щороку реалізуючи більше 
ніж 800 тис. саджанців. В асортименті 

є саджанці яблуні, груші, айви, вишні, 
черешні, сливи, абрикоса та персика. 
ДП «Голланд Плант Україна» активно 
працює над тим, щоб забезпечити 
високоякісним садивним матеріа-
лом нових європейських сортів усіх 
виробників, які мислять прогресивно. 
Плодорозсадник підтримує постійні 
зв’язки з численними європейськими 
науково-дослідними та селекційними 
установами, навчальними центрами, 
групами плодорозсадників. До того ж, 
компанія, яка втілює у реальність інно-
ваційні процеси, допомагає виробни-
кам своїми фаховими консультаціями 
протягом усього періоду співпраці.

Петер Кавашші представив тех-
нологічні інновації (новий маточник: 
Айва, М9 Т337, В9 Будаговський, 
ММ106 Т9/А, ММ111) та нові сорти: 
Соляріс®, Аллегро®, Топенд плюс®, 
Ліннеа (енергетична верба). Також 
плодорозсадник отримав ліцензію на 
технічні сорти (Ре-1 група). 

Особливо Петер Кавашші, влас-
ник ДП «Голланд Плант Україна» 
зупинився на Програмі «Натуральне 
Яблуко®». «Взявши до уваги тенденції 
ринку, оцінивши потенціал галузі та 
можливості для садівників, п'ять років 
тому ми започаткували програму 
виробництва саджанців десертних 
сортів яблук, придатних як для 
традиційного, так і для органічного 
вирощування. Основними вимогами 
стали: резистентність до парші, 
хороша лежкість (термін зберігання), 
високий потенціал врожайності без 
альтернації, відмінний смак, прива-
бливий зовнішній вигляд, зареєстро-
ваний сорт, врегульовані права на 
сорти, придатність до органічного 
вирощування».
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ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420, +38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua   www.hopu.com.ua

Координатор проекту: +38 050 372 1729

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

Серед найкращих європейських 
сортів було обрано вісім стійких до хво-
роб десертних сортів яблук. П'ять з цих 
сортів входять у Програму «Натуральне 
Яблуко®». Це два червонозабарвлені 
сорти – Ред Топаз®, Розела® і три жовті: 
Луна®, Сіріус®, Оріон®. Також плодороз-
садник виробляє саджанці ще трьох, 
не менш цінних, червонозабарвлених, 
стійких до хвороб сортів – Ренора®, Ре-
карда®, Реколор®. Сорти були внесені до 
Державного реєстру сортів, придатних 
для поширення в Україні та придбані 
виключні права на їх розмноження і 
продаж. Фахівцям плодорозсадника 
вдалося втілити західноєвропейський 
рівень виробництва саджанців.

Досвідом роботи з органічним 
яблуневим садом за допомогою стій-
ких до хвороб клубних сортів поділив-
ся директор департаменту садів-
ництва і горіхоплідних культур ТОВ 
АПК «Маїс» Олександр Самойленко. 
Починаючи презентацію, він розповів, 
що через весняні заморозки, фірму 
спіткало справжнє нещастя – цвіт біль-
шої частини саду знищений. Вціліти 
вдалось лише сортам від «Голланд 
Плант». Імунний сад підприємства 
закладений 2016 року на площі 21 га. 
Термін висадки – з 12 до 17 березня. 
Схема посадки: 3,5 х 1 м. Прижилось 
99,2% саджанців. Сортовий склад: Сірі-
ус®, Ред Топаз®, Оріон®, Розела®, Луна®. 
Сад обладнано системою крапельного 
зрошення: крапельниці на поливній 
трубці через 0,5 з виливом 2,2 л/год. 

Про тенденції на ринку яблук 
в Україні та світі розповіла Тетяна 
Гетьман, керівник порталу «Info-
Shuvar». У світі спостерігається 
зростання виробництва, а також 
зниження імпорту в США та Європу. 
До 2017 року ЄС три роки поспіль 
залишався з рекордними перехідними 
запасами яблук, а зараз є рекордсме-
ном за темпами зростання переробки 
яблука і посилює позиції світового 
лідера з виробництва яблучного кон-
центрату. Виробництво промислового 
яблука зростає на 4-5% щорічно. В той 
же час в Азії на фоні швидких темпів 
зростання власного виробництва 
спостерігається зростання споживан-
ня. Поступово, але впевнено, статус 
одного з найбільших гравців на світо-
вому ринку яблучного концентрату 
завойовує Польща. Україна відіграє у 
цьому найважливішу роль. В Україні 
спостерігається зниження інвестицій у 
закладання інтенсивних садів та будів-
ництво сховищ. Імпорт здає позиції на 
внутрішньому ринку. Частки перероб-
ки та роздрібної торгівлі у структурі 
реалізації ростуть швидше ніж інші 
канали продажу. Складаються погані 
перспективи для експорту в новому 
вигляді. Також експерт дала прогноз 
розвитку галузі. Зокрема, очікуєть-
ся зниження ціни на свіже яблуко, 
зменшення інвестицій у закладання 

фруктових насаджень та будівництво 
сховищ. Відбудеться вертикальна інте-
грація великих виробників, з’являться 
нові торгові марки та перші вітчизняні 
бренди. Розвиватиметься виробни-
цтво органічної продукції (свіжої та 
переробленої). Збільшаться обсяги 
переробки, на внутрішній та зовніш-
ній ринок вийдуть нетрадиційні сокові 
мікси (яблуко+малина, яблуко+чорни-
ця, яблуко+імбир, яблуко+м’ята). 

Про проблеми, з якими стикаєть-
ся покупець органічної сировини в 
Україні, розповів Дмитро Панков, 
представник ТОВ «ХІПП Ужгород». В 
60-х роках у Німеччині компанія HiPP 
стояла у витоків органічного виробни-
цтва і з тих пір є найбільшим виробни-
ком дитячого харчування у світі.  HiPP 
має велику місію – годувати дітей.

Дмитро Панков розповів, що мину-
лого року компанія почала виготовляти 
продукцію з фруктів. Якщо говорити 
про яблука, для дитячого харчування 
потрібне яблучне пюре чи концен-
трований яблучний сік. І якщо для 
концентрату сировина є, то з пюре інша 
ситуація. Для його виробництва потріб-
ні органічні яблука жовтих сортів. Такої 
сировини в Україні немає, а якщо і є, то 
виробництво у початковому стані.

«На даний момент ситуація на 
ринку складна: відсутня сировина, гру-
ші не вистачає навіть традиційної, 
яблука є лише традиційні. Тому бізнес 

шукає варіанти виходу. Як на мене, 
вихід – йти в органіку, – підкреслив 
Дмитро. – Я прийшов донести дуже 
важливу думку. Що потрібно господар-
ству? Знати, скільки грошей треба 
вкласти, з якими ризиками можна 
зіткнутись, кому і як продавати. Я го-
товий говорити про останній пункт. 
Якщо ви плануєте саджати, якщо є 
сад, ми відкриті до діалогу. Запрошую 
всіх до співпраці!».

Під час конференції представники 
передових сільськогосподарських 
підприємств, а також консультанти та 
фахівці агропромислового комплексу 
обмінялися досвідом та обговорили 
нові перспективи у сфері органічного 
садівництва. Учасники ознайомилися з 
препаратами для захисту органічного 
саду, технікою для догляду за дерева-
ми, протиградовими та зрошувальни-
ми системами, сертифікацією органіч-
ного виробництва в Україні тощо.

Після теоретичної частини гості 
заходу виїхали у плодорозсадник, де 
змогли наочно дослідити, оцінити 
презентовані технології та вільно 
подискутувати між собою. У рам-
ках практичної частини провели 
майстер-клас «Літні зелені роботи у 
яблуневому саду» (Золтан Сегеді, кон-
сультант з органічного садівництва, 
Угорщина) та продемонстровали різну 
садову техніку в роботі. 

Ольга Стоноженко
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Кукурудзяні жатки

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.

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.
(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

«Перший платіж  - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7 протягом усього сезону збирання врожаю.

Ми гарантуємо Ваш спокій:
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LEMKEN – КОРОЛІ ВСІХ ПРИЧІПНИХ 
АГРЕГАТІВ В ТОВ "ОБОЛОНЬ-АГРО"

ТОВ «Оболонь-Агро», яке є дочірнім підприємством всім добре відомої кор-
порації «Оболонь», працює на Хмельниччині вже 11 років. Основний вид діяль-
ності господарства – вирощування ячменю для пивоварного виробництва, але 
це не єдиний потужний напрямок його роботи. На сьогоднішній день тут обро-
бляють 13180 га землі, де вирощують весь основний набір с.-г. культур, працює 
сучасний насіннєвий завод потужністю 10 т/год., який виробляє якісне насіння 
ячменю на продаж, а також  розвинуте масштабне тваринництво: утримують 
приблизно 1600 голів ВРХ та 5000 свиней.

Вже не перший раз наша редак-
ція відвідала ТОВ «Оболонь-Агро», 
але цього разу – з метою висвітлен-
ня технологій роботи з ґрунтом. Тут 
за багато років виробили власні 
підходи до цього згідно ґрунто-
во-кліматичних умов та потреб 
виробництва. Як ми вже зазначали, 

основна культура на господарстві 
– це пивоварний ячмінь (він займає 
приблизно 30% площ), але й інші 
с.-г. культури присутні в значній 
кількості, адже яке може господа-
рювання без якісної сівозміни? У 
сезоні 2016-17 рр. посіви наступні: 
озима пшениця 1550 га, озимий 

ячмінь 1600 га, ярий ячмінь 2663 га, 
соняшник 1470 га, кукурудза 1400 
га, соя 1600 га, озимий ріпак 504 га, 
жито 270 га, горох 150 га, цукровий 
буряк 330 га, гречка 105 га, багато-
річні трави 93 га, гірчиця 73 га.

Важливо зазначити, що за наяв-
ністю потужного тваринництва під-
приємство вносить на поля велику 
кількість органічних добрив, при-
близно 20 тис. тонн гною в рік. Звіс-
но, під всі культури його не вистачає, 
в першу чергу вносять під цукровий 
буряк, пшеницю, ячмінь, кукурудзу. 
Обов’язковим в ТОВ «Оболонь-Агро» 
є використання мінеральних добрив 
з мікро- та мікроелементами – під 
час  передпосівної культивації, посі-
ву, при перших сходах. Цього року, 
на відміну від минулого, вологи в 
ґрунті більш-менш достатньо (від 
початку 2017-го випало 170 мм опа-
дів), тому всі елементи засвоюються 
добре. 

Система збуту ТОВ «Оболонь-А-
гро» поки що обмежується тери-
торією України. Ярий ячмінь весь 
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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.

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.
(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

«Перший платіж  - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7 протягом усього сезону збирання врожаю.

Ми гарантуємо Ваш спокій:



цілком іде на солодовий завод. Але 
керівництво підприємства задума-
лось про більш серйозний рівень 
продажу продукції. На сьогодні тут 
активно займаються підготовкою до 
отримання сертифікату Global G.A.P., 
який дозволить підприємству напря-
му продавати продукцію закордон. 
Але він потребує виконання суворих 
вимог: від підготовки насіння до зби-
рання культур, у зберіганні і догляді 
за технікою, у зберіганні та внесенні 
хімічних препаратів і добрив та бага-
то іншого. Більшості вимог ТОВ «Обо-
лонь-Агро» відповідає, над рештою 
– працює. 

Погляд інженера: ключові 
умови та інструменти в 
роботі

Анатолій Васильович Павлов, 
головний інженер ТОВ «Обо-
лонь-Агро», працює на підприєм-
стві від самого заснування, з 2006 
року. Інженерна спеціальність 
– це його освіта та покликання. На 
сьогоднішній день Анатолій Ва-
сильович має 35 років стажу, і не 
дивлячись на такій великий досвід 
та твердий характер, не втрачає ба-

жання вчитись новому, відвідує Дні 
поля та виставки в Україні та закор-
доном. Отож він радо показав нам 
технічну майстерню підприємства 
та поспілкувався з нами. 

- Анатолію Васильовичу, у вас 
велике підприємство та багато 
техніки. Як структурована робо-
та з нею?

- Центральний відділ з головним 
керівництвом та основною техніч-
ною базою знаходиться в с. Чемерів-
ці (Хмельницька обл.), а крім нього 
є ще 8 відділів, на кожному з яких 
працює свій керівник, бухгалтер, 
інженер, знаходиться технічна май-
стерня з необхідним для найближчої 
земельної ділянки набором техніки 
та працівниками. Всього в механіза-
ції задіяні приблизно 300 чоловік, а 
загалом колектив працівників скла-
дає 700 чоловік. Всі польові роботи 
ми проводимо власною технікою, 
свою вантажну використовуємо в 
тому числі. 

- А який у вас тип місцевості та 
ґрунтів, чи проводиться їх аналіз?

- Місцевість досить горбиста, на 
деяких ділянках дуже. Це досить 
ускладнює роботу з технікою, але 

справляємось. Ґрунти різняться від 
ділянки до ділянки. У нас в основному 
темно-сірі або опідзолені чорноземи, 
є також суглинисті ґрунти. Раз на 5-6 
років ми проводимо аналіз ґрунтів – 
працюємо з Каменець-Подільською 
хімічною лабораторією. Вони трохи 
підкислені, тож проводимо вапнуван-
ня. Підкислені через такий складний 
бур’ян як хвощ польовий. Хоча вико-
ристовуємо комплексну систему за-
хисту оригінальними європейськими 
препаратами, його подолати поки що 
не вдалося. 

- Як у вас організована техноло-
гія обробітку ґрунту?

- Наш головний тип обробітку – це 
оранка під всі основні культури. Також 
іноді використовуємо дискування в 
два сліди. Вирівняти площі стараємося 
з осені. По мінімальній технології ми 
не працюємо, важкі у нас ґрунти для 
цього – пробували та результат не 
сподобався, з’явилося багато бур’янів, 
почала падати врожайність, тому по-
вернулись до оранки. 

- Розкажіть про Ваш парк тех-
ніки.

- Трактори John Deere (4 тракто-
ри моделі 8400 і один 8520), Claas 
(Axion 940 та Atles 946), 17 комбай-
нів (12 з них Claas, 5 – ДОН 1500), 2 
самохідних аргентинських обпри-
скувачі Pla та інше. З ґрунтооброб-
ної техніки маємо багато агрегатів 
німецького виробника Lemken: 
сівалка Solitair, 2 сівалки Compakt-
Solitair, три плуги EuroDiamant, дві 
дискових борони Rubin, передпосів-
ний культиватор System-Kompaktor. 
Також маємо 3 сівалки John Deere: 
730 та 2 моделі 455. 

- Як давно розпочалася ваша 
співпраця з Lemken? Чому обрали 
саме цього виробника?

- У 2007 році, коли придбали 
новий трактор, одразу купили до 
нього агрегати Solitair, Rubin та 
System-Kompaktor. Того ж року 



нами був куплений семикорпусний 
плуг EuroDiamant, який працює у 
нас до сьогодні. Ми побачили, що 
техніка дуже надійна, потужна, ви-
сокопродуктивна в роботі, і стали 
збільшувати її асортимент в своєму 
технічному парку. На таких важких 
ґрунтах, особливо під час посухи, 
робочі органи все витримували,  уя-
вити не можу, чим би їх  можна було 
замінити. Тож я вважаю, що справу з 
Lemken можна мати. 

- Яким чином дбаєте про техні-
ку – обслуговування, зберігання?

- Щодо сервісу – всі роботи по 
можливості стараємося проводити 
власноруч, у нас є велика ремонтна 
майстерня і інженери для цього. 
Так дешевше та оперативніше. Але 
обслуговування якихось складних 
систем, наприклад, гідравліки, вже 
потребує спеціалістів з компаній-ви-
робників чи їх дистриб’юторів. 
Дорога закордонна техніка хоче й 
відповідного догляду, для запобіган-
ня поломок та подовження терміну 
її служби. В майстерні зберігаємо всі 
комбайні та важкі трактори, а ґрун-

тообробні та посівні агрегати – під 
навісом, щоб не попадала волога. 
Весь необхідний догляд здійснюємо 
регулярно, тобто змащування зап-
частин, окреме збереження деяких 
деталей і так далі.

- Які інноваційні системи у вас 
впроваджені, можливо, використо-
вуєте GPS?

- Так, використовуємо – під час 
посіву, обприскування та внесен-
ня мінеральних добрив. Системи 
ці придбали у фірм John Deere та 
Claas. Також на всіх потужних трак-
торах у нас стоїть система контр-
олю використання палива з одно-
часним показом місцезнаходження 
машини. 

- Чи потребує наразі нової тех-
ніки ТОВ «Оболонь-Агро»?

- Нам треба міняти обприскувач, 
ті, що у нас є, Pla, вже застарі. Хочемо 
придбати причіпний Lemken. Також 
потрібні ще декілька плугів Lemken, 
дві борони Rubin. Та й взагалі наш 
технічний парк просить оновлення, 
заміна вітчизняних тракторів та 
агрегатів закордонними, потужни-
ми – це актуальна справа для нас. Є 
чимало амбіцій та планів, сподіває-
мось, що будуть можливості це все 
здійснити.

Спілкувалась Тетяна Бєлінська

www.lemken.com

�  Система регулювання бокової тяги плуга Optiquick
�  Надійний електро-гідравлічний пристрій обертання TurnControl 
�  Система захисту Hydromatic для кам´янистих ґрунтів
�  Передплужники з легким регулюванням

Навісні плуги Ювель 7 та Ювель 8 встановлюють нові масштаби в обробітку 
ґрунту. Вони є не тільки зручними у використанні, а й одночасно 
характеризуються вищою надійністю на будь-яких ґрунтах. Випробуйте новішу 
техніку та переконайтеся в її перевагах:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ –
НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 
ГЕНЕРАЦІЯ ПЛУГІВ ЮВЕЛЬ –
ЗРУЧНІ У НАЛАШТУВАННІ ТА
НАДІЙНІ У ВИКОРИСТАННІНАДІЙНІ У ВИКОРИСТАННІ

Більше про 
генерацію 
плугів Ювель 
дізнайтеся на 
lemken.com

Корпуса DuraMaxx: більш ніж на 150% 

довший термін використання і на 

прибл. 80% скорочений час на монтаж
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В УКРАЇНІ СТВОРЯТЬ 
КООРДИНАЦІЙНІ ЦЕНТРИ З 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА

Про це повідомляє agroportal.ua
Міністерство аграрної політики і «Укрзалізниця» у вза-

ємодії з Міністерством інфраструктури повинні створити 
координаційний центр для комунікації з учасниками зерно-
вого ринку з метою ефективного та оперативного вирішення 
нагальних іпроблем, що виникають в процесі перевезення 
зернових культур.Про це заявив заступник міністра інфра-
структури Юрій Лавренюк під час наради за участю пред-
ставників профільного департаменту Мінінфраструктури, 
ВАТ «Укрзалізниця» і Мінагропроду, йдеться в повідомленні 
Мінінфраструктури. «Я просив би керівництво Міністерства 
аграрної політики створити координаційний центр комуні-
кацій з учасниками зернового ринку з перевезення зерно-
вих культур в порти або відразу на експорт. У свою чергу, 
«Укрзалізниця» аналогічно повинна створити свій координа-
ційний центр з числа відповідальних осіб, взаємодіяти з усіма 
профільними службами в «Укрзалізниці», а також з координа-
ційним центром Мінагропроду і профільним департаментом 
Міністерства інфраструктури», – зазначив Юрій Лавренюк. Він 
підкреслив, що нинішня кампанія з перевезення зерна повин-
на пройти в штатному режимі і при ефективній взаємодії всіх 
причетних до цього процесу структур.За словами Лавре-
нюка, координація зусиль профільних державних відомств 
і безпосередніх виробників і експортерів зернових культур 
дозволить оперативно і результативно вирішувати всі поточні 
проблеми, які виникають в ході доставки вантажів. Крім того, 
він звернув увагу на необхідність перевести більшу частину 
обсягів перевезень зерна на залізничний транспорт. На його 
думку, це сприятиме зменшенню випадків перевищення 
автотранспортом габаритно-вагових норм і, як наслідок, 
псування доріг. В ході наради була обговорена також ситуацію 
зі станом локомотивного і вагонного парків «Укрзалізниці» 
для забезпечення транспортування зернових. «Ми повинні 
пройти нинішній сезон збору врожаю без шкоди для бізнесу, 

тому важливо, щоб всі структури ефективно взаємодіяли в 
цьому напрямку, координували зусилля і швидко вирішува-
ли нагальні питання з транспортування зерна», – зазначив 
Лавренюк. Він також доручив усім морським торговельним 
портам, через які здійснюються перевезення зерна, подати 
дані про свою переробну спроможність, а «Укрзалізниці» – 
надати інформацію про пропускну здатність припортових за-
лізничних станцій, щоб врегулювати ситуацію завантаженістю 
портів і залізничних доріг і та уникнути можливого простою 
зерновозів в чергах на під'їздах до портів.

ОЩАДБАНК – УПОВНОВАЖЕНИЙ 
БАНК УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ З 
ПІДТРИМКИ АПК

Про це пише прес-служба банку. 
Ощадбанк став уповноваженим банком урядової про-

грами для сільгоспвиробників з придбання сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва 
з компенсацією 20% її вартості з держбюджету. Відкривши 
рахунок і здійснивши оплату техніки та обладнання через 
Ощадбанк, сільгоспвиробники отримають 20% компенсації 
на безповоротній основі.

«Для Ощадбанку підтримка сільгоспвиробників, що 
формують аграрну міць держави, є стратегічно важливою. 
Запровадження такої програми - приклад своєчасної ініціа-
тиви уряду, адже компенсація вартості техніки є інструмен-
том, який враховує як інтереси національних виробників, так 
і інтереси сільгоспвиробників, які потребують техніку. Наразі 
ми очікуємо великий інтерес від виробників щодо участі 
у програмі, та вже розпочали прийом документів. Зі свого 
боку в банку створили зручні та лояльні умови для своїх клі-
єнтів-аграріїв, наприклад, обробка пакету документів буде 
безкоштовною», - зазначила директор департаменту мікро-, 
малого та середнього бізнесу Ощадбанку Інна Кравчук

За бюджетною програмою на 2017 рік передбачено 550 
млн грн у рамках держпідтримки аграрних виробників. На 
2018 р. планується збільшення до 900 млн грн, а у 2019-
2021 рр. – до 1,5 млрд грн.
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ср: 20.10
пт: 19.40

ТЕХНО ФАКТ
пн-пт: 6.15, 8.15
АГРО ПРОФІ
сб: 7.15
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Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Саме такий зміст вклада-
ється зокрема в ті заходи, на яких можна долучитися до чогось найсучаснішого самому, 
наприклад, подивитись в дії на техніку, що працює над технологіями майбутнього. Так 
коротко можна описати День органічного поля, що пройшов 4 липня на Полтавщині у с. 
Покровське (Шишацький район). Організаторами заходу були ПП «Агроекологія», ком-
панія «Цеппелін Україна», громадська спілка виробників органічних сертифікованих 
продуктів «Органічна Україна» та інші вітчизняні і швейцарські компанії.

ПЕРЕКОНАЛИ ЕФЕКТОМ
Соціально відповідальна компанія «Цеппелін Україна» 

постійно працює із аграріями за принципом «сплачувати 
за те, що є ефективним». Таку думку у розмові з учасни-
ками заходу висловив фахівець з продажу сільсько-
господарської техніки компанії Віталій Мердух. Він 
зокрема зазначив, що будучи офіційним дилером FENDT 
на території України ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна» готова 
запропонувати своїм клієнтам не просто високоякісну 
колісну техніку FENDT, а й повний сервіс, що включає 
повний моніторинг всієї вже проданої техніки. Тобто таких 
проблем, як, наприклад, відсутність запчастин на складі 
чи затримка виїзду до господарства інженерів і механіків, 

– не існує взагалі. Колісні трактори FENDT – безперечний 
еталон потужності та економічності, це інвестиція, яка 
окупається і тішить! 

Польова програма, окрім іншого, включала демонстра-
цію ґрунтообробної техніки та обладнання, демонстрацію 
технології та техніки для приготування компосту, презента-
цію елементів точного землеробства в умовах органічного 
виробництва. Трактори FENDT успішно продемонстру-
вали свою роботу з ротаційною бороною, мульчувачем, 
дисковою бороною, аератором компосту, причепом для 
внесення органічних добрив, дисковим культиватором. 

В чому причина успіху?

ЕКОНОМІЯ І БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ВІД 
FENDT

Серед значно кількості моделей слід відмітити найбільш 
актуальні для агровиробника трактори серії Fendt 700 та 
Fendt 900.

Так, колісні трактори Fendt Vario 700 серії органічно 
поєднують в собі міць і простоту управління технікою. 
Енергоекономічність, надійність, функціональність, 
комфорт – основні характеристики даної серії. Широка 
область застосування техніки дозволяє використовувати 
її для виконання будь-яких сільськогосподарських робіт і 
транспортування важких вантажів.

Потужність тракторів представленої серії варіюється 
від 150 до 250 кінських сил. Робоча швидкість техніки 
50 км/год. Лите напіврамне шасі, пневматична система 
гальмування, швидкий доступ в моторний відсік, електро-
нна система контролю за витратою палива, ширококутне 

ТЕХНІКА ВІД «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» 
В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ: 
ОЦІНКА «ВІДМІННО»

У центрі – генеральний директор ПП «Агроекологія» 
Гліб Лук’яненко
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дзеркало, комфортабельна кабіна, потужне освітлення - 
лише частина переваг Fendt Vario 700.

Вирішальною перевагою трактора Fendt 724 Vario є 
загальна економічність. Завдяки високій продуктивності 
і низькій витраті палива, вартість окупається з кожною 
годиною експлуатації. У цих машинах вдало поєднується ін-
новаційна техніка приводу і найсучасніші технології в галузі 
двигунобудування. Таким чином, в розрахунку загальної 
економічності досягаються найнижчі витрати на гектар або 
на тонно-кілометр при транспортних роботах.

Трактори Fendt Vario 900 є символом новаторства і 
міцності, вони завоювали лідируючі позиції у використан-
ні передових технологій, завдяки яким вони володіють 
високою потужністю і дозволяють економити час і кошти в 
процесі польових і транспортних робіт.

Сучасний дизайн дозволив втілити найостанніші роз-
робки без порушення функціональної спрямованості. Вже 
в базовій комплектації трактор втілює в собі досконалу 
концепцію: пневматична підвіска кабіни і сидіння опера-
тора, незалежна підвіска коліс переднього моста, висо-
копродуктивна гідравліка, пневматична гальмівна система 
для причепа, висока вантажопідйомність задньої навіски, 
чотири секції заднього гідророзподільника.

Трактори даного модельного ряду мають максимальну 
транспортну швидкість 60 км/год. На трактори встанов-
люється найсучасніша безступінчата трансмісія Vario, що 
забезпечує високий ККД передачі крутного моменту на 
колеса. При необхідності трактор можна оснастити передній 
навішуванням, вантажопідйомністю 5600 кг і переднім ВОМ. 

Колісні трактори Fendt обладнані економічним двигу-
ном, який витрачає мінімальну кількість палива навіть при 
роботі в найскладніших умовах, безступінчатим коробкою 
передач Vario, яка пропонує кращі в порівнянні з конкурен-
тами ККД трансмісії в будь-яких умовах експлуатації. Шини, 
якими комплектується ця сільгосптехніка, дають змогу 
значно підвищити тягове зусилля внаслідок оптимального 
контакту з ґрунтом. В цілому можна сміливо стверджувати, 
що рішення купити трактор Fendt згодом заощадить час і 
кошти при виконанні сільськогосподарських робіт. 

Крім того, можливий продаж тракторів Fendt з комплек-
том додаткового обладнання. Це можуть бути додаткові 
засоби безпеки, наприклад система Fendt Stability Control 
(FSC) – поперечної стабілізації корпусу трактора або 
двоконтурний гальмівний привід всіх коліс. Менеджери 
компанії допоможуть вибрати оптимальний набір додатко-
вих опцій. 

Компанія «Цеппелін Україна» займається не лише прода-
жем тракторів Fendt, але і їх гарантійним і післягарантійним 
обслуговуванням. Широка мережа сервісних центрів дає 
можливість механікам в найкоротші терміни прибути в 
господарство і провести необхідну діагностику. 

Щодо використання техніки в органічному виробництві, 
ділиться своїм досвідом менеджер з підтримки продажу 
компанії «Цеппелін Україна» Володимир Куруч: 

«Чому в органічному землеробстві дана техніка неза-
мінна? Є свій секрет: продуктивна гідравлічна система, 
більша універсальність та комбіновані агрегати дозволя-
ють виконувати більший спектр обробітку ґрунту. Добрі 
тягові характеристики та безступінчата трансмісія 
дають економію за рахунок плавності. При роботі, напри-
клад, з органічними добривами – це дуже важливо і відчутно 
в грошовому виразі». 

На «відмінно» оцінили техніку не тільки господарни-
ки, а й представники влади, зокрема в тестовому режимі 
заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України Ольга Трофімцева.

Окрім загальних вражень, слід ще раз наголосити не 
просто на взаємовигідному співробітництві, а єдності 
цінностей «Цеппелін Україна» та агровиробників. Зокрема 
Семен Антонець, засновник ПП «Агроекологія» підвів 
підсумки заходу мудро і глобально:

«Органічне виробництво дозволить не тільки зберегти 
національні багатства країни, і в першу чергу – землю, а й 
підвищити якість життя людини. За цим майбутнє!».

Підготував Микола Зось-Кіор

Мердух Віталій та Куруч Володимир 
із Ольгою Трофімцевою









КОРПОРАЦІЯ AGCO НАБУВАЄ 
ПІДРОЗДІЛ PRECISION PLANTING

Корпорація AGCO, всесвітній виробник і дистриб'ютор 
сільськогосподарської техніки та обладнання і The Climate 
Corporation, дочірня компанія Monsanto Company 26 
липня оголосили про підписання остаточної угоди про 
придбання корпорацією AGCO бізнесу Precision Planting.

Про це повідомляє Traktorist.ua з посиланням на 
прес-службу AGCO.

«Precision Planting - це потужний бізнес, який грає 
важливу роль в зростанні і використанні інноваційних 
методів ведення точного землеробства, які допомагають 
аграріям збільшити продуктивність», - говорить виконав-
чий директор The Climate Corporation Майк Стерн.

Він додає, що корпорація AGCO, як світовий лідер по 
виробництву сільськогосподарського обладнання, має 
унікальні можливості, які дозволять розширити викори-
стання технологій Precision Planting, і продовжить створю-
вати інноваційні продукти, які підвищать ефективність і 
продуктивність для аграріїв з усього світу.

"Придбання компанії Precision Planting зміцнить 
позицію AGCO, як одного зі світових лідерів і зміцнить 
нашу позицію як повноцінного партнера для професій-
них фермерів з усього світу», - прокоментував прези-
дент і генеральний директор корпорації AGCO Мартін 
Ріхенхаген.

Цифрова сільськогосподарська платформа Climate 
FieldView корпорації The Climate Corporation буде і надалі 
працювати з монітором 20/20 SeedSense від Precision 
Planting.

Відзначається, що умови договору не були розкриті. 
Транзакція підлягає схваленню регулюючих органів.

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З 
VADERSTAD

Компанія John Deere підписала з компанією Väderstad 
угоду про співпрацю в області маркетингу та реалізації 
продукції бренду Väderstad в Росії і Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Джон Дір 
Україна".

У країнах СНД компанія John Deere є лідером у вироб-
ництві широкозахватних посівних комплексів та техніки 
для обробітку грунту на місцевому ринку. Для подальшо-
го вдосконалення привабливості лінійки продуктів John 
Deere та Väderstad домовилися забезпечити комбіновані 
сівалки Väderstad, культиватори, компактні дискові бо-
рони та просапні сівалки через дилерську мережу John 
Deere.

"Продукція Väderstad на додаток до наших поточних 
продуктів John Deere займає лідируючі позиції на ринку 
обладнання для виробництва зернових культур та куку-
рудзи", - сказав Крістоф Віггер, віце-президент John Deere 
з продажу та маркетингу Регіону 2. "Завдяки цьому наша 
дилерська мережа здатна надавати більш повну пропо-
зицію техніки для фермерів у Росії та Україні". John Deere 
та Väderstad збираються співпрацювати за напрямками: 
маркетинг, сервіс, навчальння та роздрібні фінансові 
рішення за допомогою дилерської мережі John Deere в 
Україні. "Щоб ще більше підвищити цінність для клієнтів 
та дилерів, John Deere та Väderstad також розпочинають 
технологічну співпрацю, забезпечуючи бездоганне під-
ключення до тракторів John Deere та MyJohnDeere.com, 
що підтримує зростаючу тенденцію до точного застосу-
вання посівних та оброблюваних земель", - відмітив Аарон 
Ветцель, віце-президент John Deere.
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ТЕХНІКА AGRISEM РЯТУЄ ҐРУНТИ 
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Класифікація ґрунтово-кліматичних зон в практиці кожного конкретного аграрія пра-
цює лише частково, адже той чи інший регіон розподіляється на численні ділянки, умови 
в яких можуть принципово відрізнятись. Відправляємося на південь України. Аграрії тут 
оптимістині, веселі та сонячні і водночас – дуже вперті і наполегливі, адже за добрі вро-
жаї в цьому регіоні доводиться боротися з подвійною силою, оскільки критична нестача 
вологи є тут постійною умовою. 

Досягати якісного і прибуткового врожаю можна різни-
ми методами, і кожен з них по-своєму хороший. Як відомо, 
ключовим елементом у зберіганні вологи є підбір пра-
вильних агрегатів. «Волинська фондова компанія», яка є 
дистриб'ютором великого ассортименту сільськогосподар-
ської техніки на будь-який смак та потреби, пропонує для 
цього французькі агрегати Agrisem, які є еталоном в іннова-
ційному обробітку ґрунту – без порушення його структури. 
Цей виробник випускає 3 лінійки техніки: PLOW - глибоко-
розпушувачі з глибиною обробки від 10 до 45 см; MULCH - 
культиватори з робочими дисками або лапами в залежно-
сті від структури оброблюваного ґрунту; SEM - техніка для 
посіву та внесення добрив: механічні, пневматичні або для 
посіву методом покриття. Ця продукція себе зарекоменду-
вала як надійний помічник агронома. Інноваційні рішення, 
які вони впроваджують в своїх конструктивних розробках, 
дають змогу підвищити врожайність до 20%.

Пошук найкращого методу обробітку 
ґрунту у ФГ «Аннушка»

Для дослідження результатів роботи одного з агрегатів, 
а саме Agrisem Cultiplow Platinum суцільного, ми відправи-
лись в Одеську філію «Волинської фондової компанії» та ра-
зом з її представником Стасом Кушніруком – у фермерське 
господарство з ласкавою назвою «Аннушка», що працює у 
Первомайському та Врадіївському районах Миколаївської 
області. Це сімейне господарство є одним з перших в Укра-

їні – воно було засноване у 1992 році подружжям Віктором 
та Валентиною Максименко, які започаткували свою діяль-
ність, вирощуючи овочі та гречку на площі 15 га. За роки 
поступово брали в оренду все більше землі, почали виро-
щувати польові культури та розводити свиней, викупляти 
і відновлювати приміщення занедбаних агрофірм, а також 
будувати нові приміщення з нуля. Як згадують власники 
господарства, шлях розвитку був важкий, за всі примножен-
ня доводилось платити великою кількістю часу, сил, поми-
лок. На сьогодні господарство обробляє 2500 га землі, має 
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сучасний повноцінний парк закордонної техніки. З 2008 
року до господарювання долучилось друге покоління роди-
ни Максименків, і основні функції стратегічного планування 
та технологічного розвитку взяв на себе син Максим, з яким, 
власне, і поспілкувалась наша редакція. Це людина, яка не 
боїться експериментувати, впроваджувати інноваційні тех-
нології та ділитись результатами з колегами. У ФГ «Аннушка» 
працюють технології точного землеробства, альтернативна 
енергетика – навіть в школі в селі Кумарі встановили опа-
лення на щепі – та головне, що борючись за добрий врожай, 
тут не забувають піклуватись про землю.

– Максиме, розкажіть про ті умови, в яких вам дово-
диться господарювати.

– Умови не прості. На місцевості багато схилів. Там ми 
вносимо менше добрив, адже все одно їх потім змиває. Ми 
використовуємо точне землеробство: вся техніка обладна-
на GPS, є картографія полів, врожайності, точний висів, ди-
ференціальне внесення добрив, супутниковий моніторинг, 
моніторинг з дронів. Останні роки в нашому районі почали 
навесні дути сильні вітри, що також не сприяє ефективно-
му внесенню добрив та хімічних речовин. Взагалі-то вне-
сення добрив – це найбільш болюча тема. Таке поняття 
як мерзлоталий ґрунт у нас вже давно відсутнє, сніг тане 
одразу за один день. Останні три роки на наші території 
прийшла велика посуха. Дощі південь ніколи особливо не 
радували, але у Первомайському районі завжди більш-
менш перепадали. А тепер вже ні. Ґрунти дуже ущіль-
нились, почали тріскатися – що може бути з кореневою 
системою в таких умовах? Від квітня, коли було сніг, у нас 
випало 20 мм опадів! Рослини тримаються на зимовій та 
весняній волозі.

– І як, враховуючи це, ви будуєте технологію обро-
бітку ґрунту?

– До нещодавнього часу ми працювали за класич-
ною технологією: оранка, культивація під всі культури. В 
певний час почали випробовувати глибокорозпушувачі 
різних виробників. Почали експериментувати з типами 
обробітку. Дуже цікавою, на мій погляд, є нульова техно-
логія. У нас є поле, яке ми не обробляли протягом 5 ро-
ків, сіяли там і соняшник, і ячмінь, цього року – люцерну. 
Зокрема врожай ячменю отримали такий самий, як і на 
основній площі. Стан ґрунту чудовий, взагалі еталон, гу-
мус підвищився на порядок, але під всі культури цей тип 
обробітку не підходить. Згодом ми зацікавились техноло-
гією вертикального обробітку, який на сьогодні активно 
розвивається в США та потрохи в Україні. Плуг створює 
плужну підошву, культиватор та дискові агрегати працю-
ють навскіс, створюючи ложе, а перевага вертикального 
типу обробки в тому, що він утворює вертикальні розло-
ми та тріщини у ґрунті, а це сприяє хорошому поглинанню 
та обміну вологи, забезпечуючи рослини її достатньою 
кількістю. Тож у 2015 році на «Битві титанів» в Київській 
області ми побачили та спробували в роботі глибокороз-
пушувач з вертикальним рихленням Agrisem Cultiplow 
Platinum 4-метровий, який нам дуже сподобався. Також 
зустрічались та спілкувались з представниками компанії 
Agrisem на виставці в Ганновері. І через деякий час агре-
гати був у нас в господарстві.

– Якими були перші результати роботи?
– Ми одразу відпрацювали з ним на великій кількості 

площ, спостерігали процес, результати, економічність. 

Ми зрозуміли, що робота з цим агрегатом на поля під тех-
нічні культури – кукурудзу, соняшник, сою – це саме те, 
що потрібно. На ринку є дуже велика кількість подібних 
агрегатів, чим відрізняється Agrisem? Його особливість в 
тому, що кути, під якими стоять стійки, та їх ширина, а та-
кож лапа та її нахил не дозволяють ґрунтам вивертатися 
наверх. Ми не перемішуємо землю, ми її тільки розрихлю-
ємо, що сприяє ефективному проникненню вологи, кис-
ню, розмноженню хробаків, розвитку кореневої системи 
рослин. Якщо порівнювати з оранкою, то врожай ми от-
римуємо з нею той самий, що і з глибоким розпушенням, 
але гумус з останнім підвищується, а не падає. За 10 років 
роботи за інтенсивними технологіями у нас гумус упав на 
1% - треба з цим щось робити. І ще дуже великий плюс – 
це істотна економія палива та більш швидка робота – за 
зміну ми обробляємо 30 га, а з плугом – 20 га.

Виставлення лап агрегату Agrisem в одну лінію дозволяє 
нам спостерігати хвилю землі, як в морі  – я коли перший 
раз побачив, дуже здивувався. Ґрунт піднімається і опус-
кається назад на своє місце. Такий спосіб збагачує ґрунти 
киснем, що у свою чергу сприяє його мінералізації. На агре-
гат ми встановили розрізні диски попереду, що дозволило 
зменшити навантаження на стійки та ще менше розкидати 
землю. Крім цього, ми самостійно зробили ще одне ново-
введення: встановили на глибокорозпушувач Agrisem бун-
кер, щоб вносити через лапи добрива, які при такому типі 
внесення проникають глибоко в ґрунт, аж на 30 см. Це тех-
нологія локально-стрічкового внесення добрив.

Цієї весни, всупереч всім теоріям, ми ризикнули і на од-
ному полі під кукурудзу ми відпрацювали глибокорозпу-
шувачем Agrisem, внесли добрива, потім вирівняли поле 
вертикальним  агрегатом. Наразі це найкраще поле у на-
шому господарстві, всі сходи рівні як один. Тож я вважаю, 
що за використанням таких агрегатів – майбутнє. Я не кажу, 
що орати не треба взагалі, можливо, ми ще повернемось 
до оранки, але наразі результати глибокого розпушення з 
Agrisem чудові.

Велика на мій погляд помилка, яка вже стала тради-
ційною, це підготовка ґрунту під ту чи іншу сівалку. Сама 
ідея в корені неправильна: ми маємо готувати ґрунт під 
рослину, якій потрібна волога, рихлий ґрунт та насичення 
добривами. 

– Розкажіть, чому  ви обрали для співробітництва 
саме компанію «ВФК».

– Ми дуже довго та ретельно займаємося вибором тех-
ніки, адже не можемо собі дозволити придбати і відставити 
в бік, якщо не підійде. І згідно запропонованого асортимен-
ту техніки ми обираємо і компанію-партнера. От техніка 
Agrisem, яку пропонує «ВФК», нас цілком влаштовує, і з цим 
дистриб’ютором працювати приємно. Плануємо продовжу-
вати співпрацю, адже нам ще знадобляться якісні агрегати.

Ключові переваги Agrisem Cultiplow 
Platinum

Тож, підсумовуючи розмову з Максимом Максименко, 
перелічимо головні переваги агрегату Agrisem Cultiplow 
Platinum – за результатами роботи у ФГ «Аннушка»:
• Приємна ціна.
• Економічність.
• Швидкість.
• Надійність.

Стас Кушнірук 
та Максим 

Максименко
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Ексклюзивний офіційний дистриб'ютор 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

• Збереження структури ґрунту.
• Стрічкове внесення добрив.

На сьогоднішній день глибокорозпушувачі відносять-
ся до категорії машин, яка допомагає вирішити проблеми 
з ущільненням орного шару ґрунту. Вона виникає з послі-
довною періодичністю: як правило, кожні 2-3 роки через 
утворення «плужної підошви», невеликої глибини обробітку 
ґрунту та механічне ущільнення у місцях проїзду і розворо-
ту техніки. Тому існує потреба у розпушенні ґрунту на глиби-
ні більше ніж 25-30 см. 

Серія Cultiplow – це глибокорозпушувачі, які руйнують 
плужну підошву, створюють мікротріщини, при цьому не пе-
ревертаючи шар ґрунту знизу наверх. Такий спосіб обробіт-
ку дозволяє розпушити шар ґрунту, зруйнувати ущільнені 
нижні горизонти, збільшити потужність кореневого шару, 
поліпшити повітряний, водний і тепловий режими ґрунту, 
активізувати біологічні процеси, накопичити ґрунтову воло-
гу, попередити водну і вітрову ерозію.

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 тріщини потрапляє волога, 
повітря, поживні речовини і через це його структура покра-
щується, що в свою чергу позитивно впливає на урожай-
ність культур.

Додатково відзначимо деякі технічні характеристики 
Cultiplow Platinum:

• Зміщена лапа забезпечує рівномірне розпушування 
ґрунту по всій ширині.

• Відстань між лапами - 75 см. Кілька робочих частин і 
високий кліренс забезпечують роботу без ефекту заби-
вання, навіть при наявності відходів.

• Лапи зафіксовані на одній стороні рами для того, щоб 
виключити зчеплення болтів.

• лапи TCS 750.
• Посилений пружинний захист забезпечує підвищений 

кліренс при спрацьовуванні пружинної захисту.
• Рівномірне розпушування по всій ширині.
• Робоча глибина: від 15 до 50 см.
• Контроль глибини за допомогою катка Ø 526.

Тож ми показали гарний приклад того, що клієнти, які 
придбали машини Agrisem, абсолютно задоволені показни-
ками, яких їм вдалося досягти: врожайністю, якістю руйну-
вання плужної підошви, накопиченням вологи. Щодо остан-
нього, то машини серії Cultiplow дуже ефективні в плані збе-
реження вологи та енергії, ці технології лежать в іх основі. 
«Волинська фондова компанія» гарантує якість та надійність 
цих агрегатів і готова надати всебічну консультацію щодо їх 
роботи!

Тетяна Бєлінська
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ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. ДИСКУВАННЯ
Обробіток ґрунту – це трудомісткий і енергомісткий тех-

нологічний процесом і є найважливішою складовою в систе-
мі агротехнічних заходів у виробництві продукції рослинни-
цтва, яка забезпечує покращення всього комплексу умов 
розвитку рослин. На його виконання припадає близько 25% 
трудових та 30% енергетичних затрат від загальних затрат 
на вирощування і збирання сільськогосподарських культур. 
Тому вибір технології вирощування і комплексу ґрунтооброб-
них знарядь має значний вплив на трудові та енергетичні 
затрати і взагалі на показники економічної ефективності 
виробництва сільськогосподарської продукції. Як правило, 
цей вибір залежить від ряду факторів, головними з яких є: 
ґрунтово-кліматична зона, наявність машинно-тракторного 
парку та фінансова спроможність господарств до закупівлі 
нової техніки, вимоги агротехніки до якості обробітку, тип та 
фізико-механічні властивості ґрунту, характеристика поля 
(засміченість бур’янами, наявність на поверхні поля рослин-
них решток і добрив, ухил поверхні поля тощо). Тому, вибір 
обов’язково має відбуватися з врахуванням цих факторів, і 
забезпечувати найбільш сприятливі умови для протікання 
біологічних та фізико-хімічних процесів у ґрунті. 

Сучасний стан традиційної технології 
обробітку 

За традиційною технологією вирощування сільсько-
господарських культур, особливо значних витрат по требує 
основний обробіток ґрунту лемішними плугами, на який 
витрачається досить багато часу, палива та праці. До того 
ж, для вчасного виконання весняних робіт за обробітком 
ґрунту господарству не обхідно мати великий парк машин і 
знарядь. Проте, попри деякі недоліки традиційної тех-
нології, обробіток ґрунту плугом ще буде довго викорис-
товуватись як на українських, так і на землях зарубіжних 
країн. На сьогодні близько 10–15 млн. га. земель в Україні 
і 0,5 млрд. га в інших країнах обробляється за допомогою 
полицевих знарядь. Щодо України, то можна сказати що 
це зумовлено в першу чергу фінансовою неспроможністю 
більшості господарств до закупівлі нової більш сучасної і 
якісної сільськогосподарської техніки та гербіцидів. Проте 
потрібно зауважити, що причиною цього є також техноло-
гічна необхідність використання плужного обробітку ґрунту 
в деяких ґрунтово-кліматичних зонах країни, адже жоден із 
способів обробітку ґрунту не може бути шаблонним на всій 
території України.

 Проте, основна тенденція розвитку іде до більш виваже-
ного застосування традиційної технології обробітку ґрунту 
та пошуку більш раціональних прийомів обробітку ґрунту, 
нових конструкційних рішень ґрунтообробної техніки, 
застосування комбінованих ґрунтообробних агрегатів, а 
також впровадження технологій з мінімізацією обробітку 
ґрунту, що не тільки заоща джує ресурси, а й, що не меш 
важливо, значно збільшує мож ливість виконати всі необхід-
ні роботи вчасно з меншою кількістю техніки.

Суміщення операцій дає змогу економити енергію, 
час та працю при виконанні посівних робіт. Цьому сприяє 
цілий ряд таких позитивних чинників: зменшення затрат 
палива на одиницю площі (близько 30%), строків виконання 
робіт, збереження вологи в ґрунті, створення однорідного 
за щільністю посівного шару ґрунту. Проте, дане суміщення 
передбачає застосування більш складних і дорогих комбі-
нованих машин та агрегатів. Тому в міру розвитку посівної 
техніки, створення відповідних технічних засобів все більше 
розповсюджуються технології, коли одночасно з проведен-
ням сівби виконується низка інших технологічних операцій: 
обробіток ґрунту (культивація, фрезерування, прикочуван-
ня), внесення добрив, гербіцидів, підсіви трав тощо. Ці опе-
рації можуть виконуватися різними способами. Доцільність 
застосування кожної з можливих технологій обумовлюється 
господарськими і зональними умовами виробництва.

No–till та stripp-till: переваги і недоліки
Також на сьогоднішній день є досить поширене застосу-

вання відносно нової технології обробітку ґрунту no–till, 
яка поки що не набула великого поширення в Україні. 
Головна причина цього – це недостатня дослідженість цієї 
технології, а тому не повна пристосованість її до конкретних 
ґрунтово-кліматичних умов України.

Проте, світова практика доводить, що дану технологію 
доцільно застосовувати, причому найкращі результати вона 
забезпечує в жарких та посушливих умовах. Наприклад, в 
таких країнах як США дана технологія використовується на 
25,8 млн. га (близько 23% від площі ріллі), Бразилія – 23,6 млн. 
га (60%), Аргентина – 18,3 млн. га (60%), Канада – 12,5 млн. га. 

Тому, в наш час, у зв’язку з високою вартістю пального, 
добрив і техніки, до даної технології обробітку ґрунту від-
новився інтерес як науковців, так і безпосередніх вироб-
ників сільськогосподарської продукції. Але і ця технологія 
обробітку ґрунту має свої переваги і недоліки. До переваг 
можна віднести різке підвищення продуктивності праці, 
зменшення витрат коштів на придбання пального та техніки 
у порівнянні з традиційним обробітком ґрунту, своєчасне 
проведення посіву, мінімізація ерозійних процесів, нако-
пичення в ґрунті органічних речовин і гумусу, зменшення 
ущільнення ґрунтів, збереження ґрунтової вологи від втрат 
на фізичне випаровування. Існує ще маса інших переваг 
проте вони є менш значущими.

Щодо недоліків потрібно зауважити, що на початковій 
стадії використання технології no-till урожайність знижуєть-
ся на 10-20 %, через те, що при відсутності оранки збільшу-
ється кількість бур’янів та комаховидних шкідників, і тому 
необхідно удвічі більше вносити гербіцидів та пестицидів, 
а це в свою чергу приведе до збільшення кількості захво-
рювань працівників, які працюють з ними, погіршення умов 
роботи дренажних систем на осушувальних землях, а також 
за тривалого агрохімічного навантаження на поверхневий 
шар ускладнюється підтримка оптимальних хіміко-меха-
нічних параметрів родючості ґрунту і якості продукції. Крім 
того, запровадження технології «нульового» обробітку 
ґрунту вимагає вищого рівня кваліфікації агрономічного і 
технічного персоналу. 

Впровадження сучасних енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій дає можливість застосовувати стрічкову (stripp-till) 
технологію обробітку ґрунту і вирощувати в такий спосіб сіль-
ськогосподарські культури, зокрема просапні. Вона поєднує 
переваги традиційного (оранки) і нульового (no-till) обробітків 
ґрунту, а тому приваблює сільськогосподарські підприємства, 
переважно великі (агрохолдинги). Останнім часом технологія 
stripp-till впроваджується також у середніх за розміром агро-
підприємствах, які вирощують кукурудзу і соняшник.

За цієї технології ґрунт обробляється стрічками шири-
ною близько 20-25 см та глибиною до 32 см з метою рихлен-
ня, створення насіннєвого ложа та умов для його швидкого 
прогрівання. Віддаль між серединами стрічок становить 
70/75 см. Одночасно з обробітком ґрунту в стрічку можна 
вносити сухі або рідкі мінеральні добрива.

Основним недоліком технології stripp-till є необхідність 
попереднього внесення гербіциду суцільної дії. Проте ці 
додаткові витрати коштів на боротьбу з бур’янами є незнач-
ними в загальних витратах на обробіток ґрунту.

Дискування: технологічні особливості
Проаналізувавши основні технології обробітку ґрунту, 

що застосовуються сьогодні, доцільно значну увагу при-
ділити операціям, без яких неможливе виконання цього 
технологічного процесу. Найменш енергоємною техноло-
гічною операцією при обробітку ґрунту є його дискування 
боронами зі сферичними дисковими робочими органами. 
Розглянемо та проаналізуємо сучасний стан розвитку кон-
струкційно-технологічних схем цих агрегатів, які виробля-

Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

Всеукраїнський аграрний журнал №7 (54) / 201770



ють за кордоном, зосередившись на особливостях їх роботи 
й можливості застосування для мінімізації обробітку ґрунту 
–замість глибокого відвального обробітку з урахуванням 
фізико-механічних властивостей ґрунтів.

В світі дискові борони виробляють понад 10 фірм-ви-
робників (табл.), причому їх типорозмірний ряд сягає 10-15 
моделей різної ширини захвату для енергозасобів різних 
тягових класів, не враховуючи різні конструкційні схеми.

Таблиця. Перелік основних виробників імпортної 
техніки, що виробляють дискові знаряддя

Виробник Основні марки дискових знаряддь
Unia CUT XXL, CUT L / XL, ARES
Challenger Sunflower 1435, Challenger 1234, Challenger 

1700, Challenger 1800 
John Deere 425, 670, 2700, 2720
KUHN TDH 8210-19, TDH 8210-22, TDH 8210-25, TDH 

8210-28, TDH 8210-31, TDH 8210-34, TDH 8210-
36Q, TDH 8210-38Q, DISCOVER XM2 44, DISCOVER 
XM2 48

Versatile TD-700(F), C 500
GREGOIRE 
BESSON

Big Chief, DXRV II и DXRV HD, NORMANDIE PR, 
DISCOFLEX

HORSCH Horsch Joker 4 / 6 RT
FRAMEST FraDisc, ConDisc

Great Plains Simba X-Press, СЕРИя 7000, Турбо-Макс 3000TM
Maschio 
Gaspardo

UFO, PRESTO

Quivogne APFL-FF-H, APFL-FF-M, APAVR-FF, APVRS-FF 
Quivogne, Diskator 610 Quivogne, APAXR-MONO 
Quivogne

Great Plains X-Press , X-Press VX

Розглянемо окремі найбільш характерні конструкцій-
но-технологічні особливості дискових борін. Основними 
робочими органами цих агрегатів є сферичні диски із 
суцільним загостренням леза, а також вирізні моделі дисків. 
У разі роботи дискової борони в процесі контакту з ґрунтом 
орієнтовно на 1/3 кола лезо диска підрізає шар ґрунту від 
моноліту. Ґрунт деформується та перемішується в бік під 
кутом до напрямку переміщення дискової борони.

Спочатку розвитку конструкції цього знаряддя (за винятком 
дискових плугів) диски секціями (батареями) монтували по 
кілька штук (6–9 шт.) на одному валу. Секції приєднувалися до 
загальної рами, встановленої на визначений кут атаки дисків. 
Диски на одному валу встановлювали через відстань, що дорів-
нює довжині розпірних втулок, утворюючи окремі батареї.

Дискові борони з батарейним розміщенням дисків доз-
воляють установлювати й регулювати тільки величину атаки 
розташування дисків до напрямку руху агрегату, чого не завж-
ди достатньо для якісної роботи техніки й зменшення сили 
опору ґрунту залежно від їх фізико-механічних властивостей. 
Подальший розвиток конструкції знарядь привів до створен-
ня моделей дискових робочих органів із віссю обертання, 
нахиленою під кутом до горизонту. Диски на таких дискових 
боронах установлюють на окремих стояках і осях для кожного 
з них, за рахунок чого з’явилася змога встановлювати диск під 
кутом атаки в горизонтальній площині та кутом відхилення від 
вертикалі. Модернізація конструкцій привела до застосування 
стійки, яка кріпиться до рами не жорстко, а з допомогою під-
пружиненої підвіски і дозволяє робочим органам працювати в 
режимі всього спектру коливань, які отримують робочі органи 
в результаті обробітку ґрунту з різними неоднорідностями. 
При цьому коливання, як правило, здійснюється в широкому 
діапазоні по ходу роботи агрегату (повздовжні) і частково — 
по ширині захвату (поперечні).

На прикладах конкретних сучасних конструкціях дис-
кових борін проаналізуємо особливості їх застосування в 
ґрунтообробітку. Найпопулярнішими в розглянутих кон-
струкціях дискових знарядь є робочі органи з параметрами, 
відображеними на рис 1.

Рис 1. Варіанти конструкційного виконання дискових робо-
чих органів:

1 - плоский суцільний, 2 - вирізний сферичний, 3 - рифлений 
плоский, 4 - сферичний суцільний, 5 - конічний, 6 - купольний, 

7 - безцентровий вирізний, 8 - вирізний із задньою випуклі-
стю, 9 - плоский суцільний, 10 - плоский хвилястий, 11 - плос-

кий із випуклостями, 12 - плоский гофрований

Розглянемо особливості конструкційного виконання 
окремих моделей зарубіжних дискових борін, що досліджува-
лися нами. Зарубіжні виробники на ринку України пропонують 
великий вибір дискових знарядь. Зокрема, один з основних 
виробників імпортої техніки компанія Horsch для інтенсив-
ної поверхневої обробки ґрунту пропонує дискову борону 
Joker CT, яка оптимально підходить стимуляції проростання 
падалиці, переривання капілярності, змішування пожнивних 
залишків і поверхневої підготовки посівного горизонту (рис. 2).

Рис. 2 Дискова борона Horsch Joker 4 / 6 RT

Основними перевагами Joker RT є висока продуктивність 
завдяки високій робочій швидкості, інтенсивне перемішу-
вання ґрунту, оптимальна підготовка горизонту посіву, зуб-
часті диски для агресивної роботи, мінімальна чутливість 
до великої кількості пожнивних залишків, невисока потреба 
в тяговому зусиллі. Головною особливістю дискових борін 
Joker RT є широке кріплення дисків для надійного утриман-
ня їх в робочому положенні та поєднання двох дисків на 
одній стійці.

Серед широкої гамми дискових борін компанії Quivоgne 
можна відзначити компактні дискові борони серії Diskator 
S, М та L, що безсумнівно відповідають тенденціям сучасної 
ґрунтообробної техніки (рис. 3). Компанія Quivogne пози-
ціонує свої дискові борони як неперевершені по своїй міц-
ності, якості та економічності, що допоможе Вам підвищити 
рентабельність і продуктивність.

Рис. 3 Дискова борона Diskator М
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З основних переваг можна відмітити відмінний ефект 
змішування, а також підтримання вологості ґрунту 
в його верхніх шарах, що є основною передумовою 
швидкого гниття рослинних залишків та забезпечення 
оптимального життєвого простору ґрунтових мікроор-
ганізмів, висока продуктивність в одиницях площі за 
рахунок робочої швидкості від 12 до 20 км/год, низька 
витрата палива та висока стійкість дискових робочих 
органів до зношення. 

Компанія Great Plains пропонує універсальну компактну 
дискову борону X-Press із прикочуючим котком, яка забез-
печує поєднання високошвидкісної неглибокої культивації з 
ефективним ущільненням (рис. 4). Випускаються в навіс-
ному та в причіпному виконанні, можна використовувати 
в системах мінімальної ґрунтообробки, при обробленні 
стерні або після оранки при більш традиційних системах 
обробітку. 

Рис. 4 Універсальна дискова борона X-Press

Борона дозволяє при додаванні попереду навісно-
го X-Press стійнок конструкції ST перетворити її на одно-

прохідний культиватор. Це дозволяє розрихлювати ґрунт 
на глибину до 25 см, знімаючи надмірне ущільненя після 
збирання врожаю. Універсальності додає можливість 
використання машини окремо або із іншим агрегатом 
при мінімальній технології обробки або оранці. Також 
з особливостей цієї дискової борони можна відзначити 
кріплення дискових робочих органів на підпружинених 
стійках.

З аналізу вище сказаного, можна зробити наступні 
висновки:
• традиційні технології обробітку ґрунту під сівбу зерно-

вих культур і кукурудзи є занадто енергомісткими, з ве-
ликими витратами праці, та багаторазовими проходами 
ґрунтообробних агрегатів по полю, що супроводжується 
посиленим ущільненням ґрунту і негативно впливає на 
його агротехнічні та екологічні властивості, та умови 
росту і розвитку рослин, що в підсумку веде до зменшен-
ня урожайності вирощуваної культури;

• заміна операцій обробітку ґрунту з глибокою оранкою 
і перевертанням скиби на мілкий з глибиною 8-16 см 
за допомогою знарядь з сферично-дисковими робо-
чими органами, забезпечує виконання вимог агротех-
ніки до якості обробітку ґрунту з меншими витратами 
енергії і праці та негативним впливом на ґрунт;

• застосування дискових борін зі сферично-дисковими 
робочими органами із віссю обертання нахиленою під 
кутом до горизонту дозволяє якісно виконувати техно-
логічний процес розпушення ґрунту зменшуючи при 
цьому питомі витрати енергії на 12-17 % в порівнянні із 
симетричними та асиметричними дисковими боронами 
з батарейного типу.
Кандидат технічних наук, доктор філософії Вольський В.А., 

Дудак С.М. – наукові співробітники  ННЦ «ІМЕСГ»
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«Перший платіж  - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7.

Ми гарантуємо Ваш спокій:

• Потужна конструкція рами та 
регульоване дишло забезпечує легке агрегату-
вання з будь-яким трактором;
• Шестисекційний поршнево-мем-
бранний насос італійського виробництва 
забезпечує безпульсаційну подачу 300 л/хв. з 
максимальним тиском до 2 МПа та гарантує 
безаварійну роботу при інтенсивній довготри-
валій експлуатації;
• Чотирирівнева система фільтрації: 
всисний, напірний самоочисний, секційний та 
фільтр на кожній розпилюючій головці 
повністю захищають напірну та всисну систему 
від забруднення;
• Сучасний і міцний головний бак, 
вироблений з поліестру, місткістю 2500, 3000 
або 4000 л та оснащений:
- інтегрованим баком для чистої води на 
250/300/400 із системою для промивання 
обприскувача; 
- інтегрованим баком для чистої води на 25 л 
для миття рук;
- перегородками нівелюючими коливання 
розчину під час транспортування та роботи на 
нерівній місцевості;

- гідравлічними мішалками для постійного 
підтримування однорідності робочого 
розчину;
- бічним ежекторним змішувачем для 
розведення хімічних препаратів з паралело-
грамною навіскою (обслуговування з рівня 
землі);
• перевірена польова штанга шириною 
18, 20, 21, 24, 27, 28 м оснащена:
- балкою штанги з надійною конструкцією, 
підсиленою у двох площинах;
- 4-позиційними револьверними головками з 
комплектом інжекторних та щілинних розпи-
лювачів, які дозволяють працювати в широко-
му діапазоні норм внесення та погодних умов;
- системами гідравлічного підйому, розкладан-
ня та стабілізації; 
- паралелограмною підвіскою штанги з 
гідравлічно-газовим амортизатором для 
поглинання ударних навантажень, які 
гасяться та компенсуються за рахунок ледь 
помітного коливання у вертикальній 
площині, що гарантує підвищення 
надійності та продуктивності за рахунок 
підвищення безпечної робочої швидкості;

- неперевершеною системою стабілізації з 
можливістю примусового нахилу штанги 
при роботі вздовж схилів з амортизацією у 
двох площинах, гарантує прекрасну 
стабільність штанги навіть при наїздах 
колесами на горби чи попаданні в ями;
- електрогідравлічним розподільником з 
гідравлічними замками та дросельними 

клапанами потоку для забезпечення безпеч-
ного управління штангою за допомогою 
комп’ютера;
• надійна ходова вісь із:
- плавним  регулюванням ширини колії в 
діапазоні 1,8-2,25 м дозволяє працювати на 
усіх культурах;
- пневмопідвіскою, яка здійснює гасіння 
коливань при роботі та додатково захищає 
всі вузли й елементи від ударів, що додат-
ково гарантує підвищення надійності, 
продуктивності та підвищення робочої 
швидкості;
• колеса розміром 13,6х48 забезпечу-
ють кліренс 80 см;
•  управляючі електроклапани 
розміщені безпосередньо на штанзі, чим 
зведено до мінімуму довжину шлангів, що 
зменшило необхідний робочий тиск та 
гарантує збільшення довговічності гідроси-
стеми;
• стандартний комп’ютер UNIA Spray 
управляє електроклапанами та електрогідрав-
лічним розподільником штанги, чим здійснює 
повний контроль за процесом обприскування 
відповідно до заданої норми виливу. 

Хімічний захист рослин – один з ключових та найкоштовніших агротехнічних заходів 
сільськогосподарського виробництва, і без дотримання правил внесення та точного 
дозування не можливо досягнути необхідної біологічної дії препарату та бажаної витра-
ти робочого розчину, саме тому дуже важливим є вибір обприскувача, який повинен 
бути ВИСОКОпродуктивним, ВИСОКОнадійним, НАДсучасним та при цьому ВИСОКОрен-
табельним. Щоб відповідати цим параметрам,  і була створена EUROPA, яка стандартно 
оснащується наступними вузлами:

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

*Зазначені у рекламі технічні характеристики містяться у базовій комплектації обприскувача.

 роки
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НАПІВНАЧІПНІ ПЛУГИ KUHN LEADER І CHALLENGER 
Плуг залишається головним знаряддям основного обробітку 

ґрунту, адже саме оранка:
– створює чисту якісну поверхню ріллі та сприятливі умови 

для посівного ложе, освіжає ґрунт та заорює рештки і насіння 
бур’янів;

– збагачує ґрунт органікою природним і недорогим методом, 
активізує ґрунтову мікрофлору;

– відновлює структуру ґрунту, забезпечуючи відмінний дре-
наж, аерацію та розподіл мінералів.

Сучасні конструкції та досконалі ви-
робничі технології зробили плуги KUHN 
найкращими серед аналогів. Пригаду-
ється відоме прислів’я: «Найліпший 
друг – мій кум, найкращий плуг – це 
КУН». Це кажуть українські аграрії, які 
вже придбали плуги виробництва фран-
цузької групи компаній КУН (KUHN), і з 
цим абсолютно згодні фермери інших 
країн, адже більше всього в світі оборот-
них плугів виробляє саме КУН (до речі, 
не тільки плугів). 

Чому аграрії обирають саме плуги 
КУН? Всі розуміють, що майбутнє сіль-
ського господарства залежить від кон-
курентоздатності та рентабельності. З 
плугами КУН Ви інвестуєте в майбутнє, 
адже якісна оранка є першим, але 
дуже важливим кроком до високої 
врожайності і оптимізації фінансових 
результатів, в тому числі із швидкого 
повернення інвестицій. Зробивши ви-
бір на користь плуга КУН Ви:

• забезпечуєте якісну структуру 
ґрунту з ефективною заробкою і 
рівномірним розподілом пожнивних 
решток по всьому орному шару – 
ваша врожайність суттєво зросте;

• отримаєте міцний агрегат з ши-
роким діапазоном регулювань та 
вражаючою маневреністю, різноманіт-
ною комплектацією для відповідності 
будь-яким умовам, мінімальними ви-
тратами палива – операційні витрати 
знизяться;

• з успіхом застосуєте на практиці 
такі прогресивні технічні рішення, 
як підсилена рама, ступінчато або 
плавно регульована ширина захвату, 
гідравлічні без зупиночні або болтові 
запобіжники, зносостійкі робочі орга-
ни – все це продовжить термін служби 
та зменшить витрати на технічне об-
слуговування;

• скористаєтесь перевагами надій-
ності та довговічності, кваліфіковано-
го навчання та якісного сервісу – ви 
зможете по максимуму скористатись 
технологічними перевагами плуга 
КУН, будуть усунуті вимушені перерви 
під час роботи, а ваш плуг довго збері-
гатиме високу залишкову вартість на 
вторинному ринку.

Техніка КУН відповідає Вашим 
вимогам до економічності, зручності, 
сервісу та якості роботи, а сам вироб-
ник та його дилери надають необхідну 

технічну підтримку та консультації.
Із плугів КУН виготовляє навісні, на-

півнавісні та причіпні моделі з кількі-
стю корпусів від 2 до 13, з численними 
модифікаціями полиць, запобіжників, 
систем регулювання ширини тощо. 
Такий широкий спектр задовольнить 
споживачів різних за обсягом госпо-
дарств, від дрібних фермерських до 
великих агрохолдингів.

Аграріям, які мають трактори потуж-
ністю від 200 к.с. до 360 к.с., ми пропо-
нуємо напівначіпний оборотний плуг 
Leader від 6 до 8 корпусів однорамної 
конструкції, а для тракторів 240-500 к.с. 
плуг Challenger від 7 до 13 корпусів дво-
рамний з двоколісним візком. 

Для кращої адаптації до конкретних 
умов господарства обидва плуга ма-
ють численні модифікації. Так, Leader 
випускається в варіантах Multi (чотири 
ширини захвату на корпус в 35, 40, 45 
та 50 см) або Vari (плавне регулювання 
ширини з кабіни трактора від 35 до 
55 см), з болтовим запобіжником на 
відрив або без зупиночною гідросис-
темою “non-stop”, з роботою трактора 
колесами «в борозні» або «по полю». 
Плуг Challenger також має модифікації 
болтових або гідравлічних запобіж-
ників, «в борозні» або «по полю» і має 
додаткову опцію для роботи плуга в 
причіпному варіанті з тракторами без 
задньої навіски, які обладнані лише 
крюком. Розглянемо особливості цих 
плугів більш детально. 

Плуг Leader (фото 1) має раму 
Z-подібної форми 180х180 мм з 
кліренсом 80 см та міжкорпусною 
відстанню 102 мм для вільного про-
ходження землі і рослинних решток, 
розташоване збоку колесо глибини 
і транспортування, широкий вибір 
зчіпних пристроїв категорії III або IV і 
змінних пальців для швидкого приєд-
нання до тракторів різної потужності 
та марок, в стандарті унікальна систе-
ма гідравлічного підйому-перевороту, 
послідовність якого забезпечується 
автоматично спеціальним блоком, ме-
ханічний зсув (опціонально гідравліч-
ний), система транспортної підвіски, 
полиці подовженого «скандинавсько-
го» типу LP. Максимальна потужність 
на один корпус дорівнює 45 к.с. 

Завдяки конструкції зчіпки та 
оригінального шарнірного з’єднання 

тягової балки з рамою досягаються 
рекордний кут розвороту в 110о в 
полосі, що не перевищує 15 м. На мал. 
1 можна побачити тягову балку, шарні-
ри в горизонтальній (для копіювання 
рельєфу) та вертикальній (для роз-
вороту) площинах, блок узгодженого 
підйому-перевороту (виключає необ-
хідність великої кількості гідророзпо-
ділювачів), новий захисний утримувач 
гідрошлангів, пара стояночних опор.

Плавний оборот плуга вперше за-
безпечується двома телескопічними 
гідроциліндрами (мал. 2). Вертикаль-
ність плуга регулюється без інстру-
менту двома гвинтами з рукоятками 
(зліва на мал. 2). Так само просто без 
інструментів відбувається налашту-
вання глибини оранки (фіксуючими 
прокладками-кліпсами на гідроци-
ліндрі підйому) і ширини (зсуву вбік). 
Зазначимо, що опціонально ширина 
зсуву може регулюватись гідравлікою. 
Для поліпшення стійкості плуга в 
транспортному положенні та захисту 
конструкції на поганих дорогах гід-
роциліндр підйому укомплектовано 
гідропневматичною підвіскою.

Колесо транспортування/глибини 
має великий діаметр 1000 мм та ши-
рину 500 мм для зменшення опору 
ґрунту з кращою прохідною здатністю 
(опціонально навіть 1200 мм з  сільсько-
господарським профілем протектору). 
Завдяки Z-подібній формі рами колесо 
максимально наближується до осі рами 
плуга. Тим самим одночасно усувається 
тертя колеса із рамою і накопичення 
між ними решток рослин, зменшуються 
відстань між колесом і останньою бо-
розною та радіус обороту плуга. 

Для тих господарств, в яких вико-
ристовуються трактори на гусеничному 
ході або із спареними колесами, плуг 
Leader комплектується пристроєм для 
роботи «по полю». Роботою «по полю» 
ви зменшуєте ущільнення ґрунту, 
особливо останньої зораної борозни, 
знижуєте потрібне тягове зусилля і, від-

Мал. 1 Мал. 2

Фото 1
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повідно, витрати палива. Але свої пере-
ваги має і робота, в якій колеса трактора 
рухаються «в борозні», адже поліпшу-
ється поперечна стійкість трактора з 
плугом, особливо на схилах, спрощуєть-
ся робота тракториста, зокрема в ночі 
або по слизькій поверхні, адже борозна 
виконує направляючу функцію. При 
роботі «по полю» для контролю глиби-
ни передніх корпусів застосовуються 
додаткова пара коліс діаметром 690 мм 
з окремим регулюванням. Якщо ви при-
дбаєте плуг Leader з опцією «по полю», 
то в разі необхідності можна легко пе-
рейти на роботу «в борозні». 

При необхідності (бажання зберег-
ти вологу, краще подрібнити і вирівня-
ти верхній шар ґрунту, зменшити кіль-
кість наступних проходів по полю) до 
плугів Leader (як і до плугів Challenger) 
можна чіпляти котки.

Для захисту робочих органів, стійок 
та рами від надмірних навантажень, які 
виникають під час роботи на полях з 
камінням, важким чи переущільненим 
ґрунтом або які є наслідком нерівномір-
ного, з ривками руху трактора, всі плуги 
KUHN комплектуються одним із двох ти-
пів запобіжників: болтовими «на відрив» 
Т чи гідравлічними без зупиночними 
NSH. Болтові «на відрив» запобіжники 
є винаходом KUHN і на відміну від тра-
диційних «на зріз» розташовуються не 
впоперек, а в напрямку руху. Зусилля 
спрацювання на вістрі долота складає 
4000 кг. Вісь болта, що зпрацьовує на 
відрив, співпадає із напрямком сили, 
діючої на корпус плуга, і тому при спра-
цюваннях вони не розбивають отвір 
та легко замінюються. Глибина оранки 
залишається стабільною. Не клинить 
болти, як при зрізанні – не ламаються 
стійки. Таке дуже просте технічне вдо-
сконалення надзвичайно поліпшило 
надійність роботи і якість оранки. 

Систему захисту NSH необхідно 
використовувати в тих ґрунтових 
умовах, де спрацювання відбувається 
настільки часто, що непродуктивні 
зупинки для заміни болтів займають 
значну частину робочого часу. Гідрав-
лічний механізм набагато кращий за 
пружинний, адже він швидше і його 
можна регулювати. 

Плуги KUHN характеризуються 
також різноманіттям робочих органів: 
леміші, долота, полиці, грудини по-
лиць, польові дошки, передплужники 
або дернозніми, ножі, в тому числі 
дискові, розширювачі борозни, тощо. 
Робочі органи є універсальними і 
успішно застосовуються в усіх начіп-
них та напівначіпних плугах KUHN. 

Напевно, найбільш критичним (і 
дорогим!) для якісної, продуктивної і 
довготривалої роботи є полиця. KUHN 
комплектує плуги уніфікованими 
полицями NP, подовженими сканди-
навськими LP, які з нашого досвіду 
найкраще підходять для умов України, 
забезпечуючи якісне кришення і обо-

рот пласта, вирівнювання поверхні і за-
орювання великої кількості пожнивних 
решток, стрічковими полицями VP, які є 
незамінними в глинистих або вологих 
ґрунтах, ромбовидними полицями RH, 
які є патентом KUHN і завдяки вип’яче-
ній грудині роблять борону із скосом, 
зменшуючи тертя і на 15-20% необхід-
не тягове зусилля та витрати пального. 

Вирішальним для надійної, три-
валої роботи полиці і її грудини є 
технологія виготовлення. На відміну 
від багатьох інших виробників KUHN 
використовує триплексний матеріал 
з шарами нерівної товщини. Верхній 
шар  металу має товщину 3,3 мм і твер-
дість 900 вікерсів, середній з м’якого 
сплаву – 2,3 мм, і нижній твердий 
– 1,5 мм. Триплексна сталь з неодна-
ковими товщиною та твердістю шарів 
збільшує період їх зносу на 40-100% і 
забезпечує надійну роботу в умовах 
змінних динамічних навантажень. 
Навіть при появі тріщин на верхньому 
шарі відвал продовжує відмінно пра-
цювати завдяки зчепленню з середнім 
шаром, який є більш пластичним.

Висока якість і зносостійкість 
робочих органів плугів KUHN безпо-
середньо визначаються технологією 
їх виготовлення: на головному заводі  
KUHN є власне сертифіковане ливарне 
виробництво, з якого і починається 
довгий технологічний ланцюг, а пре-
сування лемешів, долот та інших важ-
ливих органів відбувається на заводі 
KUHN-Huard на найбільшому у Франції 
(один із трьох в Європі) пресів потуж-
ністю 5500 тон. На всіх заводах KUHN 
ефективно працює система наскрізно-
го контролю аж до відправки машин 
споживачу – запорука стабільно висо-
кої якості та гнучкості виробництва.

Всі наведені вище характеристики, 
особливості та переваги плугів Leader 
є причиною стрімкого зростання їх 
популярності серед аграріїв України 
та інших країн. Достатньо сказати, що 
на відкритому демопоказі напівначіп-
них плугів, який відбувся в листопаді 
минулого року в Прилуцькому р-ні 
Чергінівської обл., серед плугів шести 
найвідоміших торгових марок не було 
рівних саме плугу Multi-Leader 8T ви-
робництва KUHN (фото 2).

Напівначіпний плуг Challenger 
випускається вже 20 років для гос-
подарств з великим обсягом оранки, 
нерівними рельєфами та важкими 
ґрунтами, за наявності потужних трак-
торів до 500 к.с. Тому Challenger має 
модифікації від 7 до 13 корпусів, раму 
перетином 220х220 мм і товщиною 10 
мм із двох частин та візком між ними. 
Дуже проста та міцна конструкція до-
зволила 15-корп. плугу Challenger від 
KUHN під час встановлення світового 
рекорду у 1998 році щосекунди пере-
вертати 7 тон ріллі!

Як і Leader, плуг Challenger може 
комплектуватись болтовими «на 

відрив» або без зупиночними гідрав-
лічними запобіжниками, додатковим 
пристроєм для роботи «по полю», при-
чіпними котками. Він має блок автома-
тичного підйому-перевороту, унікаль-
ні шарнірні з’єднання, які дозволяють 
отримати рекордний кут розвороту 
120о, широкий вибір робочих орга-
нів, аналогічних плугу Leader, прості 
налаштування, надійну конструкцію 
(наприклад, шланги розміщені в трубі 
рами) і досконалу технологію виго-
товлення (зварка, покраска, тощо). 
Challenger можна перетворити на при-
чіпний плуг для роботи з тракторами, 
обладнаними лише крюком.

Одна лише особливість Challenger, 
а саме, так звана «ломана рама» із 
передньої та задньої частин, надає 
йому безліч переваг в порівнянні з 
однорамним плугом і робить його 
найкращим плугом в світі, що підтвер-
джується надзвичайною популярністю 
Challenger серед українських аграрії 
вже протягом 18  років.

Порівняно із однорамною кон-
струкцією і одним боковим колесом 
двоколісний візок сприяє вищій стій-
кості плуга при оранці та транспортних 
переїздах, більшої збалансованності 
під час маневрів. Колесо візка, яке 
рухається у борозні, забезпечує додат-
кову поперечну стійкість, особливо 
при роботі на схилах. Навіска трактора, 
горизонтальна частина шарніру, який 
з’єднує навіску з рамою плуга, візок із 
запатентованим шарнірним з’єднанням 
обох секцій рами та колесо глибини 
дають разом змогу копіювати рельєф 
поля. При цьому глибина оранки є рів-
номірною навіть при 13-ти корпусах. 
Значно полегшується обертання плуга, 
зменшуються радіус розвороту та незо-
рані ділянки на краях поля, адже вхід/
вихід із ґрунту у передньої та задньої 
частин плуга відбувається послідовно, 
а не одночасно, як у плугів із суцільною 
рамою.

Чим керуватися при виборі плуга? 
Хороший плуг має добре орати за 
будь-яких умов: важкий чи вологий 
ґрунт, інтенсивне використання, тощо. 
Тому перш за все плуг має бути якіс-
ним, міцним та надійним. Тобто плугом 
від KUHN ! Популярність KUHN у світі 
пов’язана ще й із прагненням покупця 
придбати всю необхідну техніку від 
одного виробника і по кращій ціні.

Сич В.П., кандидат технічних наук

Фото 2
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РЕСТАЙЛИНГ ДЛЯ PRIMUS И ALBATROS
НОВШЕСТВА ПРИЦЕПНЫХ ПОЛЕВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ LEMKEN

В результате последнего обновления излюбленные при-
цепные опрыскиватели LEMKEN Primus и Albatros не только 
обрели более современный облик — их техническое осна-
щение и система управления тоже стали лучше. Более ком-
пактная модель для начинающих фермеров Primus была 
полностью переработана снаружи и внутри. 

Элементы управления теперь расположены более наг-
лядно, все основные разъемы и патрубки размещены по 
центру под панелями. А более округлые формы обшивки, 
цвет в тон другим полевым опрыскивателям из ассорти-
мента компании и светодиодные осветительные приборы 
добавили привлекательности внешнему виду. 

Обновлены рабочий компьютер и терминал: для кабины 
компания LEMKEN предпочла интуитивно понятный графи-
ческий интерфейс с уже входящим в базовую комплекта-
цию терминалом CCI-50. Дополнительно можно установить 
DGPS-приемник, чтобы пользоваться зарекомендовавши-
ми себя CCI-приложениями — например, автоматическим 
отключением отдельных секций или системой параллель-
ного вождения. В 12-й серии Primus и Albatros оснащаются 
на заводе интерфейсом ISOBUS, что позволяет управлять 
ими с помощью любого соответствующего терминала. 

Теперь даже базовая версия Primus включает в себя 
циркуляционный трубопровод, поэтому раствор для оп-
рыскивания может сразу после включения подаваться по 
всей ширине штанги в гомогенном состоянии. В пакет осна-
щения EES входит автоматизированная гидравлическая си-
стема на воде, поэтому всеми процедурами очистки можно 
удобно управлять из кабины, что снижает экологическую 
нагрузку при работе. Еще одна деталь — поворотное 
дышло, с помощью которого возможна верхняя и нижняя 

навеска опрыскивателя. Кроме того, объем резервуара для 
чистой воды был увеличен до 320 литров.

Заказывать новые прицепные полевые опрыскиватели 
можно с июля 2017 г., с объемом бака от 2400 до 4400 ли-
тров и шириной штанги от 15 до 30 метров для Primus 10 
и 12 и от 4000 до 6200 литров при ширине штанги от 15 до 
39 метров для Albatros 10 и 12.

LEMKEN Albatros

LEMKEN Primus
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NEW HOLLAND ОСНАСТИВ 
ТРАКТОРИ СЕРІЇ T7 НОВОЮ 
ПЕРЕДНЬОЮ ВІССЮ

Компанія New Holland модернізувала трактори серії T7 
новою передньою віссю. Про це повідомляє traktorist.ua з 
посиланням на profi.com.

Нова геометрія осі, підшипники з низьким рівнем тертя 
та гідропідсилювач рульового механізму поєдналися в 
новій передній вісі на тракторах лінійки T7 LWB (подовжена 
колісна база).

В компанії New Holland говорять, що ця вісь забезпечує 
більший контроль на швидкості, а функція самоцентруван-
ня зводить до мінімуму коригування рульового керування.

Передня підвіска має новий регулюючий клапан з по-
двійними акумуляторами для кращої продуктивності при 
різних навантаженнях на передню вісь. У випадку, коли до 
трактора під'єднане важке заднє обладнання, новий меха-
нізм підвіски працює на 11% краще, порівняно з існуючим 
механізмом.

Моделі LWB використовують концепцію підвіски 
Skyhook. Зазвичай вона використовується на спортивних 
машинах. Ця активна система підтримує трактор у рівному 
стані, незалежно від зовнішніх сил.

Завдяки системі CustomSteer лінійка тракторів T7 LWB 
має рульове керування зі змінним передатковим числом. 
Ця система буде доступна на моделях 2018 року вироб-

ництва, вона дозволяє змінювати число обертів керма, 
необхідних для того, щоб повернути ступиці моста від зам-
ка до замка. Система має три варіанти на вибір, від одного 
оберту керма 1:1, до 2:1 та 3:1.

На тракторах з моніторами IntelliView IV водій може 
обирати будь-який варіант і навіть обирати різні варіанти 
для заднього ходу. За словами компанії, водії відчують пе-
реваги цієї системи при роботі з фронтальним навантажу-
вачем або при виконанні швидких поворотів, докладаючи 
мінімум зусиль, а також при роботі з короткими поворотни-
ми смугами під час оранки або сівби.

Варіант з одним обертом керма 1:1 полегшує рульове 
керування при виконанні заднього ходу з причепом, а чис-
ло обертів керма може змінюватися автоматично завдяки 
програмі керування поворотною смугою HTS II.

Моделі тракторів LWB (T7.230, T7.245, T7.260 та T7.270) 
мають більшу вантажопідйомність завдяки повній вазі 
транспортного засобу (тепер до 14 000 кг). Що стосується 
кабіни, то вона має оновлену приладову панель, яка має білу 
підсвітку та блакитні стрілки для вимірювальних приладів.

VERSATILE ПРЕЗЕНТУВАВ НА 
РИНКУ УКРАЇНИ НОВИНКУ – 
ТРАКТОР VERSATILE 340 R3

Компанія Versatile в кінці червня завезла на територію 
України чергову новинку трактор Versatile 340 R3. Про 
це повідомляє traktorist.ua з посиланням на прес-службу 
компанії.

За словами виробника, трактори моделі 340 R3 є провід-
ними галузевими, повнофункціональним тракторами, що 
мають більше 20 років дослідної експлуатації. Практично 
відразу після доставки техніки в Україну компанія отримала 
кілька заявок на проведення демонстрації нової агромаши-
ни. З усіх запропонованих варіантів місцем для організації 
першого демо туру трактора було вибрано захід у Харків-
ській області «Лозівські машини-2017».

Компанія Versatile Україна в рамках заходу 28.07.17 
представить відразу два трактора: Versatile 2375, новинку 
на ринку України трактор Versatile 340 R3, а також ще одну 
новинку 2017 року, комбайн Versatile RSM 161.

Окрім основних показників трактора Versatile 340 R3: 
двигуна Cummins QSL9, трансмісії Ful PowerShift 16х9, 
гідравліки HudraFlow, в машині встановлена   універсальна 
кабіна HQ з більш ніж 73 кв. футів видимого віконного скла, 
що забезпечує панорамний вид.

Фото agriculture1.newholland.com
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VÄDERSTAD ВСТУПАЄ В СТРАТЕГІЧНЕ 
ПАРТНЕРСТВО З JOHN DEERE  

З метою поглиблення співпраці із клієнтами і збільшен-
ня рівня присутності в Україні, Väderstad вступає у регіо-
нальне партнерство із дилерською мережею John Deere. 
Партнерство означає, що продукти Väderstad і John Deere 
постачаються через єдину дилерську мережу. Так само 
співпраця буде побудована і на території Російської Феде-
рації (РФ).

Україна і РФ є важливими ринками для Väderstad. Сьогод-
ні у сільськогосподарському виробництві обох країн задія-
но більше 4000 машин. 

З метою збільшення присутності і доступності наших 
продуктів для сільськогосподарських виробників України 
ми оголошуємо про партнерство Väderstad і John Deere. За 
умовами угоди дилери John Deere в Україні отримують екс-

клюзивне право на продаж продуктів Väderstad кінцевим 
споживачам в зоні територіальної відповідальності. 

«Це партнерство дозволить Väderstad посилити пози-
ції і присутність на ринку. Наші клієнти лише виграють від 
роботи із розвиненою мережею сервісу і підтримки із боку 
високопрофесійних і досвідчених дилерів», – заявив Матіас 
Ховнерт, директор Väderstad з продажу і маркетингу.

Для забезпечення додаткової підтримки існуючих і май-
бутніх клієнтів в умовах росту продажів, дочірня компанія 
Väderstad в Україні, ТОВ Ведерстад продовжить і надалі 
свою важливу діяльність в галузі продажу машин, сервісу і 
постачанні запасних частин для гарантованого задоволен-
ня кінцевих споживачів - аграріїв.

Важливо відмітити, що мова йде про угоду про дистрибу-
цію між Väderstad і John Deere на українському і російському 
ринках. Väderstad є приватною сімейною компанією і не має 
намірів ані продавати, ані об’єднувати бізнес.

John Deere має чудову репутацію глобального поста-
чальника сільськогосподарської техніки високої якості і 
завдяки цьому є прийнятним партнером для Väderstad.

«Високоякісні машини для сівби і обробітку ґрунту 
Väderstad і трактори, та інші машини John Deere, відмінно 
пасують одне одному і це партнерство підсилить обидва 
бренди на регіональному ринку», – відмічає Маттіас Хов-
нерт з боку Väderstad. 

«Таке партнерство дозволить дилерам John Deere про-
понувати клієнтам в Україні і РФ більш повну лінійку при-
чіпного обладнання. Дилери отримають доступ до широкої 
гами машин John Deere, а також до зернових і просапних 
сівалок і культиваторів Väderstad», – відмітив Кристоф Віг-
гер, віце-президент John Deere з продажу і маркетингу по 
Регіону 2.

Партнерство між Väderstad і John Deere в Україні і РФ офі-
ційно розпочинається з 25 липня 2017 року.





А
Г

Р
О

ІС
Т

О
Р

И
К

Ю́СТУС ФОН ЛІ́БІХ – АВТОР ТЕОРІЇ 
МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

В середині минулого століття в галузі сільського господарства відбулися революційні зміни у 
технологіях вирощування культурних рослин. Пов’язані вони з поширенням так званої «зеленої ре-
волюції», яка охопила багато країн з високим потенціалом виробництва зерна пшениці, кукурудзи 
та рису – у поясі від Мексики до Кореї. Серед основних положень нововведень було активне засто-
сування мінеральних добрив. Та від моменту виявлення корисних властивостей NPK, дослідження 
норм і способів їх внесення до використання у світових виробничих масштабах пройшло не одне 
десятиліття. Вперше про доцільність мінерального живлення заговорив німецький хімік, один із 
засновників агрохімії Ю́стус фон Лі́біх.

ЮНИЙ ДОСЛІДНИК
Ю́стус фон Лі́біх – (нім. Justus von Liebig) народився 12 

травня 1803 року в Дармштадті. Лібіх народився в сім›ї тор-
говця. Він був експериментатором від Бога, з ранніх років 
із захопленням допомагав батькові готувати лаки, фарби та 
ліки. Одного разу на уроці грецької мови у Лібіха вибухнув 
ранець з гримучою ртуттю. Батько, переконавшись, що 
хлопчик не створений для гімназії, віддав його в учні апте-
каря. Через кілька місяців тринадцятирічний хімік краще 
вчителя знав, як складати ліки. Після чергового вибуху його 
вигнали, і він став підмайстром у свого батька. Отримавши 
доступ в герцогську бібліотеку, Лібіх почав жадібно вивчати 
хімічну літературу. Не обмежуючись читанням, він прово-
див численні хімічні досліди.

За рекомендацією професора К. Кастнера у жовтні 1820 
Лібіх був прийнятий в Боннський університет. Коли Кастнер 
перейшов в університет в Ерлагене, Лібіх пішов за ним. Од-
нак його не задовольняло викладання хімії в Німеччині, і в 
жовтні 1822 юнак відправився в Париж. Йому пощастило, у 
Франції у нього були хороші вчителі: Ж. Л. Гей-Люссак, П. 
Л. Дюлонг, М. Е. Шеврель, Клеманов, Ж. Б. Біо, Теннар. Зав-
дяки ряду рекомендацій Лібіх отримав доступ до лаборато-
рії Л. Н. Воклена, де почав вивчати гримучу ртуть і срібло. 
Результати були опубліковані в його першої наукової праці 
«Про отримання та складі гримучої ртуті і срібла». 28 липня 
1823 він познайомився з А. Гумбольдтом, рекомендація яко-
го відкрила Лібіху доступ до лабораторії Ж. Л. Гей-Люссака, 
де він продовжив дослідження гримучих та кислих солей. 
Перші досягнення здобув в ізомерії.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Повернувшись в Ерланген, захистив докторську дисерта-

цію. У 1824 за рекомендацією А. Гумбольдта отримав місце 
професора хімії Гіссенского університету. Він перебудував 
всю систему викладання на кафедрі, обладнав, в основному 
на свої кошти, відмінну хімічну лабораторію. До нього поча-
ли стікатися учні з Німеччини, а потім і Європи. Поступово 
інтереси Лібіха стали зосереджуватися на органічній хімії. 
Щоб визначити склад органічних сполук, Лібіх розробив ме-
тод елементного аналізу, який через свою простоту і доско-
налості використовується і зараз. Близько 1840 Лібіх почав 
проводити широкі хімічні дослідження тваринних і рослин-
них організмів. Він досліджував кістки, м'ясо, жири, жовч, 
кров. Більша частина робіт Лібіха після 1840 присвячена 
вирішенню проблем сільського господарства. Його праця 
«Органічна хімія в застосуванні до сільського господарства і 
фізіології» була присвячена дослідженню хімізму живлення 
рослин та пропаганді цих знань. Ця діяльність Лібіха по-
клала початок застосуванню хімічних добрив в німецькому 
сільському господарстві на початку 2-ї половини 19 століт-
тя, а також створенню підприємств з їх виробництва. У 1842 
Лібіх випустив працю «Органічна хімія в її застосуванні до 
фізіології і патології», в якому опублікував результати дослі-
дження хімічних основ дихання, харчування і тепловиділен-
ня у живих організмів.

МЮНХЕНСЬКИЙ ПЕРІОД
Восени 1852 Лібіх 

переїхав до Мюнхена 
і до кінця життя був 
професором Мюн-
хенського універси-
тету. Тут він зайнявся 
вивченням процесу 
утворення срібного 
дзеркала при дії ви-
ноградного цукру на 
розчини солей срібла, 
розробив нові способи 
золочення та сріблен-
ня скла та отримання 
дзеркал (1856). Ще 
при дослідженні хі-
мізму обміну речовин 
Лібіх винайшов «м›яс-
ний екстракт Лібіха» - відомі всім бульйонні кубики. У 1862 
він взяв участь в організації заводів з виробництва м’ясного 
екстракту в Уругваї та Аргентині.

На схилі років Лібіх зацікавився випічкою хліба, став 
вивчати хімічну сторону процесів бродіння. Саме він запро-
понував при випічці хліба замість дріжджів використовувати 
соду. В 1860 році став президентом Баварської академії наук. 
Був членом Геттінгенської академії наук.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Ю́стус фон Лі́біх вважається одним з основоположників 

агрохімії і біохімії. Він обґрунтував теорію мінерального 
живлення рослин і створив наукові основи підвищення 
родючості ґрунту. Досліджував роль вуглекислого газу і 
зв’язаного азоту в фізіології рослин. Вивчав проблеми хар-
чування, розробив деякі види дитячого харчування та м’ясні 
екстракти.

Він також розробив теорію мінерального живлення 
рослин, що сприяло розвитку виробництва мінеральних 
добрив і впровадження їх у землеробство. Вважав прин-
ципово можливим синтез будь-яких агрохімічних спо-
лук. Поряд з цим припускав існування «життєвої сили». 
Сформулював Закон мінімуму, названий його іменем. 
Його результати досліджень використовують усі сучасні 
аграрії світу.

Помер Лібіх у Мюнхені 18 квітня 1873 року.
За високі досягнення у Дармштадті йому поставлено 

пам›ятник в 1887 році; в Гессені в 1890 році і ще раніше, 
в 1883 році, німецьке хімічне товариство спорудило йому 
пам›ятник на Максимилиановской площі в Мюнхені. 12 
травня 1903 року, у день сторіччя від дня його народження, 
Німецьке хімічне товариство започаткувало нагородження 
провідних науковців, які зробили вагомий внесок у розвиток 
хімії, медаллю Юстуса Лібіха.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
https://uk.wikipedia.org, https://chemworld.com.ua
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Tempo L16 –
два світові рекорди 

2017 року 

 За 24 години засіяно:
• 479 га соняшнику 

в  Україні
• 502 га кукурудзи 

в  Угорщині
 

Tempo  L16 
за 48 годин здатна 

за�езпечити сів�у майже 

1000 га 
Побудуйте  лише логістику 

завантаження!

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

Tempo L16 удвічі продуктивніша, ніж аналогічні сівалки інших виробників

Телефонуйте (067) 408 43 91

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

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

• Бункер для мінеральних добрив 
об’ємом 5000 літрів.

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

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

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

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

• Агрегатується з трактором 
від  300  к. с.

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

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

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

Пільгова 
ціна на обмежену 
кількість сівалок

діє до 1.11.2017
Телефонуйте 
і дізнайтесь!

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВИДКІСТЬ

ВИСІВУ
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