
Незалежна  підвіска переднього мосту;
Безступенева  Vario трансмісія;
Двигун MAN 12.4;
Продуктивність гідравлічного насоса 220 л/хв;

Трактори Fendt Vario1000:
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«ЗЕМЛЯ ЖИВА, ЯК ЛЮДИНА, І СТАВИТИСЬ ДО НЕЇ ТРЕБА ВІДПОВІДНО»
Продовжуємо наш цикл статей про результати ви-

користання продуктивних технологій від компанії-
-дистриб’ютора ТОВ «Сервіс-Агрозахід» на різних 
господарствах.

Степан Ціолковський – 
засновник ФГ «Колос» – народився і 
виріс у Радехівському районі на Льві-
вщині, і, як розповідає, завжди вболі-
вав за свою малу батьківщину. Перший 
виробничий досвід здобув у с. Вузло-
ве. У цьому селі його батько був голо-
вним інженером колгоспу «ім. Галана», 
його й досі там добре  пам’ятають. 
Мама ж понад сорок років пропрацю-
вала на спиртовому заводі с. Вузлове. 
1993 року у рідному Вузловому Степан 
Зіновійович створив ФГ «Колос», і на 
той момент був наймолодшим (22 
роки) фермером України. Починали з 
20 гектарів поля, а на сьогодні угіддя 
господарства займають 1000 гектарів. 
Вирощують кукурудзу, ріпак, сою, 
пшеницю і наступного року планують 
посіяти соняшник.

Не зважаючи на досить проблемні 
ґрунти, тут вдається отримувати добрі 
врожаї. Ріпак дає 4-4,5 тонни з гектара, 
кукурудза – 10-12 тонн у залежності 
від року, соя – 3-4 тонни. Як зазначає 
фермер, головний секрет – часті 
опади і використання правильних 
технологій.

"Земля, як людина, вона жива. І 
ставитись до неї треба відповід-
но. Якщо хтось думає, що можна 
посіяти, а потім зібрати, то так 
можна тільки втратити, навіть на 
родючих чорноземах, – каже Степан 
Ціолковський, власник ФГ «Колос». 
– Великі врожаї та успіхи – це робота 
не одного року. Щороку стараємось 
давати речовини, які потрібні не ті-
льки культурі, а й землі. Використовує-
мо селітру, калійні, азотні, добрива. 
Тоді розвивається гумус, створюється 
нормальна мікрофлора. Ми зауважи-
ли, що коли з року в рік покращуємо 
технологію, покращуються і ґрунти, 
навіть піщані. Рослина забирає 20-50% 
поживних речовин, решта залишає-
ться на наступний рік". 

– Як починалась Ваша співпраця з 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід»? 

– Співпраця започаткувалась, коли 
ми почали набирати землю, купувати 
високоякісну та рентабельну техні-
ку, і зрозуміли, що треба братися до 
справи серйозно та відповідально, 
впроваджувати нові технології. Так 
виникла потреба у спеціалістах, 
які в них розуміються і вміють за-
стосовувати на практиці. 

І так наша співпраця триває вже 
більше 5 років. Компанія забезпечує 
нас на 99%: починаючи від насіння, 
закінчуючи добривами та засобами 
захисту рослин. Нас веде Володимир 
Оренчук, директор Львівського від-
ділення «Сервіс-Агрозахід». Часом він 
пропонує рішення, часом я, і в такій 
співпраці досягаємо високих ре-
зультатів. На господарстві впроваджу-
ємо нові технології, маємо сучасну 
європейську техніку. Бо можна купити 
дороге насіння, але не мати прави-
льної сівалки, чи техніки для обробі-
тку, тому результати будуть гірші. 

– Розкажіть, які технології 
вирощування с.-г. культур викори-
стовуєте.

– Ми використовуємо передові 
європейські технології, виходячи з 
потреб культур. Стараємось не орати 
землю, хіба тільки після кукурудзи. 

У розумних межах експериментує-
мо. Впроваджуємо нові сорти, нові 
культури, наприклад, нут, чечевицю, 
які переважно ростуть на Сході, а ми 
думаємо, що зможемо вирощувати й у 
нас. Це буде корисно і для ґрунту, і для 
сівозміни. Наприклад, соя залишає 
після себе чистий ґрунт, якщо про неї 
правильно дбати: обробити насіння 
спеціальними препаратами, азот-
утворюючими речовинами. Соя бере 
з повітря азот, і в наслідок реакцій у 
землі утворюються поживні речовини, 
які отримує наступна культура. 

– Хочу додати, що ґрунти тут про-
блемні: карбонатні, де-не-де з’являє-
ться торф, вимагають великої кількості 
опадів, – каже Володимир Оренчук, 

директор Львівського відділення 
«Сервіс-Агрозахід». – До того ж тут 
не можна застосовувати оранку, бо 
тоді догори піднімається крейда, а 
родючий шар (15-20 см) «закопується». 
Обробіток здійснюють спеціальним 
агрегатам – глибокорозпушувачем, 
який робить канали 30-35 см, щоб 
земля дихала і вода проникала вниз, 
щоб рослина могла живитись. Є 
ділянки з піщаними полями, які теж 
треба пильнувати: можеш зробити все 
правильно, але якщо волога піде вниз, 
її буде не достатньо, тоді рослина 
сохне. 

Ми складаємо технологічну карту, 
власник господарства вносить свої 
зміни. І, як то кажуть, у суперечці 
народжується істина. Головне наше 
завдання – зробити все так, щоби 
власник бізнесу отримав бажаний 
прибуток. Наша співпраця плідна. З 
року в рік досягаємо вищих результа-
тів, збільшуючи врожаї та, відповідно, 
і прибуток. 

– Які подальші плани щодо спів-
праці з ТОВ «Сервіс-Агрозахід»? – 
запитуємо фермера.

– Дотримуватись вибраного 
курсу – кожного року збільшення 
врожайності та рентабельності.

– З якими проблемами стикає-
тесь у роботі?

– Найбільша проблема – людський 
фактор. Дуже важко знайти спеціалі-
ста, я вже не говорю про спеціаліста, 
який прийшов би готовим і без навча-
ння міг виконувати роботу. Звичайно, 
є молоді, толкові, але таких одиниці. 

Для середніх сільсько-
господарських виробників може 
викликати велику небезпеку 
земельна реформа, яку тепер хочуть 
впроваджувати. За таку ціну, яку 
пропонують, землю купити матимуть 
змогу тільки великі господарства, 
які мають вільні кошти. У той час, як 
середнім господарствам для того, 
щоб заплатити ці гроші доведеться 
продати те майно, що мають. Я 
живу у цьому селі, веду соціально 
відповідальний бізнес, допомагаю 
сільській раді, садочку, у мене працює 
приблизно 100 людей, які можуть 
залишитись без робочих місць. Вихід 
із ситуації – надати можливість таким 
господарствам, як наше, отримати 
кредит під невеликі відсотки, щоб ми 
мали можливість купити землю. 

Ольга Стоноженко

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

Володимир Оренчук та Степан Ціолковський
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Редакційний вступ журналу «АгроЕліта» №8 хочемо присвятити нашим 8-ми останнім позитивним спостеріга-
нням та усвідомленням. 

1. Фермери проявляють все більший інтерес до закордонного аграрного досвіду, хочуть бачити і чути фахівців з інших 
країн (з найбільш розповсюджених поки що – Польща, Росія, Білорусь, Канада, США, Франція, Німеччина тощо). Компанії 
активно на це реагують і запрошують закордонних гостей на Дні поля та конференції. Ви можете прочитати про це в 
деяких наших репортажах поточного номеру журналу. Також звертаємо увагу на статті наших кореспондентів в рубриці 
«Актуально» про сільське господарство Польщі та Білорусі – з досвіду їх особистих поїздок.

2. Виходячи з першого пункту – все більше  фермерів прагнуть отримати європейські сертифікати на свою продукцію, 
зокрема Global GAP. Багато хто виконати необхідні умови для отримання цих сертифікатів поки що не  може, але ставле-
ння мети вже наближає до її досягнення. Статтю експерта про програму контролю якості продукції Global GAP ви також 
знайдете в рубриці «Актуально».

3. Почались певні мінімальні рухи державної політики в області аграрного сектору, наприклад відшкодування вартості 
при придбанні с.-г. техніки вітчизняного виробництва чи робота над розширення напрямків експорту, що дуже актуально 
перед гарячим сезоном збуту. Але загалом агровиробники і досі гостро відчувають та постійно коментують розлад 
між аграрною реальністю та діяльністю держави. І це має більший вплив на бізнес ніж здається на перший погляд: не-
впевненість в завтрашньому дні кардинально заважає аграріям робити довгострокові плани, тому вони працюють за 
принципом «заробити максимально, поки є змога». Найчастіше це негативно відображається на ефективності бізнесу та 
на природних ресурсах.

4. В багатьох регіонах України садівники та овочівники обурені: сади та ґрунтові насадження овочів постраждали від 
заморозків, які подекуди відмінусували врожайність на 70%. Механізму державного відшкодування за такі непередбачу-
вані втрати у нас поки що не існує, тільки деякі компанії-виробники пестицидів зреагували та включили відшкодування в 
продаж своєї продукції для «постраждалих». Цьогорічна ситуація з садами та овочами стала ще однією краплею в думки 
про необхідність обов’язкової диверсифікації виробництва.

5. Про це вже неодноразово говорилось, але перед посівною варто ще раз зазначити зростання популярності гороху, 
що продиктовано як виробничою необхідністю, так  фітосанітарним станом полів – горох значно покращує структуру 
ґрунту. Втім, існує і альтернативна думка: деякі фермери ділились намірами скласти сівозміну повністю з  технічних ку-
льтур, адже на них краща ціна на світовому ринку – екстремальний та відчайдушний підхід… 

6. Всі аграрії погоджуються з необхідністю створення сільськогосподарських кооперативів, але більшість хоче тримати 
свої технології в секреті – навіть від сусіда.

7. Назріває та прогресує конфлікт між новітніми технологіями в сільському господарстві, що виключають необхі-
дність участі людини в робочих процесах, та традиційною схемою надання селянам великої кількості робочих місць на 
господарствах.

8. Не дивлячись на цю низку складностей та кризових ситуацій, ми все одно бачимо, що аграрії в Україні – вкрай 
оптимістичні та успішні люди, які впевнені хоч і не в завтрашньому дні, але в собі точно. Вони вміють не втрачати надію 
та почуття гумору, навіть говорячи про втрачений врожай чи навалу шкідника. І саме такими аграрії нам представились 
у серпневому випуску журналу, на останніх кроках сезону-2017.

ВІД РЕДАКЦІЇ
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ПЛАТФОРМА ІННОВАЦІЙ 
ВІД КОМПАНІЇ «АГРОСЕМ»

Інновації на сучасному етапі розвитку аграрного сектору 
стають визначальними у боротьбі бізнесу за високі результати та 
забезпечення становлення галузі загалом. Компанія «Агросем» 
як один з провідних постачальників насіння, добрив та сільсько-
господарської техніки в Україні організувала та започаткувала 
роботу Платформи Інновацій.

Сьогодні компанія "Агросем" від-
ходить від традиційних підходів реалі-
зації ресурсів і техніки для сільського 
господарства. Об’єднуючи навколо 
себе світових лідерів у сфері селекції і 
насінництва, хімічної промисловості і 
аграрного машинобудування, команда 
фахівців пропонує ефективні техно-
логічні, технічні та фінансові рішення 
ведення бізнесу. Це визначає сучасну 
стратегію «Агросему» – «Ми змінює-
мось разом зі світом!».

Під таким гаслом відбувся На-
ціональний День Поля у с. Дзвиняч, 
що на Тернопільщині. Цьогоріч захід 
пройшов у форматі роботи «Плат-
форми інновацій», яка буде діяти на 
постійній основі. На аграрному святі 
було представлено новий брендинг 
національного дилера. Це не лише 
зміна корпоративних кольорів, а й 
більш професійне та широке вирішен-
ня питань з обслуговування аграрного 
сектору.

На цьому наголосив директор 
ТОВ «Агросем» Олексій Кулик: 
«Для нас такі зміни є дуже важли-
вими і вони полягають не лише у 
нових корпоративних кольорах. Ми 
вийшли на новий рівень якості: від 
складу портфелю до сервісів. Все це 

відбулося завдяки наполегливій праці, 
знанням і співпраці з партнерами – 
світовими лідерами на ринку насіння, 
добрив, засобів захисту і техніки. Ми 
стали дійсно національним дилером, 
оскільки маємо представництва у 
Львові, Тернополі, Хмельницькому, 
Києві, Одесі, а відтепер і в Дніпрі. Як 
офіційний представник техніки John 
Deere розширюємо мережу сервісних 
центрів: Луцьк, Львів, будуємо новий 
центр у Хмельницькому. З осені 
почнемо співпрацю ще з одним парт-
нером – Väderstad».

ОБГОВОРЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ

На початку Дня поля відбувся 
Міжнародний круглий стіл аграріїв 
та партнерів «Агросему», на якому 
були озвучені найбільш глобальні 
аспекти розвитку технологій, 
техніки та економічних передумов 
сільськогосподарської галузі Украї-
ни і світу.

З привітальними словами від 
місцевих органів влади виступили 
голова Заліщицької райдерж-
адміністрації Борис Шипітка та 
в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку 
Тернопільської ОДА Володимир 
Стахів. Поважні гості відзначили 
важливість проведення таких заходів 
для аграріїв краю, оскільки високі 
результати (Тернопільська область 
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за підсумками збору ранніх зе-
рнових культур досягла у рейтингу 
регіонів високого третього місця 
за урожайністю) неможливі були 
без ефективної співпраці усіх сфер 
АПК: від постачання до переробки. 
І тут варто відзначити професійний 
підхід команди компанії «Агросем» 
у вирішенні питань з функціонува-
ння усього виробничого ланцюга 
вирощування сільськогосподарських 
культур.

Учасниками круглого столу були 
представники міжнародних компаній-
-партнерів "Агросему": директор 
по Східній Європі компанії «Yara» 
Олав Гюнтер-Борстель, генеральний 
директор «John Deere» в Україні 
Пітер Заксе, керівник відділу розвитку 
та маркетингу кукурудзи в Європі 
компанії «Dow Seeds» Аттіла Шокол, 
генеральний директор компанії 
«Väderstad» в Україні Віталій Філа-
тов, генеральний директор компанії 
«KWS Україна» Олександр Федоров 
та регіональний директор по Східній 
Європі компанії «Saaten Union» Олена 
Халілова, які розповіли про стратегію 
розвитку та інноваційні продукти для 
українського аграрія.

ДЕМОНСТРАЦІЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Надалі гості Національного Дня 
Поля відвідали демонстраційний 
полігон на полях ПП «НАП «Ель Гаучо» 
площею 30 га, де мали нагоду ознайо-
митися із сучасними досягненнями 
в селекції сільськогосподарських ку-
льтур (зокрема, сої, кукурудзи та соня-
шнику) та технології їх вирощування, а 
також у дії побачити технічні іннова-
ційні розробки, покликані поліпшити 
якість використання добрив тощо. 
Свої новинки презентували наступні 
компанії: KWS, Dow Seeds, Maisadour, 
Saaten Union, Limagrain, Strube, Yara, 
Grupa Azoty, BASF, Stoller, John Deere, 
Vaderstad, Manitou, Lindsay. 

Директор ПП «НАП «Ель Гаучо» 
Сергій Нашкольний, запрошуючи 
гостей, відзначив, що захід проводи-
ться вшосте і за всю історію карди-
нально змінив формат. Він розшири-

вся в масштабах та перетворився у 
стаціонарну платформу інновацій для 
сільського господарства.

«Така форма співпраці з компанією 
«Агросем», яка за ці роки значно 
виросла, є надзвичайно корисною 
для місцевих аграріїв, оскільки дає 
можливість в існуючих природно-клі-
матичних умовах наяву побачити та 
порівняти результати із застосува-
ння різних технологій вирощування, 
схем живлення і захисту, урожайність 
кількох десятків сортів та гібридів 
сільськогосподарських культур. Тут 
також відбувається демонстрація 
роботи сільськогосподарської техніки 
провідних виробників світу, новинок 
модельних рядів світових брендів. Де 
ще можна таке реалізувати? Лише на 
подібних платформах». – доповнив 
Сергій Нашкольний.

Крім цього, гості мали можли-
вість ознайомитися із новинками 
сільськогосподарської техніки 
John Deere, Väderstad та Manitou. 
Зокрема, на полігоні відвідувачам 
було продемонстровано можливості 
дистанційного управління трактором з 
ґрунтообробним агрегатом за допомо-
гою сучасного програмного забезпече-
ння John Deere FarmSight. Застосування 
цього інноваційного рішення дозволить 
аграріям не лише оптимізувати опера-
ційні витрати щодо роботи машин, 
контролювати їх продуктивність, а й 
запровадити систему точного земле-
робства на практиці. 

В рамках заходу відбулася ще одна 
унікальна подія. Компанія John Deere 
вперше в Україні презентувала нову 
модель комбайнів S серії – JD S770, 
офіційний показ якої відбудеться 
лише восени на всесвітній виставці 
сільськогосподарської техніки у 
Ганновері.

"Завдяки інноваційним рішенням, 
що пропонують нам компанії-парт-
нери, українські аграрії мають можли-
вість більш ефективно працювати, 
– зазначив директор ТОВ «Агросем» 
Олексій Кулик. – Так, лише John 
Deere вкладає більше 1 млрд доларів 
у дослідження і розробки. Результа-
том цього є виробництво техніки 
з більш точними та економічними 

параметрами роботи на полі, 
надійними характеристиками 
експлуатації окремих агрегатів, 
автоматизованими процедурами 
попереднього визначення поломок чи 
критичного зношення деталей".

Такий підхід компанія «Агросем» 
впроваджує і в своїй діяльності: 
збільшує кількість менеджерів; 
вкладає у їх професійне зростан-
ня і навчання; розширює напрями 
сервісного обслуговування. Це, в 
свою чергу, більш якісно формує 
співпрацю команди національного 
дилера з аграрними формуваннями, 
які розповіли про свої враження від 
події та поділилися досвідом співпраці 
із компанією.

Директор ТзОВ «Козацька доли-
на» Віталій Загородний (Хмельни-
цька обл.): «Перебуваючи на цьому 
Дні поля, я надзвичайно вражений 
демонстраційними посівами сільсько-
господарських культур і презентацією 
техніки. Показані тут інноваційні 
рішення ще раз підтверджують ви-
сокий рівень роботи «Агросем», з яким 
наше підприємство співпрацює понад 
5 років. Я щиро вдячний за профе-
сіоналізм менеджерів компанії, розумі-
ння потреб аграрія і бажання досягти 
більш високих результатів на землі. На 
сьогодні вони постачають нам насіння 
більшості культур, мінеральні добри-
ва. Нещодавно ми придбали також 
трактори John Deere 8-ї серії. У планах 
– купівля комбайнів S-серії».

Директор ПАП «Дзвін» Василь 
Градовий (Тернопільська обл.): 
«Масштабам і якості проведення 
сьогоднішнього заходу позаздрять 
навіть у США, де виробляється техніка 
John Deere. Це є однією із рис компанії 
«Агросем», яка вміє дорожити своїми клі-
єнтами. Серед них є і ми, тому що їхній 
портфель продуктів – це без сумніву 
найкращі рішення в обробітку землі та 
вирощуванні культур. Задовольняє нас 
і цінова політика дилера, яка відповідає 
якості ресурсів та надійності техніки. 
Сподіваюсь, що майбутня співпраця із 
компанією «Агросем» буде продовжу-
ватися ще довгі роки».

Андрій Сава
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IV НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ КАРТОПЛІ

Одна електронна бульба, 12 одиниць спеціалізованої 
техніки, 33 компанії-партнери, понад 300 учасників, море 
вражень і корисної інформації – таким видався IV На-
ціональний День Картоплі. Подія відбулася 22 серпня на 
базі ТОВ «АФ Брусилів». 

Незмінні організатори заходу – ГС «Всеукраїнська 
Аграрна Рада» та Українська Асоціація Виробників 
Картоплі. Окрема подяка — ТОВ «АФ Брусилів», яке гостин-
но зустрічало учасників цьогорічного дійства.

Про ситуацію на ринку, прогнози, основні напрямки роз-
витку вітчизняного картоплярства, ефективні засоби захи-
сту, методи боротьби зі шкідниками йшлося під час єдиної 
вузькопрофільної події у галузі картоплярства України.

Як відзначила Каролін Спаанс, радник з питань сільсько-
го господарства Посольства Нідерландів в Україні, украї-
нський сектор картоплярства має значні перспективи.

«Розвиток картоплярства в Україні – стратегічне 
питання співпраці наших країн. Так, не лише Нідерланди 
мають що запропонувати українським виробникам, – 
техніка, насіннєвий матеріал, технології, а й навпаки. 
Україна може виходити на зовнішні ринки і забезпечу-
вати внутрішній ринок якісною продукцією», – наголо-
сила вона.

IV Національний День Картоплі логічно розділили на 
дві частини – теоретичну та практичну. Під час першої, 
вітчизняні експерти ділилися з аграріями аналітичною 
інформацією, порадами щодо захисту рослин, боротьби зі 
шкідниками, недопущення хвороб тощо.

«За попередніми даними, в Україні сформувався непога-
ний урожай картоплі. Звісно, поки рано прогнозувати – ви-
робники ще не приступили до нормального збору бульби. 
«Сюрпризом можуть стати перепади температур», 
– зазначив Юрій Антропов, голова Української Асоціації 
виробників картоплі.

За словами Миколи Гордійчука, віце-президента УАВК, у 
зв’язку з погодними умовами, на ринку картоплі відчуває-
ться дефіцит. 

«Гуртова ціна нині коливається у межах 3,50-4,40 грн/кг, 
а в магазинах – 5,00-5,50 грн/кг», – розповів експерт.

Про експертизу сортів української та іноземної селекції 
розповів Сергій Мельник, експерт Інституту експертизи 
сортів рослин.

«Сьогодні картопля перейшла в розряд екзотичних 
рослин. Популярність на полях завойовують переважно 
зернові», – зазначив у своєму виступі Сергій Самоненко, 
представник компанії «Вимал». Він презентував проект 
вирощування картоплі на крохмаль.

Як боротися із хворобами картоплі та шкідниками 
розповіли Ігор Тарушкін, керівник відділу регіонального 
маркетингу компанії «Байєр» в Україні – генерального 
партнера події та Віктор Положенець, фахівець Житоми-
рського НАЕУ.

«Навіть у супермаркетах сьогодні можна побачити 
картоплю, уражену різоктонією», — зазначив Ігор Тару-
шкін.

Завершилася подія практикою — польовими огляди-
нами 70 сортів картоплі від насіннєвих партнерів події, 
спеціалізованої техніки у статиці та динаміці.

Незважаючи на дощову погоду, що стала випробува-
нням і для учасників, і для організаторів, враження від IV 
Національного Дня Картоплі залишилися сонячними. 

«Сьогодні зібралося багато професіоналів з усіх 
куточків України. А це підтверджує важливість заходів 
такого формату. Тому, особисто я переконаний – події 
на кшталт Національного Дня Картоплі дуже потрібні, 
під час них дізнаєшся багато нового і цікавого. Нам дуже 
сподобалося, а тому навіть думаємо наступного року за-
просити організаторів і День Картоплі до себе на Херсон-
щину», – прокоментував Сергій Рибалка, ФГ «Аделаїда».

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ДЛЯ ГАЛУЗІ 
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД
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ТД «СОЄВИЙ ВІК» ПРОВІВ НАЙБІЛЬШИЙ 
ДЕНЬ ПОЛЯ В УКРАЇНІ У 2017 РОЦІ!

У Кропивницькому завершився традиційний щорічний захід Торгового дому «Соє-
вий вік» – «День поля 2017. Органіка та хімія – два шляхи до врожаю», який цього року 
зібрав на демонстраційному полігоні компанії понад 700 фермерів із багатьох регіонів 
України. Учасники і партнери свята у Кропивницькому вже встигли охрестити захід 
ТД «Соєвий вік» найбільшим Днем поля в Україні у 2017 році.  

Понад 700 зареєстрованих учасників, 33 компанії-
-партнера, 2 всеукраїнських телеканали, 16 найбільших 
аграрних ЗМІ, 17 доповідей і презентацій, польова конфе-
ренція «Насіння, яке збагачує», демонстраційні ділянки 
сої та кукурудзи, демо-шоу сільськогосподарської техніки, 
розіграш цінних подарунків – ось чим запам’ятався День 
поля – 2017 у Кропивницькому! 

«Наймасштабніший День поля в Україні з усіх, що були у 
2017 році», – раз-за-разом констатували гості, які завітали 
до Кропивницького не лише із кожного регіону нашої 
держави, а й з-за кордону.

На учасників Дня поля – 2017 у Кропивницькому чекала 
досить насичена програма. Під час польової конфе-
ренції, яка складалася із насіннєвого, органіко-хімічного, 
фінансового та інноваційного блоків, присутні дізналися 
про всі комплексні інноваційні рішення та інструменти для 
ефективної роботи у галузі сільського господарства.  

На демонстраційному полігоні Торгового дому 
«Соєвий вік» учасники Дня поля 2017 у Кропивни-
цькому познайомилися із новими сортами сої селек-
ції «Соєвий вік», дізналися про характерні переваги 
кукурудзи угорської селекції «Woodstock», про які 
розповів спеціальний гість, багаторічний стратегічний 
партнер ТД «Соєвий вік» із Угорщини, власник компанії 
«Woodstock» Габор Мароши.  Крім того, фермери 
переглянули демо-шоу сільськогосподарської техні-
ки, а також ознайомилися із продукцією та послугами 
компаній-партнерів.

 У перервах між насиченою роботою, демо-показами та 
цікавими виступами спікерів організатори Дня поля 2017 ро-
зігрували цінні подарунки від партнерів заходу. Відзначимо, 
щасливим власником головного призу – туристичної путівки 
на двох до Туреччини на 7 днів від ТД «Соєвий вік» – дістався 
фермеру з Кіровоградської області Роману Рудяку.

А найголовнішою подією Дня поля 2017 у Кропивни-
цькому стала презентація нового проекту Торгового дому 
«Соєвий вік» – першого агроінтегратора України, групи 
компаній UA Group. Детально про новий бренд розповів 
власник ТД «Соєвий вік» Олександр Ушаков.

"Перелік продуктів і послуг Торгового дому «Соєвий вік» значно 
розширилися. Ми чудово розуміємо, що на сьогодні просто 
продавати продукт – недостатньо і неправильно. Тому наразі 
нашим головним завданням є забезпечення аграріїв саме компле-
ксом рішень. Починаючи з вибору посівного матеріалу і закінчую-
чи реалізацією вирощеного врожаю за вигідними цінами. У той же 
час, щоб не перенавантажувати бренд Торгового дому «Соєвий 
вік» додатковими продуктами і послугами, ми вирішили створи-
ти новий проект – перший агроінтегратор України, групу 
компаній UA Group – завдяки якому наші фермери отримають 
унікальні методи ведення і ефективного розвитку власного 
агробізнесу. Дистрибуція, агроподії, маркетинг, агроконсалтинг, 
технології, фінансові інструменти та багато іншого – все це 
агроінтегратор UA Group".

Підсумовуючи наше щорічне свято для аграріїв День поля 
2017 у Кропивницькому, хочу ще раз подякувати усім учасни-
кам, партнерам і гостям, які з'їхалися до нас із усієї України. 
Ми отримали велику кількість позитивних відгуків. Тому з 
упевненістю можу сказати, що День поля 2017 Кропивницько-
го вдався на славу! – резюмував Олександр Ушаков. 



GlobalG.A.P. – 
СУЧАСНИЙ СТАНДАРТ БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Наприкінці ХХ століття було розроблено нову си-

стему безпечності сільськогосподарської продукції, що 
отримала назву EurepGAP (Euro-Retailer Produce Working 
Group - Європейська робоча група з питань роздрібної 
торгівлі продуктовими товарами). Поштовхом до її появи 
стало незадоволення споживачів та торгівельних мереж  
існуючими системами оцінки продукції саме за критеріями 
безпечності. З огляду на значну кількість скарг і побажань, 
асоціацією європейських супермаркетів і було  ініційовано 
розробку принципово нової системи. Головною відмін-
ністю від вже існуючих стандартів, була оцінка не кінцево-
го продукту (а точніше якогось усередненого зразка), а 
відстеження технології вирощування. Адже якщо вирощу-
вання продукції здійснюється з оцінкою можливих ризиків 
і в межах чітко встановлених технологічних вимог, що 
виключають будь-яке забруднення продукції, то кінцевий 
продукт, апріорі, можна вважати безпечним. Тобто, стандарт 
був побудований на основі концепції «належної сільсько-
господарської практики» (GAP - good agricultural practice). 
Виходячи з цього, і було розроблено контрольні пункти 
нового стандарту, які охоплюють не тільки процес виро-
щування, первинну доробку та зберігання продукції. Але й 
вивчення впливу конкретного виробництва на навколишнє 
середовище, рівень кваліфікації працівників, умов їх праці, 
умов відправки продукції покупцю тощо.

Гарантія безпеки, а з іншого боку - достатня демократи-
чність і розумність вимог цієї системи сприяли успішному 
просуванню її в усі регіони земної кулі. Тому, коли в кінці 
2007 року було розроблено нову версію стандарту, він 
замість EurepGAP, отримав назву - GlobalG.A.P.

У Європі перші сертифіковані господарства з'явилися в 
2003 році. З 2004 року це явище стало масовим, а з 2006 року 
набуло міжнародного характеру. До теперішнього часу цією 
системою сертифіковані виробники більше 90 країн, а зага-
льна кількість господарств, що мають сертифікат GlobalG.A.P., 
складає більше 160 тисяч. Таким чином, наразі GlobalG.A.P. 
є найбільш поширеною системою сертифікації безпечності 
с.-г. продукції в світі. Важливою перевагою є її широке галу-
зеве застосування. Контрольні пункти стандарту покривають 
виробництво практично всіх видів сільгосппродукції. При-
чому, із загального числа сертифікованих на частку рослин-
ницької продукції припадає 74%, продукцію тваринництва 
17%, аквакультуру - 9%. GlobalG.A.P. працює практично з будь 
яким видом с.-г. продукції, що вирощується людиною. Однак 
перелік його продуктів наразі не включає дикоростучі види 
чи продукти переробки.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Як вже зазначалося вище, характер роботи стандарту 

полягає у відстеженні технологічного процесу. Тому першою 
вимогою даної системи до фермера є детальна реєстрація 
всіх заходів, що застосовуються в процесі вирощування. 
Ключовими елементами реєстрації є:

• Охорона праці та виробнича санітарія
• Охорона навколишнього середовища
• Аналіз ризиків виробництва
• Процедура розгляду скарг
• Процедури відстеження і повернення продукції
• Походження і якість насіннєвого матеріалу
• Придатність ґрунтів для ведення сільськогосподарсько-

го виробництва
• Аналіз ґрунтів і адекватність розробленої системи 

удобрення
• Відповідність застосовуваної системи захисту рослин - 

впровадження інтегрованої системи захисту
• Стан і коректність проведених заходів зі збирання, 

доробки та зберігання продукції
Сертифікація GlobalG.A.P. є саме тим інструментом, який 

на підставі відстеження технології виробництва дозволяє 
підтвердити або спростувати висновок про безпечність 
продукції.

Дуже важливо розуміти, що GlobalG.A.P. враховує не 
тільки хімічне забруднення продукції. Адже у нас прийнято 
звертати увагу, насамперед, саме на хімічне і радіаційне 
забруднення. Тим часом майже не приймається до уваги 
можливість механічного засмічення продукції, а також її 
мікробіологічне забруднення. Хоча ці ризики є дуже  небез-
печними і можуть спричинити серйозні негативні наслідки 
на здоров'я споживача.

Нині головним рушієм стандарту GlobalG.A.P. є торгі-
вельні мережі, переробні підприємства та підприємства 
громадського харчування. Оскільки, гарантія безпечності 
продуктів, що знаходяться на полицях, є одним з головних 
вимог. Наприклад, у переважної більшості європейських 
супермаркетів відповідність продукції вимогам GlobalG.A.P., 
є ключовою умовою. В Україні також представлені деякі 
підприємства, які є членами GlobalG.A.P. Перш за все, це 
мережа супермаркетів Метро Кеш енд Кері (підрозділ METRO 
Group), мережа Billa (підрозділ REWE Group), підприємство 
МакДональдз Юкрейн Лтд. (McDonald`s Europe).

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Тенденції, що відбуваються в світі, не могли обійти і 

Україну. Інтеграція до євпропейського ринку, зростання 
рівня сільськогосподарського виробництва, надвиробни-
цтво по окремих позиціях і зростання конкуренції сприяють 
тому, що вітчизняні виробники с.-г. продукції починають 
думати, куди і яким чином збувати вирощений урожай. 
Починаючи з 2005 року, в Україні починає проявлятися 
інтерес і до теми сертифікації овочів і фруктів за показни-
ками безпеки для споживання. І вже в 2007 році з'явилися 
перші господарства, які пройшли міжнародний аудит за 
критеріями безпечності і отримали сертифікати EurepGAP. 
Незважаючи на те, що це були лише перші господарства 
- впровадження європейської системи сертифікації в 
українських умовах було великим кроком вперед. Адже вже 
у 2007 році було підтверджено саму можливість успішного 
аудиту сільськогосподарських підприємств в Україні, опра-
цьовано прив'язку умов місцевого виробництва до світових 
вимог і в кінці підтверджено реальність впровадження у нас 
системи GlobalG.A.P

Протягом останніх років у нас відзначається стійке 
зростання інтересу до сертифікації GlobalG.A.P. практично 
всіх учасників виробничого процесу: фермерів, вітчизняних 
і міжнародних торгових мереж, переробних підприємств та, 
власне, споживачів. На думку ряду експертів та аналітиків, 
GlobalG.A.P. є ідеальним варіантом, здатним максимально 
гармонізувати відносини між учасниками ринку. 

Чим же сертифікація GlobalG.A.P. реально цікава в 
Україні?

• Перш за все, споживач прагне купувати саме безпечну 
продукцію. Супермаркети розуміють це бажання і, безсумні-
вно, зацікавлені в закупівлі саме такої продукції.

• Фермер, що запровадив систему GlobalG.A.P., 
демонструє відкритість і відповідальність за свою продук-
цію. Це завжди сприятливо позначається на іміджі і сприяє 
продукції.

• Продукція, сертифікована стандартом GlobalG.A.P., є 
безпечною для споживання. У зв'язку з цим зникає загроза 
висуненню скарг щодо її недоброякісності.

• Останні роки показують, що вихід на зовнішні ринки 
суттєво полегшується, якщо виробник має сертифікат  
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GlobalG.A.P. Часто питання про наявність даного сертифі-
кату є першим в перемовинах з європейським покупцем. 

• Сертифікована продукція є відмінним сировиною для 
переробки, оскільки використання безпечної сировини 
є ключовою умовою отримання доброякісного кінцевого 
продукту.

• Сертифікація GlobalG.A.P. виступає в якості важливого 
елемента довіри, що дозволяє створити надійні відносини 
між споживачем, фермером, супермаркетом і переробником.

ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ МОЖНА ЗІТКНУТИСЯ 
В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
GLOBALG.A.P.

1. Безумовно, найскладнішою темою залишається пи-
тання  реєстрації пестицидів на окремих культурах. Вимо-
ги GlobalG.A.P. однозначні – пестицид, що застосовує-
ться, повинен мати реєстрацію на культурі та не бути 
забороненим у країні призначення. Але ягідні культури, 
деякі овочеві, баштанні, кісточкові, в Україні, мають 
вкрай обмежений перелік пестицидів, використання яких 
дозволено. Тому, ситуація, що склалася, суттєво знижує 
експортний потенціал цих культур. Очевидно, галузевим 
асоціаціям варто лобіювати питання чи то гармонізації 
реєстру дозволених пестицидів з європейським, чи то 
спрощення і здешевлення системи реєстрації пестицидів.

2. В розумінні українського споживача, продукція, що 
вирощена в дрібноприватному секторі і продається на 
ринку, є більш безпечною, в порівнянні з тією, що виро-
щується фермерами і реалізується через супермаркети. 
Що є, в принципі, невірним. Адже приватник, як і фермер, 
застосовує мінеральні добрива та пестициди. І тут ризик 
лежить не у факті застосування хімічних речовин як такому, 
а скоріше в нормуванні і дотриманні регламентів самого 
процесу хімічних обробок. Дозування, витрати бакової 
суміші на гектар, терміни очікування і кліматичні чинники 
застосування (температура, швидкість вітру, опади) є над-
звичайно важливими для ефективності захисних заходів. 
Оскільки фермер обробляє більші площі в порівнянні з 
приватником, витрати на засоби захисту рослин у нього 
набагато вищі. Тому, кожен фермер прагне до зменшення 
застосування пестицидів і до більш ефективного їх за-
стосування. З іншого боку, за яких умов внесення пестици-
дів і добрив є більш рівномірним? При використанні ручних 
обприскувачів (або часто навіть віників) або при викори-
станні професійної техніки?

3. І фермер, і споживач, як правило, не володіють 
інформацією про допустимий рівень вмісту залишків 
пестицидів та інших хімічних речовин в готовій продукції. У 
більшості країн світу існують санітарні норми по допустимо-
му рівню залишків у вирощеній продукції. Для заспокоєння 
вітчизняного споживача слід зазначити, що в Україні часто 
допустимий рівень залишків в продукції є значно нижчим 
ніж в інших країнах.

Допустимі норми залишків  пестицидів  (в мг/кг). 
(офіційні дані)

Культура Діюча 
речовина

Украї-
на

ЄС Ізраїль Японія

Цибуля Пендиметалін 0,01 0,05 0,1 0,2
Металаксил 0,05 0,5 2 2

Імідаклоприд 0,07 0,1 0,3 0,1
Картопля Імідаклоприд 0,05 0,5 0,5 0,5

Л-цигалотрин 0,01 0,02 0,02 0,04
Яблука Тріадимефон 0,05 0,2 0,5 0,5

Толілфлуанід 0,02 3 0,05 5
Дельтаметрин 0,01 0,2 0,05 0,5
Імідаклоприд 0,07 0,5 0,3 0,5

4. Досить складним залишається питання утилізації тари 
з-під добрив і пестицидів. Іноді вона просто спалюється або 
використовуються в домашньому господарстві. Дана тара 

повинна утилізовуватися на спеціалізованих підприємствах 
які мають відповідні ліцензію і обладнання. Спалювання 
ж цієї тари, чи її переробка на інші вироби категорично 
заборонені. 

5. Викликає занепокоєння і використання генериків. 
Часто дані ЗЗР не проходять відповідне очищення та мають 
шкідливі домішки. А тому, при їх застосуванні зростають 
ризики хімічного забруднення продукції.  

ПРОЦЕС СЕРТИФІКАЦІЇ
Побудова системи GlobalG.A.P. в окремо взятому 

господарстві складається з кількох етапів: підготовчого і, 
власне, інспекції та сертифікації. Необхідно зазначити, що 
виходячи з вимог GlobalG.A.P., послуги з підготовки і серти-
фікації, не може надавати одна організація. Тому і підго-
товчий етап і сертифікація повинні бути чітко розмежовані.

Підготовчий етап також складається з окремих 
елементів. Під час попереднього аудиту відбувається 
первинне ознайомлення з господарством. До уваги при-
ймаються спеціалізація, культури які йдуть на сертифікацію, 
стан машинно-тракторного парку, стан системи охорони 
праці, відбувається знайомство з головними фахівцями 
тощо.

Підготовка господарства і впровадження критеріїв 
відповідності стандарту – є основним етапом побудови 
системи GlobalG.A.P.. При цьому господарство приводиться 
у відповідність по всім контрольним критеріям стандарту. 
Проводиться аналіз виробничих ризиків, впроваджуються 
процедури відстеження та повернення продукції, системи 
документообігу, реєстрації технологічних заходів і т.п. 
Впроваджуються необхідні елементи для визначення рівня 
залишків пестицидів в продукції і багато іншого.

Після запровадження системи GlobalG.A.P. і приведення 
господарства у відповідність з усіма  контрольними пункта-
ми стандарту проводиться внутрішній аудит і заповнюється 
чек-лист стандарту. Паралельно або після цього, до акреди-
тованого органу сертифікації, подається заявка на аудит і 
узгоджується його дата.  Виробник підписує договір з органом 
сертифікації  та отримує реєстрацію в системі GlobalG.A.P. 

Сам аудит  GlobalG.A.P. триває 4-8 годин. При його 
проведенні дозволено присутність консультанта, який і на 
даному етапі має право надати консультаційну допомогу 
або надати необхідні роз'яснення. У випадку, якщо інспекція 
проходить без зауважень - фермер протягом 4-6 тижнів 
отримує сертифікат GlobalG.A.Р. Йому надається паперовий 
варіант і одночасно на сайті GlobalG.A.P. з'являється 
електронна версія, ознайомитися з якою може будь-хто. 
Якщо в результаті інспекції були виявлені невідповідності по 
ключових пунктів, фермеру надається, при першому аудиті 
до 3-х місяців днів на їх виправлення, а при повторному – до 
28 днів. 

Варто зазначити, що GlobalG.A.P. може призначити 
додаткову позапланову перевірку, метою якої є як контроль 
за дотриманням  запровадженої системи на виробни-
цтві, так і контроль за неупередженістю та сумлінністю 
інспектора, що проводив сертифікаційний аудит. Тому, 
враховуйте це та старанно підтримуйте систему GlobalG.A.P.  
на своєму підприємстві. 

Ігор Чечітко, експерт з підготовки до сертифікації GlobalG.A.P.
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НЕ БУЛЬБОЮ ЄДИНОЮ.
ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Нещодавно відвідав Республіку Білорусь. На цей раз з офіційним візитом за запрошенням приймаючої 
сторони в рамках IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування організаційно-економі-
чних умов ефективного функціонування АПК», яка проходила на базі Білоруського державного аграрного 
технічного університету (в кожному кабінеті закладу, до речі, висять таблички із викладенням місії уні-
верситету та бачення керівництва щодо її реалізації) в місті Мінськ.

Програма перебування була дуже насиченою і передбача-
ла проходження стажування на факультеті підвищення квалі-
фікації БДАТУ з теоретичною і практичною частиною (виїзд 
на провідні підприємства Республіки Білорусь). Останніми 
враженнями хотів би поділитися.

По-перше, слід взагалі сконцентрувати увагу на такому, що 
в Україні не є розвиненим, а в Білорусі є дуже прибутковим 
бізнесом – це бізнес-туризм. Тільки зазначений ВНЗ на ньому 
(доповнюючи курсами підвищення кваліфікації) заробляє до 
600 тис. дол. на рік.

По-друге, багатовекторність: маючи значні обсяги збуту 
сільгосппродукції (до речі, в основному продовольства) 
російським споживачам, білоруські виробники налаштовані 
співпрацювати з усім світом і в першу чергу – з Європою (на всій 
фасованій продукції є карта Європи, де в самому центрі виділено 
Республіку Білорусь на англійській мові). Моє перебування 
теж не пройшло непоміченим. Оскільки гостями із-за кордону 
опікується Управління співробітництва із закордонними країнами 
Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки 
Білорусь, його керівництво вийшло на мене і запропонувало 
співробітництво (до речі підприємницька хватка у білорусів теж з 
душею – їм не можна відмовити).

По-третє, участь держави в усіх питаннях, що стосуються 
господарювання на об’єктах державної власності, особливо, де 
використовуються загальнонародні ресурси, в першу чергу – 
земля. Тут, на перший погляд теж склалося позитивне враження 
– держава з’являється там, де господарюють погано. Ефекти-
вний менеджер всіляко підтримується і має фактично повний 
карт-бланш. Будь-які інноваційні рішення підтримуються.

По-четветє, соціальний бік розвитку сільського 
господарства: за державний кошт (за підтримки місцевих 
агровиробників) створюються агромістечки (комплекс 
житлових будинків на одну та декілька сімей з повною 
інфраструктурою), де є всі умови для життя персоналу 
підприємств. До речі, заробітні плати в наших країнах вирі-
внялися, при тому що ціни на всі без виключення споживчі 
товари в Республіці Білорусь вищі за українські. Висококвалі-
фікованим працівникам на підприємствах, як і в Україні, місце 
знайдеться завжди. 

По-п’яте, білоруси люблять порядок – на дорогах та коло 
них, на фермах, на токах, в теплицях, в агромістечках, скрізь. 
Білорусь транзитна країна, повсюди повно іноземців, тому 
порядок – один із пріоритетів країни в цілому.

Це те, що зразу кидається в очі. А якщо дещо сухої стати-
стики, то 45,5% загальної посівної площі зайняті кормови-
ми культурами, 41% – зерновими, 5,3% – картоплею, 4,4% 
– рапсом, 1,8% – цукровим буряком, 1,1% – овочами, 0,8% 
– льоном. Слід зазначити, що, проїжджаючи країною, бачиш 
безліч працюючих ферм (в основному великих, не менше 
1000 корів) та теплиць. У білорусів поступово з’являються 
свої помідори, соняшник і навіть баштанні та троянди. За 
останні 10 років країна на 60% наростила обсяги виробни-
цтва м’яса, на 24% – молока, на 23% яєць.

Країна приємно вражає мене останні 20 років. І не тільки 
смачною бульбою!

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і 
логістики  Полтавського національного технічного університету 

ім. Юрія Кондратюка  Микола Зось-Кіор

На фото: Мінське районне унітарне підприємство «Агрокомбінат «Ждановичі», агромістечко Озерце, Мінський район, 
Мінська область. Комунальне сільськогосподарське унітарне підприємство «Експериментальна база «Натальївськ», 
агромістечко Любішин, Червенський район, Мінська область.
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З настанням літньої пори року у кожної людини покращується настрій та виникає 
природне бажання поніжитися на відпочинку. Головне, щоб бажання співпало з на-
даним періодом відпустки. Із цим у нас в редакції на щастя усе гаразд. Як то кажуть: 
зробив діло – гуляй сміло. Та цьогорічну відпустку сім’єю вирішили провести не на морі 
(хоча піску і води не бракувало), а відвідати родичів у найближчих історичних сусідів – 
такому бажаному і відтепер безвізовому Європейському Союзі – Республіці Польща. Ви 
запитаєте, до чого тут аграрний сектор економіки? Під час відпустки поєднав приємне 
з корисним: родичі виявилися фермерами, а тому скористався можливістю вивчити 
польський досвід ведення сільського господарства. Але все по порядку…

Одразу після перетину державного кордону нас очіку-
вав «культурний» шок. І не тому, що дехто із нашої компанії 
був перший раз закордоном, а завдяки побудованій в 
державі майже ідеальній дорожній інфраструктурі. Це 
стосується не лише автострад, а й найвіддаленіших сіл всіх 
регіонів (підтверджено на протязі усіх 2500 км пробі-
гу на території Польщі – прим. ред.). А прямували ми у 
місцевість тисячі озер – Вармінсько-Мазурське воєводство 
(Województwo warmińsko-mazurskie), місто-столицю 
Ольштин (Olsztyn). У гміні Йонково (Jonkowo), що славиться 
своїми лісами і озерами, нас зустрів Юліан Гіль (Julian Gil). 
Він щиро запропонував не лише своє житло, а й став чу-
довим гідом; розповів багато цікавого про сучасну історію 
становлення національної економіки, особливо в рамках 
перебування Польщі в складі ЄС; особливості державного 
управління та місцевого самоврядування; познайомив із 
роботою фермерського господарства сімейного типу.

Подив від побаченого і почутого вразив і в наступному. 
Після того як на початку поляки переживали не найкращі 
економічні часи (і на закупи їздили вони до України), вони 
зуміли трансформувати «державну машину» управління і 
навести порядок із дотриманням законів, використанням 
бюджетних коштів. Скептики можуть заперечити і сказати, 
що багато у чому польській економіці сприяло фінансуван-
ня різноманітних програм ЄС. Так, це правда, але так звана 
«допомога» використана за останні 14 років надзвичайно 
ефективно: розбудована економічна та соціальна інфра-
структура, запущено механізм підтримки бізнесу, введено 
чіткий механізм контролю за дотриманням законодавства, в 
тому числі податкового, пенсійного, екологічного. Звичайно, 
не все так виглядає райдужно, адже рівень доходів населе-
ння Польщі є у 4-5 разів меншим, ніж у західних і північних 
сусідів: Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Швеції тощо.

Але давайте поговоримо про сільське господарство 
Польщі. Отож, за допомогою Юліана Гіля нам вдалося 
відвідати і поспілкуватися із фермером (польською – rolnik) 
Рафалом Олевінські (Rafal Olewiński), який разом із батьком 
Кшиштофом (Krzysztof ) працює у сімейному фермерському 
господарстві (gospodarstwo rolne) в селищі Гажевко 
(Garzewko) гміни Йонково.

– Рафал, познайомте наших читачів із вашим 
господарством.

– Наше господарство сімейне, його започаткували мої 
батьки. Після розпаду колективних підприємств, що діяли при 
комуністичній владі, відбулися суттєві значні зміни в політиці 
та економіці. Земля, як і інші ресурси перейшли до приватної 
власності. Таким чином, мій батько Кшиштоф став самостійно 
обробляти землю, якої на сьогодні є понад 270 га.

– А ви як стали фермером?
– З дитинства я допомагав батькам по господарству: 

доглядав корів, обслуговував техніку, обробляв землю. Як 
виріс, то Польща уже стала членом Європейського Союзу. У 
той час існувала програма сприяння розвитку фермерства 
для молоді. Вирішив спробувати. Так, отримав у користува-
ння 80 га та 50 тис злотих. Працюємо з батьками разом.

– Що вирощуєте у господарстві?
– Працюємо у двох напрямах: рослинництво і молочне 

скотарство. Серед культур поширені пшениця, жито, ріпак, 
боби, кукурудза на силос, а також кормові: конюшина, 
люцерна. Крім цього, утримуємо близько 200 корів, з них 
110 основного стада.

– Яких показників продуктивності вдається досяга-
ти?

НЕ ВІДПУСТКОЮ ЄДИНОЮ… 
ЯК МИ ВИВЧАЛИ ДОСВІД 
ПОЛЬЩІ У РОЗВИТКУ 
ФЕРМЕРСТВА

Юліан Гіль 
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– На сьогодні ми лише розпочинаємо жнива (розмова 
відбулася у першій декаді серпня – прим. ред.). А от у 
минулому році ми отримали врожай пшениці на рівні 
7,5 т/га, ріпаку – 4,1 т/га та жита – 5 т/га. Сподіваємося, що у 
поточному році урожайність буде не гіршою. Щодо надоїв 
корів, то в середньому кожна тварина дає майже 9000 ти-
сяч літрів молока на рік.

– Завдяки чому вдається досягнути таких ре-
зультатів?

– Це потребує комплексного вирішення. У рослинни-
цтві: від якісного обробітку ґрунту та підбору насіннєвого 
матеріалу до дотримання усіх агротехнічних заходів виро-
щування культур. Порівняно із українськими чорноземами 
польська земля значно поступається якістю та має іншу 
структуру. Тому, як правило, застосовуємо поверхневий 
обробіток стерні та розпушення, раз на кілька років – 
оранку. У цій місцевості ґрунт насичений підземними 
водами, тож часто проводимо меліоративні заходи. На 
загальноєвропейському ринку маємо доступ до якісного 
насіння, мінеральних добрив та засобів захисту світових 
брендів. Усе це чудово адаптовано до наших природно-клі-
матичних умов.

– Які технологічні особливості існують у тваринни-
цтві?

– Утримання корів (порода чорно-ряба, покращена 
голштином) відбувається безприв’язним способом, в 
окремих приміщеннях перебуває основне стадо та мо-
лодняк. Годівлю намагаємося збалансовувати протягом 
усього року: готуємо силос, сінаж, додаємо концентровані 
корми. Протягом літнього періоду корови мають вільний 
доступ до пасовища, яке знаходиться поряд на площі 
15 га. Надій молока здійснюється двічі на день у дої-

льному залі на 10 місць. Відбувається усе автоматизовано 
з чітким обліком на кожну корову. Молока потрапляє 
у танкер, на якому встановлено обладнання компанії 
«Вестфалія».

– Рафал, який рівень технічного забезпечення вашо-
го господарства?

– У господарстві користуємося 1 комбайном Claas C490, 
5 тракторами, зокрема і Massey Ferguson 7724, 1 прес-
-підбирачем Deutz-Fahr, 3 одиницями ґрунтообробної та 
1 сівалкою Kuhn, пресом та розкидачем кормів. Загалом 
щороку вдається купляти 1 одиницю нової техніки. Завдяки 
діючій програмі від ЄС польські фермери мають мож-
ливість придбати техніку з відшкодуванням 50 відсотків 
вартості, але за умови повної оплати з боку фермера. За 
цією програмою плануємо наступного року придбати 
новий обприскувач з шириною штанги 24 метри та місткі-
стю баку 4000 літрів.

– Чи маєте якісь труднощі у роботі?
– Будь-який бізнес має свої труднощі, тим більше 

аграрний. Дуже багато залежить від погоди, цін на продук-
цію та ресурси. Якщо порівнювати, для прикладу, діяльність 
фермерів у період до вступу в ЄС та після, то ситуація 
дуже змінилася. Ціни на збіжжя залишилися на тому 
самому рівні, а вартість насіння, добрив, хімічних засобів, 
техніки значно зросла. Лише завдяки запланованим 
обсягам виробництва і реалізації (що чітко регулюється 
ЄС – прим. ред.) та програмам підтримки фермерів можна 
стабільно працювати. Цьому сприяє і невелике податкове 
навантаження: 160 злотих з 1 гектара на рік, збір за ви-
користання води у тваринництві, знижена ставка ПДВ на 
реалізацію с.-г. продукції у 7 відсотків.

– На скільки контролюють вашу діяльність 
державні органи?

– Держава встановлює чіткі «правила гри» у цьому 
бізнесі. Так, екологічними, санітарно-епідеміологічними 
органами контролюються умови внесення хімічних пре-
паратів на посіви, утримання худоби, зберігання молока. 
За недотримання встановлених вимог можна отримати 
заборону на продаж молока чи збіжжя. Тому легше їх ви-
конати, чим мати великі проблеми у майбутньому.

– Чи вдосконалюєте власні навички ведення бізнесу?
– Безперечно. Ми постійно тримаємо контакт із 

урядовими дорадчими службами, приватними консульта-
нтами, відвідуємо виставки, читаємо спеціалізовану літе-
ратуру та періодичні видання. Це дуже важливо. Намагає-
мося обмінюватися досвідом з фермерами Європейського 
Союзу. Для нас також був корисним побачити український 
досвід аграріїв, враховуючи величезний потенціал вашої 
країни.

– Користуючись нагодою, ми вас запрошуємо від-
відати Україну та сподіваємося на плідну співпрацю 
між нашими країнами в аграрній сфері.

Спілкувався Андрій Сава

Рафал Олевінські





30 ЮВІЛЕЙНА ОБЛАСНА ВИСТАВКА 
«АГРО – ПОДІЛЛЯ 2017»

 16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 
(траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, с. Ружична) на території торгівельно-сервісного 
центру «Поділля» відбудеться 30 ювілейна обласна виставка «Агро – Поділля 2017».

На обласній виставці «Агро – Поділля 2017» буде 
демонстрація провідної вітчизняної та зарубіжних ви-
робників сільськогосподарська техніка та обладнання. 
В широкому асортименті гостям та жителям міста буде 
представлена промислова та продовольча продук-
ція, продукція бджільництва, харчової та переробної 
промисловості, органічне виробництво засобів захисту 

сільськогосподарських рослин, вироби народних 
умілець та багато іншого.

Департамент агропромислового розвитку Хмельни-
цької обласної державної адміністрації запрошує всіх 
бажаючих прийняти участь у 30 ювілейній обласній 
виставці «Агро – Поділля 2017».

Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, Хмельницька обласна державна 
адміністрація, Асоціація сільськогосподарських 
товаровиробників Хмельницької області, 
Розсошанська територіальна громада, Торгівельно-
сервісний центр «Поділля» 

Для отримання більш детальної інформації теле-
фонуйте: 

тел./факс: (0382) 72-05-96, 79-44-81, 
79-57-93,  79-54-27, 76-33-14 
або пишіть: dagro@adm-km.gov.ua.
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ВОЛИНСЬКА БУЛЬБА НА СЛОВАЦЬКИХ 
ДОБРИВАХ ЗАВОЙОВУЄ УКРАЇНУ

Картопляні поля потроху порожніють. Господарі збирають «другий хліб» й рахують, чи в 
прибуток став їм цьогорічний врожай. Бо ж і насіння, і хімдобрива сьогодні недешеві, потрібно 
витратитися і на паливно-мастильні матеріали. Хтось на чомусь весною зекономив, й тепер, 
отримавши менший врожай, аналізує, чи ж правильно зробив. А той, хто взяв насіння бульби 
у знаного на Волині аграрія Володимира Шегедина та «задобрив» поле якісними та екологічно 
чистими добривами «Азотер» – втішно рахує дохід. Прибуток з ними є навіть у страшну літню 
посуху і проливні дощі!

ФГ "ШЕГЕДИН" ВИРОЩУЄ 70 ЕЛІТНИХ 
СОРТІВ КАРТОПЛІ

На жаль, сьогодні в Україні спостерігається сумна 
тенденція до занепаду картоплярської галузі. А от Воло-
димир Шегедин та його колеги-однодумці намагаються 
повернути цю ситуацію у позитивний бік. Незаважаючи на 
труднощі, пропагують нові сорти, вивчають іноземні техно-
логії, ринок засобів захисту та мінеральних добрив. А потім 
демонструють результат на Днях поля.

Таке свято пройшло 18 серпня 2017 р. у «володіннях» 
знаного картопляра, у селі Усичі Луцького району. Воло-
димир Шегедин на Дні поля  продемонстрував, які врожаї 
отримує його господарство із 21 сорту картоплі на дослідних 
ділянках (а всього в господарстві працюють з 70-ма елітними 
сортами бульб як вітчизняної, так й іноземної селекції). 
Перед цим для фермерів та одноосібників організували 
справжню наукову конференцію у Торчині! Тут про картоплю 
можна було дізнатися майже все: які сорти краще вирощу-
вати на яких ґрунтах, щоб отримати максимальні врожаї, чим 
землю підживлювати, щоб рослини були здорові й давали 
якісні бульби, якими засобами захищати від шкідників… 
Говорили про екзотичні сорти, яким захоплюються шеф-

-кухарі елітних ресторанів, і про «промислові» сорти, в яких 
має потребу європейський ринок. Особливу увагу звертали 
і на картоплю, яку хотів би бачити український споживач на 
прилавках магазинів.

– Нині супермаркети готові платити хорошу ціну за 
бульбу з єдиною вимогою – щоб вона була хорошої якості 
і мала привабливий товарний вигляд, – зауважив ви-
конавчий директор Української Асоціації Виробників 
картоплі (УАВК) Віктор Різник.

Від «хімізованої» бульби давно всі відмовляються. Та 
чимало господарств не знають, як можна виростити гарну 
картоплю без надмірної кількості нітратів. І Володимир 
Шегедин поділився з ними секретом.

ДОБРИВА БЕЗ ХІМІЇ – ЦЕ AZOTER
– Щоб мати високі врожаї якісної картоплі, ми за-

стосовуємо з нашим насінням біопрепарати Azoter. Свою 
співпрацю з ТОВ «Азотер Україна» ми почали з 2012 року. 
Тоді це була невеличка, експериментальна ділянка. А вже 
наступного року не лишилося жодного клаптика землі, де 
б ми не використовували препарати цієї словацької фірми. 
Бо відразу переконалися у їх ефективності: картопля на 
експериментальній ділянці зав’язала значно більшу кількість 
бульб. Відповідно, дала солідніший врожай. Також Azoter до-
зволяє більшій кількості бульб досягнути товарного вигляду. 
Вони краще зберігаються, ніж коли вирощені з допомогою 
класичних азотних добрив, бо біопрепарати не дають гни-
ття продукції. Наша картопля у сховищах без охолодження 
лежить до кінця червня! – наголошує Володимир Шегедин.

Великий врожай і без хімії? Як цього вдається дося-
гти, ми запитали у директора фірми «Азотер Україна» 
Віктора Матрунчика.

– Біопрепарати серії Azoter діють одночасно як добрива 
та регулятори росту, а також мають фунгіцидні власти-
вості, – пояснює Віктор Матрунчик. – Вони рекомендовані 
та погоджені у Європейському Союзі для органічного 
землеробства. Особливість нашої продукції в тому, що у 
біопрепаратах Azoter запатентовані одні з найефекти-
вніших штамів бактерій, які є в природі. Вони працюють 
у ґрунті, як мікро-завод. Мікроорганізми витягують азот 
із повітря під час свого життєвого циклу, а коли відми-
рають – віддають його городині. А ще Azoter переводить ті 
елементи з ґрунту, що слабо засвоюються або не засвоюю-
ться, у форму, яку легко поглинають рослини. Йде абсолю-
тно природній процес. Виходить подвійна користь. 

Ще одна перевага – ці біодобрива слід вносити у ґрунт 
лише один раз – перед посівом чи посадкою. Цього цілком 
достатньо, щоб отримати відмінний результат.

НАУКОВЦІ ПІДРАХУВАЛИ: Є 
ДОДАТКОВА ТИСЯЧА ПРИБУТКУ НА 
КОЖНОМУ ГЕКТАРІ

І це підтвердила кандидат сільськогосподарських наук 
Марія Августинович. Вона кілька років поспіль досліджу-
вала співпрацю господарства Володимира Шегедина з 
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ТОВ «Азотер Україна» і дійшла висновку: у поєднанні ви-
сокоякісного насіння волинського картопляра та згаданих 
словацьких біопрепаратів з розрахунку на кожен гектар 
площі можна отримувати щонайменше по тисячі гривень 
додаткового прибутку!

Хоча багатьом картоплярам почути такі слова від науковця 
було не дивно, бо вже й самі не перший рік саме так вирощу-
ють бульбу. Вони їдуть за якісним посадковим матеріалом до 
Торчина у ФГ "Шегедин" з усіх куточків України.

– На початку ми думали, де ж взяти хороше насіння, адже 
це один із основних чинників хорошого врожаю, – поділився 
Володимир Слободюк із села Дядьковичі Рівненського 
району, який понад десять років займається вирощуван-
ням бульби. – Знайомі порадили звернутися до Володимира 
Шегедина з Волині. Спочатку купили у нього майже десять 
тонн Альвари. Наступного разу – Моцарт, Тирас. Особисто 
мені дуже сподобалася картопля середньопізнього сорту Мо-
царт. Це голландська селекція. Має хороші характеристики: 
висока врожайність, висока стійкість до парші, чудові смакові 
якості, хоч і невибаглива, стійка до механічних ушкоджень. 
Сьогодні на Дні поля дізнався для себе ще багато корисного, 
тож у майбутньому співпрацю з Шегедином продовжу.

ПОВЕЗЛИ "ДРУГИЙ ХЛІБ" ІЗ ПОЛІССЯ 
ДО СЕБЕ Й ГОСТІ З ПІВДНЯ

А от Роман Єрьохін та Юрій Зєвакін на Волинь приїхали 
зі спекотної Херсонщини. Фермери зацікавлено слухали 
презентації різноманітних торговельних фірм, а на полі 
роздивлялися запропоновані сорти, записували, які б при-
жилися у їхніх степах. Особливо хвалили сорт Латона – це 
голландська овальна картопля зі світло-жовтою шкіркою і 
серцевиною, яка стійка до фітофторозу та гнилі, та ще й дає 
під кожним кущем до 2 кг бульб.

"А мені найбільше подобаються сорти Латона, 
Моцарт, Рів’єра, Люся, Аризона, Еволюшн та Ероу, які є 
найкращими для нашої місцевості", – розповідав Володи-
мир Шегедин.

У полі його обступили картоплярі. Вони уважно при-
глядалися, яким врожаєм розсипається кожен викопаний 
кущ. І з дозволу господаря вибирали собі просто зі свіжо 
скопаних рядків стільки бульб, скільки хотіли!

Свято завершив обід, на якому столи гнулися від страв, 
приготованих із «другого хліба». А партнери ФГ "Шегедин" 
організували для гостей цікаву вікторину: хто уважно 
слухав презентації, орієнтувався у препаратах – отриму-
вав хороші призи. Хто ж щось не встиг запам’ятати, обіцяв 
наступного року приїхати знову. Бо ж гріх не скористатися 
позитивним досвідом волинського картопляра, який дивує 
і захоплює всю Україну!

Наталія Кравчук
Інформацію про День поля можна переглянути на 

сайті www.rodagro.com.ua
Кожен бажаючий може придбати якісне сортове 

насіння картоплі за адресою:
ФГ "Шегедин", Волинська область, Луцький район,
селище Торчин, вул. Незалежності, 2а
тел./факс: 0332-79-18-75, моб. +380958629713,
Біодобрива Azoter – у ТОВ «Азотер Україна»
м. Луцьк, пр-т Волі, 50, тел. /факс: (0332) 729-551,
моб. (067) 332-22-99, (093) 204-13-32, (050) 585-27-62
e-mail: azoter-ukraine@ukr.net, skype: azoter_ua



МІКРОДОБРИВА «УАРОСТОК»® – ОСНОВНА 
ДОПОМОГА ДЛЯ РОСЛИН У СКЛАДНИХ УМОВАХ

Напередодні нового сезону вирощування сільсько-
господарських культур доречно нагадати аграріям про 
важливість, навіть критичну необхідність, підживлен-
ня рослин мікроелементами. Якщо говорити загалом, 
мікроелементи є учасниками більшості фізіологічних 
процесів у рослині та живлення як такого, і саме фермер 
має підтримувати їхню потрібну кількість та баланс. Адже 
у сільськогосподарській справі схема «посадив насіння – 
віддав на долю природи – зібрав врожай»  вже давно не 
працює, аграрій несе відповідальність майже за всі про-
цеси, які відбуваються у культурі, і це виправдовується 
результатами врожайності.

Зрозуміло, що погодні умови 
розставляють крапки над «і». Цьогорі-
чні пізні холоди, посуха, недостатня 
кількість вологи у деяких регіонах, 
звісно, перешкоджали нормальному 
процесу живлення рослин. Утім, 
практика показує, що комплексне 
внесення мікроелементів значно 
полегшує рослинам переносити 
стресовий стан та допомагає їм 
розкрити закладений потенціал 
урожайності. В цьому ми ще раз пере-
конались, відвідавши фермерське 
господарство «Горизонт-2», що у 
Білоцерківському районі Київської 
області, куди відправились з метою 
отримання результатів використання 
позакореневих добрив «УАРОСТОК»® 
виробництва компанії «Український 
Аграрний Ресурс». Сергій Васи-
льович Калініченко, керівник 
господарства, поділився враженнями 
про цьогорічну непросту роботу в 
полях та розповів про особливості ви-
користання мікродобрив «УАРОСТОК»® 
на своїх площах.

- Наше фермерське господарство 
працює вже приблизно 25 рік. Воно 
дісталось мені у спадок, і я мусив 
розвивати те, що лишилось. Наразі у 

нас нелегкі часи, адже йде боротьба 
за землі – фактично відбирають… 
Така ситуація відбувається у багатьох 
господарствах. На сьогодні маємо в 
обробітку 600 га, а починали колись 
з 2500 га… От такий прикрий факт. 
Земля – це товар. Ще й рік цей для нас 
дуже важкий. Посуха просто жахлива, 
дощів за весь сезон майже не було, 
земля тверда, як камінь. 

- А які ґрунтово-кліматичні 
умови взагалі характерні для вашо-
го регіону?

- Ґрунти у нас – важкі чорноземи. В 
місцевості, де ми працюємо, є певна 
специфічна властивість – це найбільш 
висока рівнинна точка України, тут 
проходить вододіл. Через те опадів 
у нас завжди набагато менше ніж у 
сусідів у радіусі 20 км. Але в принципі 
всі ці роки ми якось виживали, адже 
трохи дощів все одно перепадало. 
6-7 тонн пшениці з гектара збирали. 
А цього року – один дощ, і все. І 
врожайність 4 тонни. 

- Якщо ви постійно працюєте в 
умовах нестачі вологи, які роботи 
проводите з її заощадження?

- Ключовим інструментом є техно-
логії обробітку ґрунту. Я починав із 

No-Till, закупив для цього всю техніку. 
З економічного погляду та щодо 
зберігання вологи ця технологія себе 
виправдовує, але ж потрібно давати 
людям роботу… Тож повернулися 
до оранки, тільки під сою робимо 
дискування. Вся техніка у господарстві 
вітчизняна, тільки сівалки імпортні, 
адже їм вітчизняні аналоги знайти 
складно. 

- А взагалі які культури у вас у 
сівозміні?

- Озимі пшениця та ячмінь, озимий 
ріпак, соняшник, кукурудза, соя. 
Ярих майже не сіємо. Я прихильник 
вітчизняної селекції, використовуємо 
її здебільшого. Частково також сіємо 
французькі гібриди соняшнику. Але 
загалом скажу таку банальну річ, що 
українські сорти адаптовані під украї-
нські умови, а зі закордонними сорта-
ми справа не проста, треба зробити 
багато випробувань, щоб знайти саме 
той сорт чи гібрид, який підходить для 
твоєї території. І не факт, що знайдеш. 

- У таких складних умовах 
господарювання, напевно, мають 
бути специфічні системи живлення 
та захисту… 

- Насправді все доволі стандартно. 
Обробіток ґрунту, внесення добрив 
та мікроелементів – два-три рази за 
сезон, і внесення пестицидів. Якщо 
рослину не погодуєш та не пролікуєш 
– врожаю не чекай. Зауважу, що ми 
зберігаємо рослинні рештки на полі, 
а це в свою чергу сприяє зберіганню 
вологи та гумусу. 

Внесенню мікродобрив приділя-
ємо особливу увагу. Вони надають 
кореневій системі сили, покращують 
фотосинтез і взагалі тримають росли-
ну в балансі, допомагають справитись 
зі стресами різного роду. Мікродобри-
ва купуємо лише у виробника 
«Український Аграрний ресурс». Адже 
бувають підробки будь-якої продукції, 
ми вже в цьому переконались і не раз 
обпеклися. А в якості мікродобрив 
«УАРОСТОК»® я впевнений. Вони 
вже неодноразово рятували наші 
культури, яким не вистачало тих чи 
інших поживних елементів. 

Продукти «УАРОСТОК»® вношу 
3 рази за сезон під всі культури, 
під кожну з них своя схема, яку ми 
заздалегідь обговорюємо зі спеціалі-
стами компанії «Український Аграрний 
Ресурс». Завжди їх рекомендації 
правильні, це видно за результа-
том. Дуже подобається співпрацювати 
з менеджером компанії Русланом Му-
рашовим, він робить оперативні під-
казки до будь-яких питань стосовно 
мінерального живлення, вчасно нас 
відвідує та консультує.
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Наприклад, на соняшнику внесе-
ння мікродобрив «УАРОСТОК»® було 
здійснено за такою схемою: у фазу 
8-10 листків внесли «РОСТОК» Екстра 
(1 л/га), далі у фазі 10-12 листків 
давали «РОСТОК» Бор (1 л/га), і 
потім ще вносили «РОСТОК» Олійний 
(2 л/га). На кукурудзі було два внесе-
ння: «РОСТОК» Екстра (1 л/га)  та 
«РОСТОК» Цинк (1 л/га).

- Чи проводите досліди в себе на 
господарстві?

- Так, обов'язково. Цього року, 
наприклад, проводив на полях з 
пшеницею порівняльний дослід на кі-
лькох ділянках. На одній використали 
мікродобрива «УАРОСТОК»®, на другій 
– мікродобрива іншого виробника, а 
на третій не давали нічого. Результат 
був вражаючий. «УАРОСТОК»® внесли 
за рекомендованою виробником 
схемою, і отримали добрий результат. 
А щодо мікродобрив іншого виробни-
ка – на ділянці без добрив була навіть 
краща врожайність. 

- Умови в агарній галузі рік від року 
змінюються. Чи плануєте Ви якісь 
стратегічні зміни у своєму бізнесі?

- Нам потрібно цілком міняти 
стратегію господарювання – з орієнта-
цією на підвищення рентабельності. 
Хочу сіяти тільки здебільшого технічні 
культури, адже вони на ринку збуту 
мають добру ціну. До того ж, технічні 
культури є більш посухостійкими. Та-
кож плануємо зайнятись вирощуван-
ням овочів, зокрема цибулі та часнику. 

Відзначимо, що компанія «Украї-
нський Аграрний Ресурс» має 

широкий асортимент мікродобрив в 
тому числі і для овочевих культур. Ми-
нулого року на ринок вийшов новий 
продукт – мікродобриво «РОСТОК» 
Екстра, якому хочемо приділити 
окрему увагу. Це універсальне добри-
во, яке підходить більшості сільсько-
господарських культур. Воно містить 
життєво важливі мікроелементи для 
рослин, а саме марганець, цинк, бор 
та мідь. Також у добриві присутня 
висока концентрація і макроелементів 
таких як фосфор (300 г/л), азот та 
калій (по 100 г/л). Наявність у складі 
гумінових речовин та амінокислот під-
вищує стійкість рослинного організму 
до стресових умов.

Руслан Мурашов, представник 
компанії «Український аграрний 
ресурс» у Київській, Миколаївській 
та Одеській областях, коментує: 
«Це добриво на агрохімічному ринку 
представлено другий рік, і вже досить 
добре зарекомендувало себе у різних 
регіонах України. Навіть на посу-
шливому Півдні агрономи відгуку-
вались про його ефективність. Дуже 
зручно, що добриво універсальне для 
більшості с.-г. культур. Особливість 
«УАРОСТОК»® Екстра в тому, що воно 
активно проявляє себе на початкових 
фазах розвитку рослин, оскільки 
містить в собі основні мікроелементи 
плюс NPK. Також цей препарат до-
зволяє фермерам економити кошти 
завдяки своїй низькій дозі внесення 
– 0,5-1 л на га, у той час як аналогічні 
препарати інших виробників мають 
дозу внесення 2-3 л/га. 

Загалом, згідно відгуків багатьох 
аграріїв України, скажу, що мікродобри-
ва «УАРОСТОК»® сприяють підвищенню 
врожайності до 25%. Сучасні фермери 
вже усвідомлюють, що без внесення 
мікроелементів ефективне вирощува-
ння с.-г. культур не можливе. Бор – під 
соняшник, цинк – під кукурудзу, марга-
нець – під зернові тощо – все це має 
входити у корисну агрономічну звичку. 
До того ж, було помічено, що мі-
кродобрива «УАРОСТОК»® підвищують 
стійкість культур до різного роду 
стресів і хвороб, підвищують на 10% 
коефіцієнти засвоєння елементів жи-
влення кореневою системою рослин. 
І, що важливо, в сучасних умовах 
– мікродобрива «УАРОСТОК»® підвищу-
ють урожайність та рентабельність 
вирощування с.-г. культур». 

Тетяна Бєлінська

ТОВ "Український Аграрний 
Ресурс"

Виробництво рідких 
комплексних хелатних

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

web: rostok-ua.com
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ЗАХІДНИЙ КУКУРУДЗЯНИЙ ЖУК – НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ 
ШКІДНИК КУКУРУДЗИ

На сьогодні аграрії після збору врожаю ранніх зернових і 
зернобобових культур продовжують слідкувати за вегетацією 
пізніх зернових і технічних культур. Основною культурою 
без перебільшень можна назвати кукурудзу, яку висівають 
на великих площах і дуже часто застосовують у моноку-
льтурному вирощуванні. За твердженнями технологів у 
поточному році на території України поширюється небезпе-
чний шкідник посівів кукурудзи, який входить до переліку 
карантинних шкідників України. Іноземний гість носить назву 
західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le 
Conte).

Звернення уваги на цього шкідника пояснюється двома 
причинами: великою шкодочинністю і відсутню дієвих 
способів боротьби із ним.

Шкодять як личинки, так і жуки. Жуки пошкоджують 

волоть, стовпчики жіночих суцвіть, листя, іноді обгризають 
молоді качани. При живленні жука на генеративних органах 
зменшується кількість зерен в качані, а в результаті цього 
падає врожайність. Личинки живляться корінням кукурудзи, 
що призводить до значного зменшення кореневої маси та 
полягання рослин кукурудзи, за якого неможливий меха-
нізований збір урожаю. 

Пошкоджені рослини жовтіють, відстають в рості, в’януть, 
а молоді нерідко гинуть. Дорослі рослини під час сильних 
вітрів та дощів легко полягають, і стебло набуває форми 
«гусячої шиї».

Найбільша шкoдoчиннicть зaxідного кукурудзяного жука 
проявляється на тих полях, де відсутня сівозміна. При без-
змінному вирощуванні кукурудзи щільність популяції цього 
шкідника значно зростає. 

Важливими заходами боротьби є наступні:
 - проведення ретельного огляду та фітосанітарної екс-

пертизи насіннєвого матеріалу і товарних партій кукурудзи, 
що ввозиться  з-за кордону;

- дотримання сівозміни, що включає зернові, багаторічні 
трави, конюшину, люцерну, просапні культури – висівати 
кукурудзу на одному і тому ж полі можна лише через 3 роки, 
не допускаючи монокультури кукурудзи;

- глибока зяблева оранка – знищується основна частина 
зимуючого запасу шкідника, шляхом вимерзання яєць;

- використання для посіву сортів та гібридів кукурудзи, що 
мають густу розвинену кореневу систему;

- обробка рослин дозволеними до використання проти 
жуків фітофага інсектицидами;

- внесення в ґрунт при сівбі гранульованих препаратів 
проти личинок шкідника.

За даними Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів
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БІОПРЕПАРАТИ ВІД «БТУ-ЦЕНТР» І ВРОЖАЙ 
ПІДВИЩУЮТЬ, І ЗЕМЛЮ БЕРЕЖУТЬ

18 серпня у Кропивницькому відбувся День поля, орга-
нізований ТД «Соєвий вік». Цього року захід проходив під 
гаслом: «Органіка та хімія – два шляхи до врожаю». 

Свято зібрало понад 700 аграріїв із різних регіонів 
України, 33 компанії-партнери, 17 доповідей і презентацій 
від кваліфікованих спеціалістів із насінництва, органічно-
го і хімічного вирощування і виробництва. Порівнювали 
традиційне та органічне землеробство, дізнались результа-
ти дослідів, які проводили експерти на демонстраційних 
ділянках. 

ОРГАНІЧНІ ПРЕПАРАТИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ 
ЗЕМЛЮ ЖИВОЮ

Демонстрував результати своїх дослідів і один із потуж-
них вітчизняних виробників органічних засобів – компанія 
«БТУ-Центр». Ось уже 18 років на Вінниччині, у м. Лади-
жин, вона випускає за власними технологіями, які захи-
щені патентами, біопрепарати під ТМ «Жива Земля». Це і 
активатори росту, і біостимулятори, лінійка біодеструкторів 
стерні, інокулянтів, мікроелементи, біоінсектициди, 
ґрунтові добрива, прилипач біологічного походження, 
біоклей для склеювання стручків тощо. 

Віднедавна 28 біопрепаратів ТМ «Жива Земля» можна 
використовувати в органічному землеробстві. 2014 року 
підприємство отримало сертифікат від Швейцарського ін-
ституту ринкової екології IMO, який засвідчує, що ці засоби 
придатні для вирощування органічної продукції.

Олександр Слободянюк, агроном-консультат 
компанії «БТУ-Центр» розповів, що з компанією «Соєвий 
вік» співпрацюють вже п’ять років. На демонстраційних 
ділянках застосовують різноманітні технології для того, 
щоб дослідити різні комбінації обробок, різні схеми – від 
мінімальної до максимальної.  І постійно їх коригують, ви-
ходячи з потреб аграріїв і викликів часу, оскільки змінюю-
ться технології, змінюється клімат, виходять нові продукти, 
яких потребує ринок.

- Які досліди були закладені на цьому полі і чого ви 
тут досягли?

- Цього року ми проводили досліди на чотирьох 
ділянках, п’ята була контрольна, яку для чистоти досліду 
обробляли водою. Приміром, одна ділянка була оброблена 

лише мікроелементами на основі амінокислот і більше 
нічим для того, щоб показати ефективність використання 
мікродобрив, та фазу, у яку їх потрібно використовувати. І 
це досить серйозна проблема, оскільки часто виробники 
засобів дають дуже широкий термін для обробки, і за-
звичай час обробки зміщається. Ми ж хотіли показати, що 
потрібно вносити саме в ті фази, які ми рекомендуємо. Був 
закладений дослід з чітким супроводом за фазами, і зараз 
на ділянці стоїть досить непогана соя. 

Також є ще два варіанти дослідів, які проводить 
компанія «БТУ-Центр» із використанням біопрепаратів, 
різниця полягає лише у використанні одного препарату. 
В основі першого варіанту досліду лежить наш класичний 
антистресант – препарат для покращення живлення і 
профілактики хвороб «Органік Баланс». Цього року цей 
антистресант дуже гарно себе показав (у складі програми 
Стоп-Стрес), оскільки весна була холодна, всі рослини, як 
сою, так і пшеницю, виводили зі стресу. Були проблеми 
із підмерзанням прапорцевого листка, колосу. Після 
використання «Органік Баланс» завдяки амінокислотам, 
комплексу фізіологічно активних речовин на полях Київщи-
ни, Кіровоградщини, Миколаївщини аграрії врятували і 
пшеницю, і сою. 

- Які новинки, що скоро з’являться у продажу, ви тут 
досліджували?

- Тут  представлена ділянка сої, насіння якої обробили  
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новинкою – мікоризним препаратом «МікоФренд». Пре-
парат сприяє утворенню на коренях рослини мікоризи – 
це результат співіснування рослини і гриба. Завдяки тому, 
що гриб існує на коренях рослини, коренева система 
збільшується у 2-3 рази, відповідно відбувається краще 
поглинання вологи, засвоєння поживних елементів. Ця 
технологія дуже перспективна, дає гарні результати, які 
остаточно підрахуємо вже після збирання, бо зараз соя 
ще вегетує – перебуває у фазі наливу бобів. Проте, навіть 
візуально можна констатувати факт, що дослід вдався. 
Оскільки у порівнянні з контрольною ділянкою ми спо-
стерігаємо різницю у кількості закладання бобів на росли-
ні. Контрольні ж рослини виглядають набагато гірше. 
Особливо це добре видно у спекотні дні. Вчора наприкінці 
дня ми приїхали і побачили, що рослини на контрольній 
ділянці були набагато слабшими.

В іншому досліді використовували ще одну новинку 
– препарат, дія якого полягає в тому, щоб активізувати 
процеси, які відбуваються у бульбочках. Зазвичай бу-
льбочки, які є симбіотичним апаратом рослини, і бактерії 
живляться завдяки кореневим виділенням рослини. Але 
після утворення бобів вони пригнічують свій розвиток, 
оскільки рослина спрямовує всі свої ресурси на розвиток 
насіння. Препарат  реактивує процеси життєдіяльності, що 
відбувається у бульбочках, вони відновлюють утворення 
азоту. В цьому препараті є комплекс фізіологічно активних 
речовин, які потрібні саме для життєдіяльності бульбоч-
ки. Це новий препарат, який ми третій рік випробовуємо 
на полях. Вже два роки поспіль спостерігаємо дуже гарні 
результати – від 3 до 8 центнерів прибавки врожаю завдяки 
покращення живленням азотом. На деяких дослідних діля-
нках спостерігали прибавку і на 10,5 центнерів. 

- А чим найбільше цікавилися аграрії тут, на Дні 
поля ТД «Соєвий Вік»? 

- Сьогодні під час оглядів дослідних ділянок учасники 
Дня поля активно цікавилися питанням підвищення родю-
чості землі. І ми пропонуємо препарати, які це питання 
вирішують. Наприклад – «Граундфікс», до складу якого 
входять два види бактерій: фосфорно- калійні мобілізуючі 
та азотфіксуючі. За допомогою препарату досягається 
розщеплення мінералів, вивільнення фосфору і калію у 
доступній формі, і фіксація азоту для покращення живле-
ння рослин. Його можна вносити під основний обробіток 
ґрунту, під культивацію, але найкращі результати зафі-
ксували, коли вносили у рядок при посіві. Саме цей спосіб 
внесення дозволяє пришвидшити ріст і розвиток рослини. 
Досліди показують: при внесенні під основний обробі-
ток чи культивацію прибавка врожаю – 2-3 центнери, 
при внесенні в рядок під час посіву прибавка становить 
5-6 центнерів з гектара. 

САМЕ ЧАС ПОДБАТИ ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 
ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ

Про те, які біопрепарати краще використовувати саме 
зараз, розповідає головний агроном компанії «БТУ-
-Центр» Олександр Ростоцький.

- Вже не за горами осіння посівна, що з вашої продук-
ції можете порадити для нашого сільгоспвиробника?

- Насамперед, хотів би звернути увагу на наші деструктори 
стерні, якими варто обробити землю і поживні рештки. Зараз  
все ще чимало господарств роблять деструкцію старим 
варварським способом – спалюють стерню. Але цим шляхом 
ми завдаємо шкоди ґрунту – це і втрата органіки, і елементів 
живлення, а найголовніше – втрата вуглецю. Ми ж рекомендує-
мо вносити біопрепарати.  Приміром, комплексний препарат 
«Екостерн» прискорює розкладання поживних решток. Гриби 
і бактерії, які входять до його складу, прекрасно знезаражу-
ють як рештки, так і ґрунт. Він також містить і азотфіксатори, і 
мобілізатори азоту і калію, які додатково накопичують у ґрунті 
елементи живлення. «Екостерн» прискорює розкладання 
рослинних решток (соломи).

Ми сьогодні знаємо, що живлення рослини мікро- і 
макроелементами не проходить без участі мікроорганізмів. 
І наскільки ґрунт збагачений корисною мікрофлорою, 
настільки ефективним буде живлення і доступність тих чи 
інших елементів. 

Для обробки насіння ми пропонуємо наш препарат 
«ОрганікБаланс». Його використання стимулює і нарощує 
наземну масу, розвиває кореневу систему. Останній чинник 
особливо важливий, бо якщо озимина має розвинуту 
кореневу систему, то вона забезпечить у вузлі кущення 
достатню кількість цукрів, і це призведе до прекрасного 
перезимування озимих культур. 

Також у нас є лінійка біологічних фунгіцідів. Це «Мі-
коХелп», «ФітоХелп» і «Фітоцид-р» для обробки насіння, 
що зменшує кількість хімічних протравників та хімічне 
навантаження на насіння. 

Можу також порадити наші незамінні прилипачі «Ли-
посам» та «Енпосам» для органічного землеробства. 

- Що з новинок, які вже добре себе зарекомендували, 
пропонуєте?

- Сьогодні по всій Україні проходять масштабні ви-
пробування нашого препарату проти склеротинії. Це 
засіб для тих, хто займається вирощуванням соняшнику, 
озимого ріпаку. Там, де аграрії трохи не дотримуються 
сівозміни, утворюються склеротинії, які знищують досить 
високий відсоток врожаю. Тому компанія «БТУ-Центр» 
запустила масштабне випробування на полях, після того, як 
в лабораторних умовах препарат прекрасно себе показав. 
Сподіваємося, що і у виробничих масштабах ці результати 
підтвердяться. 

А загалом розробки тривають, скоро має вийти і лінійка 
гуматів, які будуть збагачені корисними мікроорганізмами. 
Словом, компанія «БТУ-Центр» розвивається, досліджує і 
пропонує нові ефективні засоби.

Ольга Соломка
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ВИЙТИ НА НОВИЙ РІВЕНЬ І ОТРИМУВАТИ ВЕЛИКІ ПРИБУТКИ
ТОВ «Сервіс-Агрозахід» – офіційний дистриб`ютор 

світових компаній-виробників високоякісних засобів 
захисту рослин, посівного матеріалу та добрив. Щоб 
максимально задовольнити потреби аграріїв, компанія 
не просто реалізовує продукцію, а пропонує комплексні 
технології захисту сільськогосподарських культур – про-
грами, розроблені для пшениці, ячменю, сої, гороху, 
ріпаку, кукурудзи, соняшника, цукрових буряків тощо. 
Тому не дивно, що все більше і більше аграріїв довіряють 
компанії. 

Цього разу досвідом співпраці з 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід» ділиться фе-
рмерське господарство «Пургін», 
що знаходяться у м. Щирець Пу-
стомитівського р-ну Львівської 
обл.

Основна діяльність підприємства 
– виготовлення виробів зі скла. «У 
скловиробництві ми можемо ди-
витись на діяльність нашої фірми 
як на історію. Бо окрім нас, ніхто в 
Україні не займається ручним виго-
товленням скла. Раніше тільки у 
Львівській області було 7 подібних 
підприємств, а зараз лишились ми 
одні», – зазначає власник Валерій 
Олексійович Пургін. 

Більше десяти років тому під-
приємство  почало займатись і 
сільським господарством. На даний 
момент угіддя ФГ «Пургін» займають 
приблизно 300 гектарів. Тут виро-
щують зернові та технічні культури, 
а також гречку та овочі для потреб 
підприємства.

«Як ми працювали до співпраці 
з «Сервіс-Агрозахід» не хочеться 
навіть згадувати, – розповідає 
Валерій Олексійович. – Історія на-
шого господарства досить важка. 
Воно створено на виробничій базі 
колгоспу ПАВ «Щирецьких», від якого 
у свій час лишились тільки приміще-
ння. Тому доводилось починати все 

з нуля. Але, завдяки фаховим праці-
вникам компанії «Сервіс-Агрозахід», 
зокрема таким людям, як провідний 
спеціаліст Іван Дмитрович Борбу-
ляк, ми змогли вийти на новий 
рівень і отримувати великі при-
бутки. Іван Дмитрович – людина-
-творець, він ідеально розуміється 
у сільському господарстві. Також 
хочемо подякувати директору 
Львівського відділення Володимиру 
Оренчуку, який бере активну участь 
у спільній роботі». 

«Співпраця є плідною, бо 
господарство використовує насі-
ння та засоби захисту провідних 
світових та європейських виробни-
ків. Ми враховуємо два фактори: 
ціну та ефективність, – говорить 
Володимир Ігорович Оренчук, 
директор Львівського відділення 
«Сервіс-Агрозахід». – Іван Борбу-
ляк – провідний спеціаліст нашої 
компанії, кандидат с.г. наук – веде 
господарство повністю: починаючи 
з розробки технологічних карт, 
завершуючи забезпеченням насін-
ням та засобами захисту. Власник 
господарства Валерій Олексійович 
не одразу повірив, але коли побачив 
успішний результат після першого 
року, наша співпраця стала по-
стійною. І в цьому плюс не тільки 
для господарства, яке починає 

отримувати прибутки вже не в 
тисячах, а мільйонах, а й для нашої 
компанії, яка прагне постійно руха-
тись вперед». 

Як вважає провідний спеціаліст 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід» Іван 
Борбуляк, секрет успіху – в інди-
відуальному та науковому підході до 
кожного поля: 

«Ґрунти на цій території не з 
кращих. Мають кислотність 3,9 
– 4,3, до того ж запливаючі і дуже 
примхливі. Через це погано засвою-
ються добрива, лише на 20-30%. 
Разом з тим, погодні умови тут 
найкращі в Україні – дуже багато 
опадів. Перед тим, як приступати 
до вирощування культур ми зробили 
аналіз ґрунту. Від того і відштовху-
вались. Якби діяли навмання, таких 
успішних результатів не мали б. 
Зараз ми працюємо за технологія-
ми, які самі розробляємо, пробуємо 
окультурити ґрунти, вносимо різні 
добрива, які розкислюють, роз-
блоковують надходження поживних 
речовин. Проводимо деякі досліди 
на цих полях: з насінням, добривами, 
засобами захисту, мікродобривами. 
Тому на сьогодні маємо хороші ре-
зультати. Якщо 5-6 років тому ми 
мали 2-3 тонни пшениці, то сьогодні 
– до 7 тонн. Інші господарства отри-
мують врожай озимого ріпаку при-
близно 3 тонни, у нас – 3,5 т, а гороху 
– до 4 тонн. Цьому розвитку сприяє 
керівник господарства Валерій Оле-
ксійович Пургін. Він повірив у нас і 
продовжує вірити, тому має успішні 
результати. Господарство розви-
вається, закупило комбайни, сівалку, 
обприскувач. З такими господарями 
у нас буде гарне майбутнє, буде хліб, 
і до хліба». 

Та не обходиться й без проблем. 
Як зазначає Валерій Пургін, головна 
– не вистачає землі, а з іншими мож-
на впоратись.  

У планах – подальша плідна спів-
праця з ТОВ «Сервіс-Агрозахід». Вже 
прогнозоване і закладене у бюджет 
підвищення урожайності. Так, пла-
нують отримати не менше 8 тонн 
зернових, від 3,8 до 5 тонн ріпаку, 
від 3 до 4,5 тонн сої.

Ольга Стоноженко

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

Оренчук Володимир Ігорович, 
Пургін Валерій Олексійович, 
Борбуляк Іван Дмитрович



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

АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА – 
НЕБЕЗПЕЧНИЙ БУР’ЯН

Боротьба із бур’янами для агронома є клопіткою роботою і щоденною 
«головною біллю» у весь період вегетації культурної рослини. Як показує 
практика у природі існує велика кількість бур’янів із різною шкодочинною 
дією, що залежить від ґрунту, сівозміни та агротехнічної культури вирощуван-
ня. Останнім часом за спостереженнями спеціалістів аграрних підприємств та 
повідомленням профільних фахівців на українських полях дошкуляє одна із 
отруйних трав'янистих рослин, батьківщиною якої є Північна Америка.

Йде мова про амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia L.), яка завдає 
великої шкоди не лише сільському господарству, але й здоров'ю людини. По 
зовнішньому вигляду нагадує полин звичайний. Стебло прямостояче, розга-
лужене, опушене короткими волосками. Висота стебла й розміри надземних 
органів сильно варіюють. Рослини можуть досягати від 10-15 см до 2-2,5 м 
висоти.

Амброзія полинолиста засмічує всі польові культури, особливо просапні 
та зернові, а також городи, сади, луки, пасовища. Її шкодочинність в районах 
масового поширення винятково велика. Розвиваючи потужну надземну 
масу й кореневу систему, амброзія сильно пригнічує культурні рослини та 
споживає з ґрунту дуже велику кількість поживних речовин. При сильному 
засміченні посівів амброзією полинолистою врожайність культур різко 
знижується. Під час збирання врожаю засмічених посівів пізньостиглих ку-
льтур (соняшник, коноплі, люцерна, насінники овочевих) у нього потрапляє 
насіння амброзії, відокремити яке досить важко. 

Для своєчасного виявлення вогнищ бур’яну проводяться обстеження 
земельних угідь:

– узбіч та схилів основних автомобільних і залізничних магістралей, тери-
торій станцій по яких перевозиться сільськогосподарська продукція;

– пунктів ввезення, приймання, зберігання та використання засміченого 
матеріалу, а також прилеглих до них територій (в радіусі 3 км);

– сільськогосподарських угідь.
Вирішальне значення для очищення полів від амброзії полинолистої 

мають агротехнічні методи боротьби: правильне чергування культур у 
сівозміні, обробка ґрунту, догляд за посівами, спрямований на зниження 
запасів насіння бур’яну в ґрунті й запобігання повторного засмічення як 
ґрунту, так і врожаю сільськогосподарських культур. На землях дуже засмі-
чених амброзією, кращим заходом по очищенню ґрунту від запасів насіння 
є використання чистого пару, де, за правильного обробітку, засміченість 
бур’яном знижується на 70-80 %.

Варто також слід застосовувати гербіциди, асортимент яких є досить ши-
роким. Для знищення амброзії полинолистої підходять препарати на основі 
солей гліфосату, сульфонілсечовини, прометрину. Вибір препарату здійсню-
ють у залежності від культури та фази її розвитку.

За даними Державної служби України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів



НОВИНКИ SAFECROSS ГІБРИДІВ РІПАКУ 
ОЗИМОГО ВІД КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»
Зростання потреби в рослинних жирах для харчових цілей та виробництва біоди-

зелю у світі зумовлює зростання попиту насіння та збільшення площ вирощування 
ріпаку озимого. Сприятливі закупівельні ціни на внутрішньому і зовнішньому ринках 
зумовлюють зростання зацікавленості серед виробників с.-г. продукції до вирощуван-
ня даної культури. За останні п'ятнадцять років, площа вирощування озимого ріпаку в 
Україні зросла майже в 10 разів. Починаючи із 2008 року Україна є одним із основних 
країн імпортерів насіння цієї культури. За таких умов, ріпак озимий залишається однією 
із найприбутковіших с.-г. культур для виробників с.-г. продукції, в Україні. Потужним 
ресурсом для підвищення урожайності та інтенсифікації вирощування ріпаку є вирощу-
вання високопродуктивних гібридів, адаптованих до локальних умов. 

В 2017-му році компанія «Си-
нгента» розширює своє портфоліо 
і пропонує клієнтам 2 нові високо-
врожайні гібриди ріпаку озимо-
го – СИ Мартен та СИ Савео, які є 
результатом продовження успішно-
го використання селекціонерами 
системи Сейфкрос. Відмінними їх 
особливостями, порівняно із уже 
існуючими  гібридами "Сингенти", є 
нижча висота, що робить їх стійкі-
шими до полягання та полегшує 
їх догляд та збирання, компактна 
розетка із високим коефіцієнтом 
гілкування, що сприяє більш рі-
вномірному дозріванню насіння  та 
зменшенню кількості втрат під час 
комбайнування, а також підвищений 
рівень олійності.   

За 5-річний період проведення 
польових досліджень із метою 
вивчення рівня адаптивності 
даних гібридів до умов вирощува-
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ння в різних регіонах дані гібриди 
продемонстрували високу і 
стабільну врожайність та низький 
рівень вимерзання. Зокрема СИ 
Мартен характеризується дуже 
високим рівнем пластичності, що 
дозволяє успішно його вирощу-
вати як в умовах центральних та 
західних областей, так і в посу-
шливих умовах півдня. Зокрема 
в умовах Дніпропетровщини 
даний гібрид продемонстрував 
один із найвищих показників 
урожайність серед досліджу-
ваних гібридів – 55,5 ц/га. Окремо 
слід зазначити високий рівень 
зимостійкості даного гібриду, що 

було підтверджено в тому числі 
в складних умовах перезимівлі 
2010/11. Також даний гібрид від-
значається повільними темпами 
росту на початкових етапах 
розвитку, що робить його стійким 
до переростання. Його більш пізні 
строки дозрівання дозволяють 
оптимізувати використання зби-
ральної техніки в період жнив. 

Інша новинка – СИ Савео є гібри-
дом інтенсивного типу, головною 
особливістю якого є надзвичайно 
висока та стабільна врожайність 
в розрізі регіонів вирощування 
та років, що підтверджено на 
протязі багаторічних досліджень. 

Особливо успішно даний гібрид 
реалізує свій потенціал в умовах 
центральних та західних областей. 
Зокрема СИ Савео був одним із 
найврожайніших гібридів під час ви-
пробування у Вінницькій, Київській, 
Тернопільській та Хмельницькій 
обл., демонструючи врожайність на 
рівні 60-70 ц/га залежно від умов 
конкретної локації. СИ Савео також 
характеризується середно-інтенси-
вними темпами росту восени, що 
робить його не придатним до дуже 
ранніх строків висіву. Також слід за-
значити, що СИ Савео відзначається 
найвищою олійністю серед лінійки 
гібридів "Сингенти".

Характеристика гібридів ріпаку озимого «Сингента»

Назва гібрида Група стиглості
Інтенсивність 

розвитку 
восени, бал

Зимо-
стійкість, 

бал**

Посухо-
стійкість, бал

Середня висота 
рослин, см

Стійкість до по-
лягання, бал

НК Технік Середньоранній Середній 9 7 165–170 9

НК Петрол Середньоранній Середній 8 7 165–170 9

НК Октан Середньоранній Середній 6 8 160–165 7

Торес Середньоранній Швидкий 7 9 170–175 7

Гладіус* Середньоранній Повільний 7 6 155–160 9

СИ Мартен* Середньопізній Повільний 8 7 155–160 9

СИ Савео* Середньоранній Середній 7 7 160–165 9

* Очікується у продажу з 2017 року.
** Бал: 9 — дуже висока; 1 — дуже низька.



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.

Кремній підвищує ефективність споживання рослинами азоту, фосфору, бору, марганцю 
та ін. мікроелементів.
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Незважаючи на економічну ситуацію та коливання на 
ринку, вже багато років поспіль основною лідируючою ку-
льтурою залишається саме озима пшениця. Надзвичайно 
важливим фактором для отримання високопродуктивних 
посівів є їх розвиток в осінній період, коли у рослини 
формується коренева система, вузол кущіння, накопичую-
ться цукри та вуглеводи для успішної перезимівлі. Тенденції 
минулих років вказують на те, що через несприятливі по-
годні умови восени більше 20% посівів озимої пшениці 
знаходилися в незадовільному стані, а тому мали високий 
ризик до вимерзання. Однією з умов накопичення росли-
нами озимих культур параметрів для успішної перезимівлі 
є збалансоване мінеральне живлення 

Таблиця 1. Хімічний склад та фізичні властивості 
IKAR FOSTO

Азот (N) 6,5 % 95 г/л
Вільні амінокислоти 6,3 % 93,3 г/л
Глутамінова кислота 3,3 % 48 г/л
Магній (Mg) 1,35 % 48 г/л
Марганець (Mn) 0,9 % 13 г/л
Фосфор (P2O5) 26 % 380 г/л
Цинк (Zn) 0,5 % 7 г/л
Густина 1,48 г/см3

pH 1,5 – 2,5

Одним із критичних елементів для формування 
кореневої системи є фосфор. На жаль, існує ряд факторів, які 
впливають на засвоєння фосфору з ґрунту. А нестача цього 
елемента живлення на початкових етапах вегетації не може 
бути компенсована в подальшому. Враховуючи обставини, 
актуальним є позакоренева обробка посівів добривом 
IKAR FOSTO (табл. 1), збалансований вміст якого сприятиме 
активізації розвитку кореневої системи, покращенню азо-
тного живлення та забезпечить необхідними елементами 
на початкових етапах вегетації. Особливої уваги заслуговує 
комплекс амінокислот рослинного походження L-глютамін 
та L-аспаргін, які стимулюють розвиток кореневої системи 
та активізують процеси поглинання поживних речовин з 
ґрунту, сприяють синтезу вуглеводів та бетаїну, що є найкра-
щим осмопротектором та антиоксидантом. Добриво містить 
в своєму складі особливо доступну для рослин форму 
фосфору, яка покращує рух поживних речовин по суди-
нах, сприяє підвищенню природнього імунітету рослин до 
захворювань за рахунок синтезу рослиною фітоалексинів, 
які перешкоджають розвитку патогенів. Норма застосува-
ння добрива IKAR FOSTO на озимих зернових культурах – 
0,5-1,25 л/га.

Ще одним обов’язковим поживним елементом цієї фено-
фази для озимої пшениці є сірка. Цей елемент входить до 
складу майже всіх білків, деяких вітамінів групи В і вітаміну 
Біотин, бере участь в окисно-відновних процесах і підтри-
мує нормальний поділ клітини і ріст молодих тканин. Для 
забезпечення пшениці озимої необхідними елементами 

восени в фенофазі кущення рекомендується викори-
стовувати добриво IKAR ELAIS, 2 л/га. (табл. 2).

Таблиця 2. Хімічний склад та фізичні властивості 
IKAR ELAIS

Азот (N) 10 % 135 г/л
Сірка (SO3) 24 % 320 г/л
Молібден (Mо) 0,4 % 5 г/л
Густина 1,35 г/см3

pH 7,5 - 8

 Не менш важливим елементом живлення для розвитку 
кореневої системи та вузла кущення є цинк. Цинк впливає 
на більшість фізіологічних процесів, оскільки входить до 
складу багатьох ферментів, вітамінів, білку та ауксинів; віді-
грає важливу роль у процесах регуляції росту. Забезпечи-
ти зернові культури цим  необхідним елементом живлення 
покликане добриво IKAR ZINTO (табл. 3), яке  завдяки своє-
му вмісту забезпечує рослини необхідною кількістю лег-
кодоступного цинку та додатковими елементами живлення, 
що покращують розвиток кореневої системи та вегетати-
вної маси восени. За рахунок підживлення IKAR ZINTO під-
вищується вміст зв’язаної води в рослині та зменшується 
кількість твердої води, що замерзає; підвищується вміст 
цукрів у вузлах кущення, активізується розвиток кореневої 
системи; збільшується морозостійкість рослин. Норма за-
стосування добрива IKAR ZINTO на озимих зернових ку-
льтурах – 0,5-1 л/га. 

Таблиця 3. Хімічний склад та фізичні властивості 
IKAR ZINTO

Азот (N) 6,6 % 100 г/л
Марганець (Mn) 1.35 % 20 г/л
Мідь (Cu) 0.13 % 2  г/л
Цинк (Zn) 13 % 200 г/л
Органічна речовина 0,13 % 2 г/л
Густина 1,54 г/см3

pH 1,5 – 2,0

Однією з основних проблем є передчасне настання 
похмурої погоди та різке зменшення середньодобових 
температур. Через це рослини не встигають накопичити в 
собі необхідної кількості сонячної енергії для формування і 
накопичення цукрів. У рослин спостерігається небажана від-
дача вологи, пригнічення фізіологічних процесів. Через це 
рослини входять в зиму слабкими та з недорозвиненою ве-
гетативною масою, що призводить до вимерзання. В даному 
випадку варто звернути увагу на позакореневе підживле-
ння посівів зернових культур добривом IKAR ENZO, яке 
завдяки високому вмісту марганцю (табл.3) активізує фе-
рментативний обмін в рослині, підтримує окисно-відновні 
процеси та зменшує транспірацію. Амінокислота L-пролін, 
що входить до складу протеїнів та білку й міститься в добри-
ві, сприятиме стійкості до осмотичних стресів. Отримуючи 
готові протеїни, рослина не витрачатиме власну енергію 

ТЕХНОЛОГІЇ ВАШОГО ПРИБУТКУ – 
ОСІННЄ ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ПРОДУКТАМИ ТМ IKAR

При вирощуванні озимих культур  забезпечення посівів всіма необ-
хідними елементами живлення на початкових етапах вегетації є одним 
із головних чинників вдалої перезимівлі та швидкого відновлення ве-
гетації навесні. ТМ IKAR вже позитивно зарекомендувала себе завдя-
ки продукту IKAR NB 5-17, який широко застосовується на всіх боро-
фільних культурах. Сьогодні компанія «IKARAI Україна» пропонує Вам 
широку лінійку висококонцентрованих добрив ТМ IKAR для застосува-
ння на всіх культурах, в тому числі й на озимих.
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для подолання стресу, а використовуватиме її для реаліза-
ції власного генетичного потенціалу. Завдяки підживлен-
ню IKAR ENZO посівів озимих зернових культур, у рослин 
підвищується здатність утримувати вологу, активізує-
ться розвиток вегетативної маси та збільшується синтез 
аскорбінової кислоти (вітаміну C), що сприятиме кращій 
холодостійкості культур. Норма застосування добрива IKAR 
ENZO на озимих зернових культурах – 1,0-1,5 л/га.

Таблиця 4. Хімічний склад та фізичні властивості 
IKAR ENZO

Азот (N) 7,4% 115 г/л
Марганець (Mn) 13 % 200 г/л
Цинк (Zn) 0,8 % 12,5 г/л
Амінокислота L-пролін 0,33 % 0,5 г/л
Густина 1,56 г/см3

pH 7,5 - 8

Незважаючи на тенденції до зменшення обсягів посівів 
озимого ріпаку, ця культура залишається однією з найбільш 
рентабельних. Основним фактором, через який ця культура 
втрачає свою популярність, є висока вірогідність вимерзання та 
відсутність достатньої вологи. Проте наші рішення є стратегічно 
важливими для прихильників цієї культури. Особливістю роз-
витку озимого ріпаку є те, що на продуктивність посівів впливає 
безпосередньо розвиток кореневої системи, яка активно роз-
вивається в осінній період, процес диференціації генеративних 
органів проходить у фазі формування розетки, тому важливо 
не втратити можливість сприяти реалізації потенціалу та підви-
щити шанс рослин на перезимівлю. Оптимальне позакореневе 
підживлення озимого ріпаку сприяє формуванню потужної 
кореневої системи, яка буде здатна накопичити необхідну кі-
лькість поживних речовин та цукрів; забезпечить стійкість до 
температурних коливань та збереже енергію для швидкого 
весняного відновлення вегетації. 

При інтенсивному вирощуванні озимого ріпаку важли-
вим є достатнє забезпечення посівів сіркою, яка забезпечує 
краще засвоєння азоту та формування білку, що є ключовим 
фактором для формування високоякісного врожаю. Забезпе-

чити таким необхідним елементом живлення з осені можна за 
допомогою добрива IKAR ELAIS. Унікальний склад добрива 
(табл. 2) завдяки високому вмісту сірки в легкодоступній формі 
сприятиме кращому засвоєнню азоту восени, накопиченню 
жирних кислот та вітамінів, які сприятимуть підвищенню по-
тенційної урожайності озимого ріпаку. В рослинах сполуки сі-
рки перетворюються та входять до складу амінокислот (такі як 
цистин, цистеїн, метіонін, які є будівельним матеріалом), білків, 
ферментів та ефірних олій, які підвищують продуктивність 
озимого ріпаку. Молібден, що входить до складу добрива, 
спряє перетворенню азоту в рослинах, що прискорює си-
нтез амінокислот та білкових сполук. Норма IKAR ELAIS для 
позакореневого підживлення озимого ріпаку – 2-5 л/га.

Надзвичайно важливим елементом живлення для ози-
мого ріпаку, особливо під час розвитку кореневої системи 
та кореневої шийки є бор. Цей елемент живлення впливає 
на розвиток твірних 

тканин та їх еластичність, що запобігає утворенню дупли-
стостей в кореневій шийці та її розтріскуванню. Особли-
вістю фізіологічної дії є те, що він сприяє переміщенню та 
накопиченню вуглеводів в кореневій системі озимого рі-
паку, що підвищує зимостійкість посівів озимого ріпаку. 

Таблиця 5. Хімічний склад та фізичні властивості 
IKAR NB 5-17

Бор (В) 12 % 170 г/л
Азот  (N-NH2) 5 % 70 г/л
Густина 1,415 г/cм3

pH 8,5

Основною проблемою живлення бором є те, що його 
сполуки недоступні при посушливих умовах за рахунок його 
природньої малорухливості, тому актуальним є застосува-
ння позакореневого підживлення посівів озимого ріпаку 
восени. Для упередження дефіциту бору на ріпаку та активіза-
ції росту кореневої системи, підвищення морозостійкості 
наша компанія рекомендує: Концентроване рідке добриво 
IKAR NB 5-17, яке має високий відсоток доступного бору (табл. 
5) та азот в амідній формі, що активізує розвиток вегетативної 
маси. Норма застосування IKAR NB 5-17 -  0,5-1,5 л/га.

Компанія «IKARAI Україна» запрошує всіх зацікавлених в отриманні прибутку!
 Формуємо дилерську мережу в Україні. 

Для розробки індивідуальних стратегій та рішень для справжніх професіоналів
  звертайтесь до менеджерів з регіонального розвитку:

Центральний регіон – Чайковський Вадим, тел. (050) 405-96-01
Західний регіон – Потапчук Микола, тел. (050) 401-10-65
Південний регіон – Ришков Микола, тел. (050) 405-96-02

 www.ikarai.com.ua   office@ikarai.com.ua 



Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №8 (55) / 201738

ОСІННІЙ ЗАХИСТ РІПАКУ – ПЕРЕДУМОВА ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ
Виробництво ріпаку в Україні після значного зниження 

протягом декількох останніх років набирає нових обертів. 
Це пов’язано із економічною складовою його вирощування. 
У зв’язку із недоборами врожаю ріпаку у ряді країн світу 
ціни на насіння стрімко зросли, що відразу позначилося і на 
Україні, де ріпак є однією із найбільш експортно орієнтованих 
культур. Виробники миттєво відреагували на ріст цін збільше-
нням посівних площ. За даними Мінагрополітики цьогоріч 
намолочено понад 2 млн. тонн ріпаку, що на 1 млн. тонн 
більше ніж у минулому році. Урожайність даної культури є 
також рекордною - 2,77 т/га. І це попри складні погодні умови 
цього сезону (весняні заморозки, літні негоди, аномально ви-
сокі температури, посуху). Така тенденція свідчить про те, що 
аграрії переглянули свої погляди щодо екстенсивного веден-
ня сільського господарства (збільшення валових зборів лише 
за рахунок розширення посівних площ) та стали приділяти 
значну увагу сучасним технологіям вирощування.

З огляду на високі ціни реалізації та значний попит на 
насіння можна спрогнозувати, що цієї осені під ріпак буде 
відведено ще більше посівних площ.Тож уже зараз ви-
робникам варто замислитися над питаннями, який посівний 
матеріал потрібно вибрати та які добрива вносити. Також 
чималу вагу у отриманні високих врожаїв ріпаку відіграє 
хімічний захист рослин. Адже правильно підібрані пре-
парати допоможуть не лише захистити культуру від бур’янів, 
шкідників та хвороб, а і створять сприятливі умови для 
максимальної реалізації потенціалу, закладеного у рослинах.

Побутують думки, що після висіву та до входження 
рослин у зимовий стан спокою посіви озимого ріпаку 
практично не потребують захисту. Проте така позиція є 
помилковою, адже прохолодне та вологе осіннє середови-
ще є ідеальним для швидкого розвитку та поширення 
хвороб та шкідників, які не завжди можливо стримати лише 
протруюванням насіння. Також осіння погода є ідеальною 
для проростання бур’янів. 

З огляду на це, для максимального захисту посівів ози-
мого ріпаку на початкових етапах розвитку та полегшення 
праці виробників компанія "НОПОСОН-АГРО" пропонує 
осінню систему захисту рослин.

Як відомо, основа врожаю озимих культур формується 
ще з осені, адже саме на початкових фазах розвитку про-
грамується їх продуктивність.

Для створення сприятливих умов перезимівлі рослин 
ріпаку першочерговим завданням є усунення конкуренції 
зі сторони бур’янів та падалиці злакових попередників, 
які є однієї із причин витягування точки росту озимого 
ріпаку. В умовах України падалиця зернових становить 
серйозну проблему, оскільки вони є основним попередни-
ком для ріпаку. Це питання особливо гостро стоїть восени, 
коли рослини ріпаку тільки починають розвиватися та 
не можуть самостійно впоратися із злаковими конку-
рентами. Окрім того, падалишні рослини виснажують ґрунт, 
споживаючи поживні речовини заплановані для ріпаку. 
Тому для ефективного контролю однодольних бур’янів та 
падалиці колосових попередників у посівах озимого ріпаку 
в осінній період варто застосовувати гербіцид Клетект.

Клетект – селективний післясходовий гербіцид для 
боротьби з однорічними та багаторічними злаковими 
бур’янами на посівах ріпаку, цукрових буряків, соняшнику, 
сої та томатів. Принцип дії препарату полягає у пригніченні 
синтезу жирних кислот та відмиранні точки росту. 

Потрапляючи на листкову поверхню, Клетект швидко 
поглинається та переноситься по всій рослині. Ознаки дії 
препарату помітні уже через 3-7 діб у вигляді побуріння 
і відмирання точки росту у міжвузлях, листки набувають 
некротичного забарвлення. Через 7-12 діб після внесення 
настає загибель надземної частини бур’янів, а ще через 
5-8 діб повністю висихає коренева система.

Клетект володіє високою селективністю до культури, 
завдяки чому препарат може застосовуватися у будь-який 
період розвитку ріпаку, у тому числі у фазу сім’ядолей. 
Даний препарат добре комбінується із гербіцидами проти 
широколистяних бур’янів, інсектицидами та фунгіцидами. 
Клетект ефективно контролює понад 40 видів однорічних 
та багаторічних злакових бур’янів, у тому числі проблемних 
для інших грамініцидів (плоскуха звичайна, тонконіг 
однорічний, види мишію, гумай, пирій повзучий та падали-
цю культурних злаковий культур). 

Норма витрати препарату 0,8-1,0 л/га для боротьби із 
однорічними та 1,2-1,8 л/га проти багаторічних злакових 
бур’янів, що забезпечує значну економію коштів під час 
внесення.

Таблиця 1. Рекомендації щодо застосування гербіциду 
Клетект на посівах  озимого ріпаку 

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб та час обробки, 
обмеження

Норма витрати 
препарату, л/га

однорічні 
злакові бур’яни

Обприскування посівів  
у фазі бур’янів 2-6 

листків (незалежно від 
фази розвитку ріпаку)

0,8-1,0

багаторічні 
злакові бур’яни

Обприскування посівів 
за висоти бур’янів 10-20 
см (незалежно від фази 

розвитку ріпаку)

1,2-1,8

Також слід відмітити, що найбільш сприятливим 
періодом для боротьби із падалицею культурних зла-
ків є 1-2 листки для пшениці та 4-6 листків для ячменю. 
Застосування грамініциду Клетект у ці фази забезпе-
чить найвищий рівень контролю самосівів стерньових 
попередників та значно підвищить шанси посівів ріпаку 
успішно перезимувати.

Причина поганої перезимівлі рослин ріпаку може 
критися також у шкідниках. Пошкоджуючи листки та 
стебла вони створюють сприятливі умови для проникне-
ння значної кількості інфекційних хвороб, розтріскування 
стебла та загибелі рослин. Окрім того, личинки та жуки 
пошкоджують верхівкові пагони, що призводить до значно-
го ослаблення та вимерзання ріпаку. В уражених рослинах 
сповільнюються ростові процеси, припиняється формуван-
ня генеративних органів.

Найбільш небезпечними у осінній період є хрестоцвіті блі-
шки, прихованохоботники та ріпаковий трач. Вони завдають 
значних збитків аграріям, сильно пошкоджуючи посіви. 
Проти цих та інших шкідників озимого ріпаку необхідним є 
застосування інсектициду Нірвана нормою 0,75-1,5 л/га.

Рис.1. Прихованохоботник живиться на рослині ріпаку

Вдале поєднання складових компонентів цього препарату 
забезпечує як контактно – шлункову, так і системну дію на 
комах, знищуючи їх незалежно від фази розвитку. Важливою 
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перевагою препарату Нірвана є наявність у його складі 
«зеленого розчинника», що забезпечує краще змочування 
оброблюваної поверхні рослин та підвищує ефективність 
роботи препарату. Завдяки покращеній формуляції Нірвана 
- один із небагатьох інсектицидів, що дозволяє ефективно 
боротися із шкідниками восени: при понижених (+5°С) 
температурах повітря, випаданні опадів, сильній росі, тощо. 

Таблиця 2. Рекомендації щодо застосування 
інсектициду Нірвана на посівах  озимого ріпаку 

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб та час обробки, 
обмеження

Норма витрати 
препарату, л/га

прихованохобо-
тники, озима 

совка, попелиці, 
хрестоцвіті блі-
шки, ріпаковий 
трач, ріпаковий 

квіткоїд

обприскування посівів 
при досягненні ЕПШ, 

або при перших 
проявах злісних 

шкідників

0,75-1,5

Ще однією перепоною на шляху до успішної перезимі-
влі посівів озимого ріпаку є його переростання. Оскільки 
основним лімітуючим фактором для висіву його насіння є 
наявність вологи, аграрії часто розпочинають сівбу даної 
культури ще на початку серпня, не чекаючи пересихання 
ґрунту. У зв’язку із чим ще до настання зимового похоло-
дання посіви встигають надмірно розвинутися (до 8-12 ли-
стків), точка росту піднімається вище 2,5 см над ґрунтом, 
рослини мають недостатню концентрацію клітинного соку, 
що в свою чергу призводить до їх виснаження та загибелі у 
зимовий та ранньовесняний період. Окрім переростання, 
посіви ріпаку піддаються ризику ще й ураження різними 
інфекціями, що також є одним із факторів поганої пере-
зимівлі. Найбільш розповсюдженими хворобами восени 
є пероноспороз, альтернаріоз, фомоз, циліндроспоріоз, 
втрати врожаю від яких можуть сягати 70 % і більше. 
Обробка насіння протруйниками частково вирішує цю про-
блему, проте без застосування фунгіцидів під час вегетації 
культури все-одно обійтися не можливо. Перед входжен-
ням у зимовий період рослинам конче потрібна підтримка 
та надійний захист. З огляду на це компанія "НОПОСОН-
-АГРО" рекомендує застосування фунгіцид Блок. Даний 
препарат забезпечує як профілактику, так і захист озимого 
ріпаку від альтернаріозу, фомозу, циліндроспоріозу, боро-
шнистої роси, запобігає переростанню рослин та підвищує 
їх стійкість до екстремальних погодних умов.

Механізм дії препарату полягає у блокуванні синтезу 
ергостерину – речовини, яка входить до складу клітинних 
мембран патогенів та порушенні процесів поділу клітин 
грибів та їх загибелі.

 
         а) конкурентний продукт                             б) Блок

Рис.2. Стан розвитку рослин ріпаку озимого за різного 
фунгіцидного захисту. (Миколаївська обл., 2017 р.)

 

Рис.3. Посіви озимого ріпаку, оброблені препаратом Блок 
(Миколаївська обл., 2017 р.)

Проникнення фунгіциду у оброблені рослині відбу-
вається через 1-4 години після внесення. Блок швидко 
поширюється та рівномірно розподіляється, тому покра-
щення стану рослин відбувається через декілька годин. 
Завдяки акропетальному переміщенню (знизу догори) 
даний препарат активно переміщується до молодих орга-
нів, забезпечуючи їх надійний захист. Ефективність роботи 
фунгіциду мінімально залежить від зміни погодних умов. 
Так, випадання опадів через 4 години після внесення не 
завдасть шкоди якості його роботи.

Важливою особливістю препарату Блок є його ріст-
-регулюючі властивості. Застосування цього фунгіциду 
на ріпаку та озимих зернових забезпечує захист посівів 
від переростання та допомагає підготувати їх до пере-
зимівлі. Після внесення препарату на озимі культури у 
оброблених рослин уповільнюється ріст надземної маси, 
проте розвиток кореневої системи не припиняється. Вона 
продовжує активно збільшувати свою масу та глибше 
проникати у ґрунт, що значно знижує ризик вимерзання.

Найвищий ефект від застосування препарату Блок відміча-
ється при застосуванні його у фазі 3-5 листків ріпаку озимого 
за норми 0,75 -1,0 л/га. Таке його використання забезпечить 
надійний захист посівів від проникнення патогенів, інгібує 
надмірний ріст рослин та підсилить їх захисні функції.

Таблиця 3. Рекомендації щодо застосування фунгіциду 
Блок на посівах  озимого ріпаку 

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб та час обробки, 
обмеження

Норма витрати 
препарату, л/га

Альтернаріоз, 
фомоз, цилі-
ндроспоріоз, 
борошниста 

роса 

Обприскування посівів 
в період вегетації ріпаку 0,75-1,0

Інгібування 
росту рослин 
та підвищення 

стійкості до екс-
тремальних умов 

середовища

Обприскування посівів 
восени у фазі 3-5 листків 

озимого ріпаку
0,5-0,75

Таким чином, взявши на озброєння наші рекомендації 
щодо захисту озимого ріпаку препаратами від "НОПОСОН-
-АГРО", ви надійно захистите свої посіви восени, забез-
печите їх успішну перезимівлю та хороший стан на 
початку весняної вегетації, а це і є запорукою високої 
врожайності. Тож обирайте виважено та користуйтеся 
лише якісним. Гарних Вам врожаїв!

Кандидат с.-г. наук, науковий консультант 
ТОВ «НОПОСОН-АГРО» Галина Павленко

(044) 406-57-83, (067) 313-60-43
www.noposion.com.ua
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Достигають соковиті плоди на деревах садівничих господарств, скоро настане час збирати 
врожай, насолоджуватись смаком свіжих фруктів, поповнювати природним багатством 
фруктосховища, зберігати запаси на рік – до наступних врожаїв, і так цикл за циклом роблять 
аграрії свою справу – разом з природою. В цей час, коли всі збираються з силами перед 
завершальним етапом вирощування яблук, актуальне проведення заходів, де є можливість 
проаналізувати вплив цьогорічних умов, дізнатись детальніше про існуючі проблеми та 
найефективніші захисні міри для їх запобігання. 27 липня компанія «Сингента» провела 
День саду в рамках проекту «Майстерня садівництва» – традиційне зібрання садівників, що 
проводиться декілька разів на рік в різних регіонах України. Захід відбувся на Вінничині, на базі 
відомого в Україні потужного садівничого підприємства «Аграна Фрут Лука», що розташоване в 
с. Лука Мелешківська Вінницького району.

«Аграна Фрут Лука» – це підприємство з австрійськими 
інвестиціями, яке працює в Україні вже 16 років. Тут 
вирощують 230 га яблуневого саду, 110 га суниці, 96 га 
вишні, 15 га малини, які дають врожай, що під брендом 
LUKA вже завоював міцну репутацію на вітчизняному та 
закордонних ринках. Підприємство володіє сертифікатом 
Global G.A.P., має вихід на ринки всіх європейських країн 
та працює над отриманням сертифікату Organic Standart. 
Євген Чепернатий, генеральний директор «Аграна 
Фрут Лука», привітав гостей на території свого саду:

«Сьогодні видатний день, ми разом 
з компанією «Сингента» вперше 
проводимо серед наших садків такий 
гарний захід. Це приємно, адже до нас 
завітало багато друзів та колег. Я 
вважаю, що такі зібрання дуже корисні, 
адже під час них формуються важливі 
думки, висновки, відточуються 

технології. На сьогодні ми маємо 230 га яблуневого саду. 
Кожен рік нам робить ті чи інші виклики: похолодання, 
посуха, недостатня забезпеченість водою тощо, 
але з такою компанією як «Сингента» нам вдається 
успішно проводити свою роботу на належному рівні та 
отримувати хороший результат. Навіть цьогоріч я 
задоволений видом на майбутній врожай».

Центральний регіон є потужним садівничим краєм. При 
відсутності аномальних кліматичних випадків тут 
відбувається родюча для садів зустріч великої кількості 
сонячних та дощових днів – у балансі. Проте останнім 
часом природний баланс почав глобально порушуватись, 
і про звичний клімат говорити не доводиться. Якщо 

минулого року збитки садівникам принесла посуха, то 
цього року – пізні холоди. Втім, вчасний та якісний захист 
значно нівелює стрес дерев, і вже зрозуміло, що кожен 
садівник повинен мати в своєму арсеналі ті знання та 
інструменти, які підготують його до роботи в складних 
непередбачуваних умовах. І компанія «Сингента» надає 
можливість такої підготовки! Юрій Струмінський, кері-
вник Центрального бізнес-регіону компанії «Сингента» 
розповів:

 «В Центральному регіоні України добре росте 
все. Край характеризується хорошими посівами всіх 
польових культур, а також якісним садівництвом, 
особливо у Вінницькій та Черкаській областях. Зокрема 
про потужне садівництво в підприємстві «Аграна Фрут 
Лука» я чув ще в студентські роки. Цей рік для садівників 
дуже тяжкий. Були весняні заморозки, різке похолодання 

«МАЙСТЕРНЯ САДІВНИЦТВА»: ЧОМУ 
ДОБРИЙ ВРОЖАЙ ЯБЛУК МОЖЛИВИЙ 

НАВІТЬ ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ
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під час цвітіння, і велика частина садів підмерзла. 
Більшість товаровиробників не зможуть отримати 
запланованого врожаю. Але в «Аграна Фрут Лука», де ми 
сьогодні проводимо цей чудовий захід, бачимо, що яблука 
знаходяться в дуже хорошому стані, наче і не було тих 
невчасних холодів. По-перше, їх тут дійсно було менше 
ніж в інших районах Вінничини, а по-друге – це високо-
технологічне господарство, генеральний директор Євген 
Чепернатий – кандидат с.-г. наук, і його спеціалізація саме 
система захисту саду. Тобто всю свою велику наукову 
базу знань він зміг втілити на практиці, у винагороду 
отримавши позитивний результат в нелегкій ситуації. 
І ми можемо наочно переконатись, що якісна технологія 
спрацьовує в будь-яких умовах. В садах цього підприємства 
використовується багато продуктів для захисту саду 
від компанії «Сингента», новинок в тому числі. На Дні 
саду спеціалісти нашої компанії будуть презентувати 
якісні різні системи захисту яблук від Syngenta, і ми дуже 
раді, що сьогодні сюди завітали багато аграріїв не тільки 
з Центрального регіону, а й зі Східного, а також гості з 
Республіки Білорусь та Узбекистану». 

Дійсно, до заходу був проявлений великий інтерес, 
і значну заслугу у великій кількості гостей має також 
корпорація «Вінницясадвинпром», в яку входить 
близько 40 садівничих підприємств Вінницького регіону. 
Анатолій Семенюк, генеральний директор корпорації, 

радо привітав в гостей під час відкриття 
Дня саду: «Сьогодні спільно з компанією 
«Сингента» ми організували чудовий 
День саду, куди запросили багатьох 
садівників регіону. Зустрічі з колегами – 
це завжди приємно та продуктивною. 
Ситуація з садами цього року не 
проста: дуже багато дерев померзло, 

тому очікуваного врожаю не буде. Втім, підприємство 
«Аграна Фрут Лука» змогло впоратись з цією проблемою, 
і нам приємно знаходитись в такому прекрасному 
садку. В позитивному результаті велику роль зіграло 
широке використання захисних препаратів від компанії 
«Сингента». 

Після ранкової кави зі смаколиками, атмосферної 
фотосесії та подарунків, відпочинку після дороги та 
привітальних слів від організаторів заходу наступила 
друга частина Дня саду – дослідження проблем в садах та 
висвітлення методів їх вирішення.

ЗБЕРЕГТИ ЯБЛУКО – МІСІЯ ВИКОНАНА
Володимир Воєводін, технічний експерт компанії 

«Сингента», охарактеризував вплив цьогорічних 
погодних умов на розвиток садових плодів. Він 
відмітив, що похолодання йшли нерівномірно, велика 
температурна різниця спостерігалась між територіями 
відстанню навіть до 10 км. Від похолодання аграрії 
рятували дерева по-різному: повезло тим, в кого 
встановлена сітка (під нею температуру більша), робили 
дощування, (крони змочується зрошувальною водою і на 

поверхні бруньок утворюється водно-льодове покриття, 
що сприяє підвищенню їх температури), проводили 
окурювання соломою, тирсою та димовими шашками, 
вкривали насадження агроволокном, давали достатню 
кількість добрив, щоб уберегти рослини від сильного 
стресу тощо. Зрошування під час заморозків компанія 
«Сингента» рекомендує робити не чистою водою, а з 
препаратом Дітан™, можливо навіть у подвійній нормі 
(4 кг/га). Володимир Воєіводін також зазначив, що в таких 
холодних умовах дуже корисним є внесення добрива 
Ізабіон®, яке має в своєму складі набір амінокислот, що 
починають швидко діяти, і покращує живлення культури, 
діє як стимулятор росту, є антистресантом для всієї 
рослини. 

До речі, компанія «Сингента» вирішила підтримати своїх 
клієнтів в цей нелегкий час, який приніс багато збитків, 
і зробила акцію: при придбанні препаратів для захисту 
саду, що постраждав від заморозків, а саме інсектицидів 
Люфокс®, Матч®, Вертимек® та фунгіциду Світч®, компанія 
надала знижку 20%! 

Враховуючи нестандартні погодні умови – таке 
зниження температури не фіксувалося протягом 
останнього сторіччя – хвороби теж повели себе 
нестандартно, з’явившись на самих ранніх етапах розвитку 
саду: це парша, борошниста роса, альтернаріоз, моніліоз. 
Наразі в багатьох садах прогресують бактеріальні опіки. 
Теж саме стосується і шкідників: найбільш актуальні 
проблеми сезону це плодожерка та кліщі. Сергій 
Білошапкін, керівник напряму спец культур та 
картоплі в країнах СНД, присвятив свою доповідь системі 

захисту садів від плодожерки та інших 
лускокрилих шкідників, зазначивши 
прикрий факт, що більшість з них 
дуже добре змогли пристосуватись 
до зміни кліматичних умов. Яблунева 
плодожерка – один із найнебезпечніших 
шкідників плодових культур. Для 
захисту від неї компанія «Сингента» 

пропонує такі сучасні препарати проти плодожерки, як 
Люфокс®, Матч® Проклейм® та Ампліго®.

Якими ж є найбільш дієві інструменти захисту саду? 
Як відомо, компанія «Сингента»  має в своєму портфоліо 
досить великий асортимент продуктів, які допоможуть 
садівнику зібрати великий врожай гарних яблук, одне до 
одного. Хорус®, Циделі™ Топ, Скор®, Ембрелія™, Світч®, 
Топаз® тощо – від хвороб, Актара®, Ампліго®, Вертимек®, 
Енжіо®, Карате® Зеон, Люфокс®, Матч®, Проклейм® тощо 
– від шкідників. Надамо інформацію про ті препарати, які 
нещодавно з’явились на ринку, але вже встигли себе добре 
зарекомендувати.

Циделі™ Топ  – це двокомпонентний фунгіцид для 
професійних виробників плодових культур для захисту 
саду від парші та борошнистої роси. Складається з 
2 діючих речовин: 125 г/л дифеноконазолу та 15 г/л 
нової ефективної діючої речовини цифлуфенаміду. 
Цифлуфенамід належить до нового класу фунгіцидів – 
амідоксими. Є високоактивним проти борошнисто-росяних 
грибів. Тож, переваги продукту Циделі™ Топ – в наступних 
позиціях:
• Одночасно захищає як від борошнистої роси, так і від 

парші, альтернаріозу, кладоспоріозу та інших видів 
плямистості.

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

• Потужна трансламінарна дія.
• Поєднання двох діючих речовин унеможливлює 

виникнення резистентності.
• Властива газова фаза (до 4 см від місця потраплянні 

краплі).
• Стійкість до змивання дощем і високих температур.
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Ембрелія™ – інноваційний фунгіцид для захисту 
плодових культур від комплексу захворювань, який 
містить 2 діючі речовини: 40 г/л дифеноконазолу та 100 г/л 
ізопіразаму, що дають силу подвійного зазисту. Він володіє 
унікальним потужним механізмом захисту плодів і листя 
від парші, моніліозу й борошнистої роси. Ембрелія™ має 
низку особливих переваг.
• Висока біологічна ефективність.
• Лікування, захист та антиспорулянтна дія.
• Добре виражена превентивна дія.
• Стійкість до змивання дощем.
• Завдяки IZM технології подвійного зв’язування молекул 

цей препарат забезпечує подовжений надійний захист.
• Знижує інфекційний запас борошнистої роси.
• Застосовується від фази цвітіння і до фази достигання 

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

Проклейм® – це спеціалізований інсектицид 
природного походження кишково-контактної дії для 
контролю понад 40 видів лускокрилих. Містить 50 г/кг 
емамектину бензоату. Унікальність препарату полягає у 
швидкому проникненні в рослину та створенні резервуарів 
в тканині. У гусениці, яка поглинула оброблену частину, 

за 1-4 години відбувається порушення нервової системи, 
що призводить до паралічу. Смерть настає через 1-4 доби 
після поїдання обробленої рослини.

Препарат має низку певних переваг:
• Знищує всіх лускокрилих шкідників, що живуть 

приховано та відкрито.
• Починає діяти з фази яйця – має спрямовану овіцидну 

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

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

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

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

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

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

Вертимек® – чудовий інсектицид для позбавлення від 
кліщів. Діюча речовина препарату – абамектин, 18 г/л, 
яка є аналогом природних абамектинів, які продукують 
ґрунтові гриби. Завдяки цьому препарат має короткий 
термін очікування – 14 днів. Особливість цього продукту в 
тому, що він дозволяє обмежити чисельність рослиноїдних 
кліщів, зберігаючи при цьому кількісний склад корисної 
фауни. Наприклад, препарат не знищує вид кліща, який 
харчується павутинним кліщем, що значно підвищує 
ймовірність знищення останнього – додатковий ефект при 
хімічній обробці. Ще одна відмінна особливість Вертимеку 
в тому, що він, проникаючи протягом двох годин в рослину, 
залишається в паренхімі листка, утворюючи так звані 
резервуари. Ця властивість дозволяє контролювати кліщів 
навіть тоді, коли вони живляться на протилежному від 
обробленого боці листка.
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Ключові характеристики інсектоакарациду Вертимек®:
• Ефективність не залежить від високих температур і 

дощу та гарантує подовжений захист.
• Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, трипсів, 

медяниць.
• Сумісний з біозахистом — безпечний для ентомофагів 

через 2–24 години після обприскування.
• Не має фітотоксичності на чутливих культурах і сортах, 

не утворює на плодах «сітку».

Як ми вже зазначали, на конференцію «Майстерня 
садівництва» прибули гості з інших країн, але не тільки 
в якості відвідувачів. Зокрема з доповіддю виступила 
Вероніка Комардіна, завідуюча відділом захисту пло-
дових культур Білоруського інституту захисту рослин, 
яка вже не вперше долучається до спільних проектів з 
«Сингентою» та приймає участь у заходах компанії. Вона 
зробила огляд фітосанітарного стану садів у 2017 році, 
наводці приклади з різних господарств та представила 
садівникам розроблену інститутом схему обробок саду 
від хвороб яблуні препаратами Syngenta на різних стадіях 
розвитку інфекцій, в першу чергу парші. 

Завершальна доповідь теоретичної частини належала 
експортній тематиці, а саме особливостям підготовки 
до сертифікації Global G.A.P. – найефективнішого і 
найпоширенішого стандарту серед тих, які визначають 
якість і безпечність сільськогосподарської продукції. Цю 
тему висвітлив експерт Ігор Чечітко. 

Проведенню практичної частини конференції 
«Майстерня садівництва» спробував завадити проливний 
дощ, але де там. Всі учасники терпляче перечекали його 
та відправились в садок «Аграна Фрут Лука», де були 
висвітлені особливості захисту в підприємстві, показані 
технології літньої обрізки саду, а також йшло обговорення 
щодо застосування інноваційних технологій, зокрема 
про можливості використання дронів в обстеженні 
багаторічних насаджень та такий інструмент для 
прогнозування розвитку хвороб в садах як метеостанції. 

ГОВОРЯТЬ ГОСТІ ДНЯ САДУ
Микола Винник, керівник 

ПСП «Шевченківське», Київська обл.:
«Маємо 140 га яблуневого 

саду. На жаль, цього року врожаю 
не будемо мати: все вимерзло. 
Добре, що вирощуємо ще й польові 

культури, і вдасться перекрити збитки. Але що 
зробиш, рік на рік не попадає. Такі заходи, як сьогодні, 
піднімають настрій, вселяють надію на краще. 
З «Сингентою співпрацюємо і дружимо вже дуже 
давно. Я добре знайомий з Володимиром Воєводіним, 
сьогодні зустрілись, як старі друзі. В своєму саду – 
як на яблунях, так і на ягідниках – використовуємо 
фактично всі препарати компанії».

Николай Остапович, агрофирма 
«Рассвет», Брестская область, 
Республика Беларусь:

«В этом году нашему саду 
исполняется 40 лет. И кстати 
в 1977 году мы его сажали 
совместно с украинскими из Луцка 
и польскими коллегами. Площадь 

нашего сада в настоящий момент составляет 
300 га. Выращиваем яблоки – это основные сады, а 
также вишню, алычу, сливу. Есть также и ягоды, но 
мы в последнее время значительно сократили их 
площадь. Есть фруктохранилище на 2000 т. Очень 
приятно, что нас пригласила компания «Сингента» 
посетить сегодняшний День сада на таком прекрасном 
предприятии, мы довольны! Препараты этой компании 
мы используем уже очень давно, первыми применили 
Скор – 26 лет назад, когда «Сингента» еще имела другое 
название. И другие их новинки продолжают радовать 
положительным эффектом».

Таймур Хабибулло, садовод из 
Узбекистана:

«Площадь наших садов 
составляет 30 га, в основном 
это яблони. Установлено 
капельное орошение, сетки 
над садом. Садим новые сорта, 
занимаемся обновлением сада. 

Мы активно работаем с продукцией компании 
«Сингента», результаты хорошие. С болезнями 
и вредителями сада их препараты справляются 
гарантировано. Сад хозяйства, в которое мы сегодня 
любезно приглашены, восхищает. Урожай здесь будет 
высокий, это видно». 

Тетяна Бєлінська 
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КОМПАНІЯ «ADAMA» ПОКАЗАЛА 
ФАЙНИЙ РОДЮЧИЙ САД

Вирощування саду – галузь непроста. Аби мати від 
неї віддачу, треба не тільки весь рік дбати про сад, 
а й глибоко знатись на засобах його захисту. Тому 
керівники та агрономи активно відвідують заходи 
компанії «Adama» – світового лідера виробництва та 
реалізації засобів захисту рослин. Компанія взяла за 
мету дійти до кожного садівника, надати потрібну 
інформацію на всіх етапах вирощування.  

2 серпня компанія провела 
конференцію «Файний сад – 
родючий сад». Захід проходив на 
території ТОВ «Молодіжна Аграрна 
Спілка», що знаходиться в cелі 
Олексіївка Сокирянського району 
Чернівецької області.

Як розказав нам власник саду, 
директор ТОВ «МАС», Віталій 
Нігалатій, підприємство було 
засноване 2012 року. 2015 року було 
висаджено перших 20 гектарів сорту 
Голден Рейнджерс, 2016 – 30 гекта-
рів Ред Джонапринц. У планах – 
висадка ще 50 гектарів саду, а також 
будівництво сховища на 5 тисяч тонн.

Конференцію відвідали понад 
130 садівників, які прибули з різних 
куточків України. Гості мали можли-
вість зробити знімок на пам›ять у 
фотозоні або виготовити власними 
руками екосумку з логотипом 
компанії. Але погляди спеціалістів 
приковували звичайно ж яблука, бо 

такий результат як на цих дослідних 
ділянках є не у кожного.

«На даний момент сад займає 
50 гектарів, у планах розширення 
його до 100, – зазначає агроном 
ТОВ «МАС» Олег Забудько. – Всі 
саджанці на підщепі М9. Схема 
посадки 4Х1. Поки маємо 3 сорти: 

Голден Делишес Рейнджерс, Гала 
Шнига, Ред Джонапринц. На 
цей момент саду мало, але ми 
хочемо щоб все було доглянуто, з 
дотриманням передових технологій. 
Сад оснащений шпалерою, 
встановлені протиградові сітки, 
є крапельне зрошення. Крім того, 
маємо метеостанцію, яка дозволяє 
не тільки бачити погоду, а й 
відстежувати вологість ґрунту. 
Система захисту традиційна, 
однак є свої нюанси, бо сад молодий, 
саджанці завезені з Італії. Успішно 
боремось зі шкідниками, дбаємо 
про саджанці. Завдяки регуляторам 
росту успішно впорались і з 
наслідками заморозків, які були на 
території України. З третього 

Олег Шевчук, 
директор 
Західного 
регіону «Адама 
Україна».
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року будем проводити хімічне 
проріджування. Якщо говорити 
про засоби захисту, в більшості 
це препарати компанії «Adama». 
Вони не раз перевірені на практиці, 
показують гарні результати».

Під час пленарної частини гості 
мали можливість прослухати цікаву 
та корисну інформацію від науковців. 
Про основні та проблемні хвороби 
саду, їх діагностику та визначення 
розповів О. Акулов, кандидат біологі-
чних наук Харківського Національно-
го університету ім. В. Н. Каразіна. 
Жвавий інтерес викликав виступ 
співробітника «Adama» Олега Носика 
з приводу важливості якості води та 
її вплив на ефективність пестицидів. 
Не менш цікавою була доповідь 
доктора сільськогосподарських 
наук Ю. Яновського, присвячена 
найпоширенішим шкідникам 
саду сезону 2017 року та методам 
боротьби з ними.

Далі за планом – огляд садових 
демо-ділянок, де учасники конфе-
ренції змогли на практиці оцінити 

ефективність системи захисту 
«Adama» для плодових культур. 
І гості активно діляться своїми 
враженнями. 

«Я за освітою агроном, а з 
2003 року працюю в бізнесі, та 
займаюсь реалізацією засобів 
захисту, – розповідає Дмитро 
Щербанюк, представник компанії-
дистриб’ютора «Агросем» 
(Тернопіль). – Приїхав сюди зі своїми 
друзями-фермерами. Компанія 
«Adama» завжди показує високий 
рівень агротехніки, серйозне 
ставлення до саду. Тут є на що 
подивитись. Приємно, що в Україні 
розвивається садівництво». 

«День саду від компанії «Adama» 
я відвідую вперше, але досить 
довго знайомий з керівником 
Західного регіону компанії Олегом 
Шевчуком. Дуже приємно, що 
компанія виходить на український 
ринок, – зазначає Сергій Бородін, 
завідувач відділом впровадження 
інновацій Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки. – 

Захід цікавий. Дуже детально розказано 
про підготовчі роботи, що стосую-
ться хімічної обробки, надані практи-
чні рекомендації: як, у які терміни, 
якими препаратами треба проводити 
обробку. Адама пропонує раціональні 
хороші препарати за цінами, які нижчі 
ніж в інших компаніях. І це дуже важливо 
для українських садівників. Інформація, 
яку я тут почув, буде подана на 
сайті бібліотеки, де з нею можуть 
ознайомитись користувачі: науковці, 
фермери». 

«Наша компанія працює з 
яблучними садами, маємо 8 гектарів, 
– ділиться з нашим кореспондентом 
агроном підприємства «Астра» 
(Луцьк) Сергій Панасюк. – Продукці-
єю «Adama» користуємось не перший 
рік, препарати працюють на всі 
110%. Постійно використовуємо 
«Стірокап», «Цезар», «Маврік». 
Комбінуємо з іншими препаратами».

Завершився захід традиційною 
лотереєю та виступом вокального 
ансамблю.

Ольга Стоноженко

Олег Забудько 
демонструє 

учасникам 
конференції сад.

Олександр 
Акулов, вчений-

фітопатолог.
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НА ФРАНЦУЗЬКОМУ ДНІ ПОЛЯ «ВОЛИНСЬКА 
ФОНДОВА КОМПАНІЯ» ПРОДЕМОНСТРУВАЛА ДВА 

ОБПРИСКУВАЧА БРЕНДА KUHN – САМОХІДНИЙ  BOXER 
2025 M І ПРИЧЕПНИЙ OCEANIS 7700 RHA

3 серпня на базі ТОВ «Маяк-Худяки», що знаходиться 
у   с. Худяки Черкаської області,  відбувся Французький 
День Поля, організований компанією «Євраліс» разом з 
компанією «KUHN-Україна» за сприяння Посольства Франції 
в Україні. Під час заходу відбулися польові презентації на 
посівах, польові шоу техніки в роботі.

На Дні поля «Волинська фондова компанія» представила 
потужну техніку зі світовим ім’ям – причіпний обприскувач 
Kuhn Oceanis 7700 RHA та самохідний обприскувач Kuhn 
Boxer 2025 M, які викликали неабиякий інтерес аграріїв під 
час польових презентацій.

Про унікальну техніку розповів бренд-менеджер «Воли-
нської фондової компанії» з напрямку KUHN.

Самохідний Kuhn Boxer 2025 M – 
ідеальна машина для малих і середніх 
господарств

На сьогоднішній день самохідний обприскувач Kuhn 
Boxer 2025 – найлегша машина на ринку. Це дає чимало сут-
тєвих переваг – кращу продуктивність, менше ущільнення 
ґрунту, економічність. 

Машина розрахована на малі і середні господарства. 
Особливо буде цікаво тим, у кого земельні ділянки невели-
кі, розділені, тому для того, щоб оперативно і продуктивно 
виконувати роботу обприскування і пересуватися від однієї 
ділянки до іншої, така машина буде слугувати якнайкраще.

Головні конструктивні особливості, які вирізняють об-
прискувач – це ергономічна кабіна, надзвичайно міцний 
корпус, оснащений пневматичною підвіскою, дорожній 
просвіт 1,4 метра.

Чотири пневмоподушки, які знаходяться над вісями, 
забезпечують кращу стабілізацію при роботі – вони кра-
ще «ковтають» нерівності, покращують не тільки комфорт 
водія, але і стабільність усієї машини. 

Кабіна, як для такої машини, доволі велика, маємо над-
звичайно ефективну оглядовість передніх коліс і поля. 
Кабіна герметична, обладнана кондиціонером і вугільним 
фільтром, який захищає від попадання хімікатів.

Тоді як у багатьох виробників роздільники рядків 

поставляються опційно, у Kuhn Boxer 2025 вони вже є у 
базовій комплектації. Також у такому класі машина вже йде 
з навігацією. Крім того, є автопідрулювання і автопілот, який 
веде машину точно заданою траєкторією. 

Стабілізація штанги – один з найважливіших параметрів, 
відбувається як гідроциліндрами, так і азотними акуму-
ляторами, і це забезпечує надзвичайно рівну витримку 
штанги. Можна бути впевненим за максимально якісне до-
тримання висоти, незалежно від того, чи це край штанги чи 
центральна секція.

Що стосується додаткових опцій, то при бажанні штанга 
може бути обладнана датчиками висоти, що дає можливість 
додатково захиститися від пошкоджень: коли штанга находить 
на якусь нерівність, датчик подає сигнал і штанга автоматично 
піднімається. Зараз у базовій комплектації на краях штанги 
стоїть механічний захист від пошкодження – гаки. 

Ширину колії можна регулювати механічно. В базовій 
комплектації відстань між колесами 2,5 м, якщо переставити 
місцями праві і ліві колеса, то ширину колії можна збільшити 
до 2,7 м.

Обприскувач обладнаний боковим освітленням – це 
LED-фари, що забезпечують надзвичайну якість освітлення, 
з яким можна сміливо працювати в нічну пору. 

«Зазначу, що самохідний обприскувач Kuhn Boxer виго-
товляється у Бразилії на заводі Montana, – розповів Денис 
Кузьмич. – Для України Kuhn Montana – досить відома техні-
ка, яка завозилася в нашу країну з 2007 року. Є аграрії, які 
зараз працюють на цих машинах і надзвичайно задоволе-
ні, передовсім, її надійністю, простотою в експлуатації і 
обслуговуванні».

Мовою цифр:
• Продуктивність машини – близько 300 га за зміну. 
• Середня швидкість – 15-17 км/год. 
• Ширина штанги – 25 метрів.
• Ємкість бочки – 2000 літрів. Бак для чистої води на 26 лі-

трів, бак для маточного розчину – 36 літрів. 
• Довжина штанги – 25 метрів, має сім секцій для обпри-

скування. 
• Вага порожньої машини 6 тонн.



Офіційний дистриб'ютор з продажу техніки та 
запасних частин KUHN

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

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

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

www.vfc.com.ua  office@vfk.lutsk.ua
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Причіпний обприскувач Kuhn Oceanis 
7700 RHA допоможе значно заощадити 
гроші

Цей причіпний обприскувач виробництва Франції – один 
з найбільших у своєму класі. Перевагами даної моделі є над-
звичайно надійна конструкція, суперстабільна алюмініє-
ва штанга, стійка до корозії та нечутливий до агресивних 
продуктів та УФ-променів бак з армованого поліестеру. 
У бака немає гострих кутів, рідина дуже плавно рухається 
всередині, хімія не затримується на стінках, і це дає ефект 
при промивці бочки. 

Пружинний механізм підвіски тягового дишла забезпе-
чує якісну стабілізацію. Всі нерівності, коливання і удари 
гасяться пружинами.

Окрема перевага – простий доступ оператора до вузла 
керування. Завдяки простим схемам, зображеними на цьо-
му вузлі, можна досить просто керувати процесами. Досить 
легко розібратись, яку ручку повертати і яку функцію за-
стосувати: чи це обприскування, чи це обмивання бочки, чи 
це подача рідини на форсунки тощо. 

Причіпний обприскувач Kuhn Oceanis має одні з 
найбільших коліс, і це зменшує потребу у великій тягловій 
силі – йому потрібен трактор потужністю 200 кінських 
сил. Це незважаючи на те, що цей оприскувач має велику 
вагу (порожній важить 5 тонн) і великий об’єм (від 7700 л 
номінальних до 8100 л фактичних). 

Завдяки тому, що бак для чистої води розташований 
по центру, позаду бочки обприскувача, це дає додаткову 
стабілізацію конструкції. У багатьох виробників бак розта-
шований збоку і це досить небезпечно – були непоодинокі 
випадки, коли на поворотах машини переверталися. За 
рахунок такого розміщення як у Kuhn Oceanis 7700 машина 
стабільніша в роботі.

Особлива перевага – штанга, зроблена зі спеціального 
запатентованого алюмінієвого сплаву, вона надзвичайно 
міцна і стійка до корозії, термін її експлуатації – більше 
10 років. Стабілізація штанги забезпечується як азотни-
ми акумуляторами, так і гідроциліндрами, і відбувається 
в трьох положеннях. Тут застосована запатентована си-
стема стабилизації штанги – маятниково-шатурна підвіска 
Equlibra, яка, до речі, дає додатковий захист від перешкод. 
Штанга, зустрівшись з перешкодою, просто відходить назад 
і повертається у своє положення. 

Багато хто з аграріїв хоче мати можливість посекційно-
го відключення, для того, щоб економити розчин. І в Kuhn 
Oceanis 7700 це можливо. Оприскувач проходить певну 
територію, на моніторі малюється карта виконаних робіт. 
Коли машина розвертається і штанга потрапляє на вже 
оброблену територію, то вона автоматично відключає пере-
дачу рідини на секцію, аби двічі не обприскувати одну й ту 
саму площу. Це дає суттєву економію на хімікатах. До речі, 

ще про економію. За рахунок того, що у цього причіпного 
обприскувача центральний бак має видовжену до землі 
форму, то залишок рідини залишається мінімальним – і це 
також дуже велика перевага.

«Цей причіпний обприскувач по продуктивності зрівню-
ється із самохідним, – запевняє Денис Кузьмич, бренд-
-менеджер Волинської фондової компанії з напрямку KUHN. 
– До того ж вартість такої машини вдвічі менше від самохі-
дного обприскувача, а продуктивність така сама. Він пра-
цює на досить високій швидкості, 16-17 км на годину, і за 
зміну він може обробити 600-700 га. Крім того, він вигідний 
і з точки зору логістики рідини. Якщо поле знаходиться 
далеко від основної бази, то треба приганяти окремо ци-
стерну для того, щоб заправити, або їздити за рідиною. 
А 8 кубів ємності дозволяє продуктивно працювати на 
одному заповненні. До того ж, цей агрегат набагато лег-
ший від аналогів, по-перше, за рахунок склопластикового 
бака зі спеціальною перегородкою, по-друге – дюралюмініє-
вої штанги, рами з високоякісної полегшеної сталі. І всі ці 
переваги дають можливість виходити в поле раніше».

Під час польових демонстрацій аграрії звернули увагу на 
відмінну стабілізацію причіпного обприскувача. 

Мовою цифр
• Продуктивність машини – близько 600 га за зміну. 
• Середня швидкість – 16-17 км/год. 
• Ширина штанги в представленій комплектації – 36 м, 

найбільш можлива – 48 метрів. 
• Ємкість баку – при номінальному об’ємі 7700 л, реальний 

об’єм бочки складає 8100 літрів. Бак для чистої води на 
550 л, рукомийник 35 л.

• Вага порожньої машини 8 тонн.
Ольга Соломка
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МІЦЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ШВЕДСЬКОГО 
СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ VÄDERSTAD

Невеличке містечко Ведерстад на півдні Швеції відоме на цілий світ. Завдяки чому? 
Про це знають виробники сільськогосподарської продукції. Як відомо, фундаментом 
майбутнього врожаю є підготовка ґрунту до оптимальних кондицій та проведення ефе-
ктивної сівби культур. Забезпечити високу якість цих операцій взялися у сім’ї фермерів  
і досягли небачених результатів – техніка бренду Väderstad стала світовим лідером за 
надійністю, швидкістю і якістю роботи.

Підтвердженням цього стали рекорди продуктивності 
роботи сівалок. Так, протягом квітня 2017 року 16-ря-
дною сівалкою точного висіву Tempo L16 Väderstad було 
встановлено два світові рекорди: за 24 години висіяно 
насіння кукурудзи на площі 502,05 га при середній швид-
кості 20 км/год (Угорщина) та насіння соняшника 479,73 га 
з одночасним внесення добрив при середній швидкості 
20,8 км/год (Україна).

РОЗШИРЕННЯ РИНКУ
Демонстрація надзвичайної надійності, міцності та 

продуктивності на теренах України відбувається уже понад 
11 років, відколи завод-виробник Väderstad продав першу 
одиницю своєї техніки. За цей період вітчизняним аграріям 
реалізовано 1800 одиниць ґрунтообробних агрегатів і сівалок, 
якими обробляють більше трьох мільйонів гектарів щорічно. 
Техніку Väderstad знають, користуються і оновлюють.

Для більш широкої співпраці зі сільськогосподарськими ви-
робниками в Україні компанія Väderstad підписала стратегічну 
угоду зі світовим лідером виробництва сільськогосподарської 
техніки John Deere. На практиці це означає, що відтепер у 
єдиній дилерській мережі John Deere в Україні аграрії матимуть 
можливість одночасно придбати сільськогосподарську і 
причіпну техніку високої якості. Таким чином, ТОВ ВЕДЕРСТАД 
продовжить і надалі свою важливу діяльність в галузі імпорту 
машин, сервісу і постачання запасних частин для гарантовано-
го задоволення кінцевих споживачів – аграріїв. 

За висновками менеджменту Väderstad таке парт-
нерство матиме подвійний ефект, оскільки одночасно 
дозволить дилерам пропонувати клієнтам в Україні як 

широкий асортимент техніки John Deere, так і зернових 
сівалок, сівалок точного висіву та культиваторів Väderstad. 
Про це заявив генеральний директор компанії 
Väderstad в Україні Віталій Філатов на Національному 
Дні поля «Платформа інновацій», організованому спільно 
з дилером John Deere в Україні – компанією «Агросем», що 
відбувся 17 серпня 2017 року у с. Дзвиняч Заліщицького 
р-ну на Тернопільщині: 

«Сьогодні ми спільно з партнерами презентуємо 
новий вектор стратегії розвитку та ефективні рішення 
у каналах реалізації техніки. Компанія Väderstad ви-
ступає рівноцінним партнером John Deere, яких об’єднує 
єдина концепція преміальної техніки для сільського 
господарства».
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За період становлення компанії Väderstad в Україні 
відбулися кардинальні зміни і в ринковому середовищі – 
перехід сільського господарства від пострадянського типу 
(коли ресурси купували за остаточним принципом  у сезон) 
до аграрного бізнесу ринкового типу (коли все планують 
наперед). До таких змін адаптувалася і компанія Väderstad, 
видаючи ордери на виробництво техніки протягом усього 
календарного року, не відчуваючи при цьому сезонних 
коливань. Підтвердженням цього є планомірне замовлення 
і купівля техніки у період початку маркетингового року до 
кінця грудня. 

«Серед таких клієнтів компанії Väderstad є 
господарства, в обробітку яких і тисяча гектарів, 
і понад сто тисяч. А об’єднує їх бажання викори-
стовувати сучасні технології вирощування культур та 
надійну техніку. Надійність нашої техніки підтверджу-
ється тим, що ми єдина компанія у світі, яка пропонує 
2 роки гарантії на причіпну техніку. Більше того, ми 
– єдиний завод, що самотужки виробляє і робочі органи 
для своєї техніки. Повністю відповідати за кожну деталь 
культиватора чи сівалки – у цьому полягає стратегія 
компанії Väderstad», – зазначив Віталій Філатов.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ШВЕДСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ
Техніку Väderstad демонстрували і на Національному Дні 

поля «Платформа інновацій»: дисковий культиватор Carrier 
500; зернову сівалку Rapid A600С та сівалку точного висіву 
Tempo F8.

Про основні технічні характеристики і особливості 
експлуатації у полі відвідувачам заходу розповів керівник 
продаж ТОВ «Ведерстад» Володимир Підвальний.

Дисковий культиватор Carrier 500 – це багатофу-
нкціональне знаряддя для лущення стерні, підготовки 
посівного ложа, ущільнення, розподілення та подрібнення 
рослинних решток. До його основних переваг належать 
здатність агрегату за один прохід  якісно підготувати ґрунт, 
вирівняти поверхню після оранки або здійснити сівбу 
дрібнонасіннєвих культур, встановивши міні-сівалку, що 
дозволяє господарству значно знизити експлуатаційні 
витрати виробництва сільгосппродукції.

Carrier 500 може бути оснащений 450-міліметровими 
або 470-міліметровими дисками TrueCut, які мають вирізи 
різної величини для інтенсивного чи більш глибокого 
обробітку ґрунту. Також він може оснащуватись штри-
гельною бороною, завдяки якій за один прохід агрегат 
не лише подрібнює, перемішує солому, а й рівномірно 
розподіляє її.

Ще однією особливістю Carrier, що додає йому уні-
версальності у застосуванні, є опція ножовий коток 
CrossCutter. Він забезпечує інтенсивне подрібнення стебел 
ріпаку, соняшнику повздовжньому напрямку, а диски - 
поперечному.

До того ж, у конструкції культиватора можуть бути важкі 
вирівнювальні планки CrossBoard Heavy, які ретельно 

подрібнюють, вирівнюють ґрунт та утворюють ідеальну 
поверхню під посів.

Існує і нетрадиційний спосіб застосування культиватора 
Carrier 500 – для сівби дрібнонасіннєвих культур. Це можна 
зреалізувати за допомогою навісної міні-сівалки BioDrill 
360 під час обробітку ґрунту.

Далі гостей Національного Дня поля ознайомили зі 
зерновою сівалкою Rapid A600C, яка демонструє стабільні 
результати сівби, працюючи на високій швидкості. Широке 
застосування сівалки у всьому світі підтверджує простоту 
конструкції у поєднанні з якістю машини, що гарантує три-
валий термін служби та низькі експлуатаційні затрати.

Презентована модель сівалки має пневматичну систему 
подачі насіння з дуже високою швидкістю висіву та можли-
вість одночасного внесення добрив.

Сівалки Rapid A600C є надзвичайно продуктивними. Це 
забезпечує дозувальна система Fenix (здатна працювати з 
нормами висіву від 1,5 до 500 кг/га), що не впливає на зміну 
швидкості висіву під час роботи. У комбінованій версії 
сівалки також вбудований шнековий транспортер, який 
переносить дозовані порції добрива прямо у повітряний 
потік розподільчої головки добрив і до сошників.

Для точного висіву на полях з неправильною конфігура-
цією сівалки Rapid A600С у стандартній комплектації осна-
щені системою відключення половини роботи машини.

Ефективне управління сівалкою забезпечує си-
стемаVäderstad E-Control на базі iPad, яка дозволяє 
застосовувати дистанційне налаштування і калібрування, а 
також зручний моніторинг і контроль у режимі реального 
часу.

На Національному Дні поля «Платформа інновацій» 
компанія Väderstad презентувала також сівалку точного 
висіву нового покоління за технологією Tempo, яка цього 
року встановила світовий рекорд висіву кукурудзи: за 
24 години – 502 гектари.

Виробник представив напівпричіпну високошвидкі-
сну сівалку точного висіву Tempo F8. Вражаючу точність 
глибини висіву забезпечують потужні висівні секції з її 
елементами довантаження та контролю, завдяки чому 
досягається стабільність ходу, навіть за умов горбистої 
поверхні. Сама технологія висіву, яка передбачає ви-
користання підвищеного тиску в системі для поштучного 
дозування та транспортування насіння до сім’яложа, 
зробила сівалку нечутливою до високої швидкості висіву із 
збереженням якісних показників.

Особливістю сівалки Tempo F є те, що її можна оснащу-
вати великим бункером і дисковими сошниками для внесе-
ння добрив (бункер для добрив має місткість 1700 літрів).

Тут, на «Платформі інновацій», Національному Дні поля 
у с.Дзвиняч на Тернопільщині,  компанія Väderstad вкотре 
підтвердила високий рівень у виробництві причіпної 
ґрунтообробної техніки – світового рекордсмена шви-
дкості, точності та надійності у вирощуванні сільсько-
господарських культур.

Андрій Сава



SALFORD ПРЕЗЕНТУВАВ НОВИЙ 
ПРИЧІПНИЙ ПІДКОРМЛЮВАЧ 
VALMAR 9620

Компанія Salford представила потужний причіпний 
підкормлювач з пневматичною штангою бренду Valmar 9620, 
який придбала у 2015 році.

Модель 9620 поєднує у собі дві лінійки продукції — 
пневматичні штанги Valmar та розкидачі BBI MagnaSpread. 
Завдяки цьому новинка має надійну і точну систему дозува-
ння, технологію видуву повітря, потужну гідравлічну систему 
та високу ємність. Про це повідомляє traktorist.ua.

«Пневматична штанга Valmar заслужила гарну репута-
цію за точність в роботі, надійність та технологічність. 
Доповнивши існуючу технологію технологією точного внесе-
ння добрив, ми створили продукт, який дозволяє виробникам 
побачити, що їхні інвестиції повертаються» – зауважив 
менеджер по роботі з клієнтами Valmar Джейсон Янсен.

Новинка має ряд характеристик, які забезпечують 
точність внесення добрив, зокрема: бункер ємністю 18,6 м3, 
який дозволяє здійснювати внесення на 44,5 га/год з меншою 
кількістю зупинок для дозаправки; штанга шириною 21 м, 
дозволяє обробляти більшу площу за менший проміжок часу; 
сумісність з терміналом Isobus, дозволяє використовувати 
карти та систему контролю правої/лівої секції для отримання 
максимального урожаю при мінімальних витратах; невели-
кий бункер з додатковою системою дозування для роботи 
з двокомпонентними сумішами; гідравлічні складні штанги, 
на яких можна вручну регулювати висоту; потужні здвоєні 
мости.

Базова модель включає в себе елементи управління Isobus 
для правої/лівої секцій, але не має дисплея. Вона також має 
систему зважування Digi-Star, сумісну з дисплеями Isobus.

www.traktorist.ua
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Наприкінці липня у смт. Краснопавлівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) пройшов тради-
ційний День поля «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ». Третій рік поспіль на Харківщині показують досягне-
ння вітчизняного виробника – Лозівського ковальсько-механічого заводу, який під торговою 
маркою «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» виробляє таку необхідну для сучасного агровиробника техніку, у 
тому числі й унікальну.

Цього року захід відвідали понад 700 осіб, серед яких 
керівники агропідприємств, представники науково-дослі-
дних і освітніх установ, а також фахівці аграрної галузі 
Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, 
Полтавської, Сумської та ін. областей України та країн При-
балтики і Європи.

Вітчизняна сільгосптехніка зміцнює свої 
позиції на ринку України

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» вже давно і впевнено грають у 
вищій лізі, складаючи конкуренцію причіпним агрегатам 
світових виробників, –  зазначив у своїй вітальній промові 
Анатолій Гіршфельд,  народний депутат України, 
виконавчий директор Національного комітету проми-
слового розвитку України, почесний президент ІГ 
УПЕК. –  Сьогодні ми визначаємо нові вимоги до вітчизняної 
сільгосптехніки, що відповідають найвищим світовим 
стандартам точного, щадного і енергоефективного 
землеробства».

Приємно, що відтепер «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» стали 
доступнішими для аграріїв.  Важливою ініціативою 
держави є програма компенсації 20% вартості вітчизняної 
сільгосптехніки, реалізація якої дозволить, з одного боку, 
підтримати вітчизняні промислові підприємства країни, з 
іншого – допоможе сільгоспвиробникам купувати сучасну 
техніку вітчизняного виробництва за більш низькими ці-
нами. У цій програмі беруть участь і «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ», 
продукція яких увійшла до переліку вітчизняної техніки, 
вартість якої для аграріїв на 20% компенсується за рахунок 
коштів держбюджету.

Роман Гіршфельд, віце-президент із маркетингу 
та продажу, впевнений, що завдяки високим стандартам 
якості, надійності та інноваційності, вітчизняні машини змі-
цнюють свої позиції на ринку України і збільшують частку 
своєї присутності на європейському ринку. До речі, цей 
День поля став уже 57-им заходом із 100 запланованих на 
цей рік. А завершить сотню заходів – участь вітчизняного 
виробника в Agritechnica Hannover, Німеччина, де будуть 
представлені унікальні цьогорічні новинки українського 
виробника.

Енергоефективні агрегати показали свою 
роботу в полі

Особливу увагу присутніх привернув масштабний 
демо-показ повної лінійки енергоефективних ґрунтооб-
робних та посівних агрегатів вітчизняного виробництва. 
Понад 20 сільгоспзнарядь від «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» 
показали свою роботу в полі, у тому числі новинки 
2017 року. 

Такі, приміром, як важка дискова борона "Дукат 
GOLD" із шириною захвату 8 м і діаметром диска 724 мм, 
яка не має аналогів на ринку України ні серед вітчизня-
них, ані серед імпортних виробників. Особливість агре-
гату – симетричне розташування дисків, що повністю 
виключає бічне відведення знаряддя при роботі на вели-
кій глибині. Великий діаметр дисків при навантаженні на 
диск в 260 кг дозволяє знаряддю без проблем впоратися 
з будь-якими пожнивними залишками, у т.ч. кукурудзи. А 
застосування енергоефективних підшипникових вузлів 
HARP AGRO UNIT та індивідуальних пружних 3D-стійок 
дозволяє досягти у 1,5 рази більшої продуктивності та 
економити до 30% палива у порівнянні з традиційними 
дискаторами.

Дискова борона "Дукат-6" вирізняється високою 
швидкістю обробітку ґрунтів при низькій споживаній 
потужності. Одна з головних переваг цих борін – агре-
гати абсолютно не потребують обслуговування. Секрет 
у тому, що в дискаторі "Дукат" немає жодної точки зма-
щення. Власнику агрегатів не доведеться докладати 
ніяких зусиль і вдасться уникнути додаткових витрат: 
не потрібно ні змащувати, ні регулювати. Завдяки 
застосуванню різноманітних систем копіювання і рі-
вномірному розподілу навантаження на робочі органи 
"Дукат-6" ефективний навіть на полях зі складним 
рельєфом. 

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ 
УНІКАЛЬНУ ВІТЧИЗНЯНУ ТЕХНІКУ, ЯКУ ПОВЕЗУТЬ НА 
МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ AGRITECHNICA У ГАННОВЕР 
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Важка зубопружинна борона "Ліра XL" у виконанні 
15 і 21 м стала ще одним проривом року. Як і всі знаряддя 
лінійки зубових борін «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН», зуб "Ліри XL" 
має підвищену зносостійкість і високий ресурс роботи – у 
три рази вище, ніж у інших виробників. Унікальність Ліри 
XL полягає у тому, що вона дозволяє проводити 5 операцій 
за один прохід. 

Важка шлейф-борона "Ларі" практично не чутлива 
до вологості ґрунту, оскільки у її конструкції просто немає 
чому залипати і забиватися. І це дає можливість виїхати 
в поле за будь-якої погоди і набагато раніше за інші 
агрегати. Окрім розпушування ґрунту, вирівнювання поля 
та розпушування поверхні з метою збереження вологи 
у ґрунті, борона також ефективна для руйнування кірки 
на посівах озимих культур ранньою весною і знищення 
однорічних бур›янів на парових полях. Зуби борони 
виготовлені з високоякісного профільного матеріалу 
зі спеціальним кутом атаки, який забезпечує якісний 
обробіток ґрунту на глибину до 8 см, а гнучке з›єднання 
секцій борін дозволяє ідеально копіювати поверхню поля 
і уникати забивання.

Ротаційні борона "Дінар", що застосовується для 
обробітку посівів просапних, технічних та зернових культур, 
інтенсивно насичує ґрунт повітрям. Використання на бороні 
зірочок з косим зубом дає можливість варіювати інтенси-
вність обробки знаряддям. Так, у першому режимі зірочки з 
косим зубом забезпечують вертикальне входження у ґрунт. 
Під час цього відбувається «мікровибух», але пошкодження 
культурних рослин при проході борони "Дінар" становить 
всього 1%, що набагато менше, ніж у інших знарядь такого 
типу. Ґрунт рясно насичується киснем. Другий режим забез-
печує підвищену інтенсивність впливу на ґрунт, що ідеально 
для обробки стерні.

Видовищною подією став масштабний «Парад ДУКАТІВ» 
– демонстрація найповнішої лінійки дискових борін від украї-
нського виробника з шириною захвату від 2,5 до 16,75 м.

Аграрії придивляються до новинок від 
«ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН»

Учасники Дня поля вивчали нові можливості вітчизня-
ного виробника і обмінювалися враженнями.

«Від бренду «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» ми придбали 
борони, – ділиться досвідом Анатолій Берднік, на-
чальник Управління агропромислового розвитку 
Красноградської райдержадміністрації у Харкі-
вській області. – А загалом, цього року для сільсько-
господарських підприємств Красноградського району ми 
закупили техніки на 30 млн грн. – оновлюємо машинно-
-тракторний парк. Оце і сьогодні приїхали для того, 
щоб уважно придивитися до нових агрегатів. Вивчаємо 
і пропозиції від зарубіжних виробників. Але зарубіжна 
техніка, хоч і якісна, і надійна, але дуже дорога, та й 
ціни на запчастини «кусаються». Тому дуже добре, що є 
підтримка держави, яка допомагає здешевити на 20% 
придбання вітчизняної техніки. Для малих господарств 
така підтримка є дуже важливою».

«Ми приїхали сюди, щоб подивитися, як працює 
техніка, – розповідає Роман Погрецький, приватний 
агровиробник, (с. Олійники, Сахновщинський район, 
Харківщина). – У нас в господарстві ще немає техніки 
від «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН», ось придивляємося, та й про 
ціну хотілось би дізнатися, бо цей чинник зараз для 
такого дрібного агровиробника, як ми – найголовніший. 
Добре, що вартість цієї техніки компенсує держава, це 
вже – гарний привід придивитися до «ЛОЗІВСЬКИХ МА-
ШИН» уважніше.

У розіграші стерньового культиватора Шилінг-3 від 
«ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» пощастило Василю Дудче-
нку, керівнику одного з фермерських господарств 
Близнюківського району Харківської області. Він 
зізнався, що це було надзвичайно приємною несподі-
ванкою. А на самому Дні поля фермер для свого 
господарства придивлявся до дискаторів "Дукат-5" і 
зубопружинної борони "Ліра-15". 

«У нас уже давно назріла необхідність оновлювати парк 
техніки, – розповідає переможець лотереї. – Я подивився агре-
гати «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» у дії та вирішив брати, адже це су-
часна продуктивна техніка. Оскільки у мене в господарстві є 
трактори МТЗ, то це дуже важливо, що «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» 
агрегатуються з тракторами малої потужності».  

Крім широкого ряду ґрунтообробних та посівних 
знарядь «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН», на Дні поля також були 
представлені трейлери для перевезення сільгосппродук-
ції «Англійської лінійки» (зокрема, двовісний самоскидний 
причіп ALBION-26), підшипникові вузли для вітчизняної 
та імпортної техніки HARP AGRO UNIT, підшипники HARP 
AGRO, запасні частини до сільгосптехніки та багато іншо-
го. Все це демонструвало сучасні технології землеобробі-
тку і енергоефективні рішення у сільському господарстві. 
Цей День поля показав досягнення сільгоспмашинобу-
дування Харківського регіону на прикладі інноваційної 
агротехніки «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ», вкотре підтвердивши 
гасло цієї торгової марки – «Гроші – пашуть!». І тепер 
можна додати, що не лише пашуть, а ще й частково 
компенсуються!

Ольга Соломка







«Профі Стан» спеціалізується на виготовленні металокон-
струкцій будь-якого призначення і складності: від бункерів і строп 
до східців і парканів. Тут творчо підходять до роботи, за інди-
відуальними замовленнями виконують різноманітні конструкції. 
Приміром, конструюють і виробляють цистерни, баки, бункери, 
каркасні споруди – ангари, склади, цехи, кіоски, перегородки, 
для будівництва монтують різноманітні балки, ферми, настили, 
перекриття. За ці десять років підприємство у 20 разів наростило 
обсяги виробництва: від 300 тисяч грн. на місяць до 6 млн. грн. 

Досвід і обладнання дозволяють виготовляти на заводі 
нестандартне устаткування та монтаж різних видів металокон-
струкцій і вантажопідйомного обладнання, випускати запасні 
частин для різноманітного обладнання, проводити капітальний 
ремонт металообробного, ковальсько-пресового, вантажопідйо-
много та інших видів обладнання, ремонтувати техніку.

Сьогодні завод «Профі Стан»все активніше працює на сільське 
господарство. Тепер 90-95% доходу підприємства надходить від 
реалізації пристосувань для сільськогосподарського виробни-
цтва. 

Найпопулярніша продукція – це візки «Лан» для перевезення 
жаток різних виробників і різної довжини – від 6 до 12 метрів. 
Стабільним попитом користуються бортові завантажувачі, зе-
рнокидачі, дробарки різного призначення, оскільки залишається 
чимало відходів, скажімо, від кукурудзи чи соняшника. Освоїли 
випуск транспортних пристроїв ПТС до імпортних просапних 
сівалок фірм GASPARDO, Sfoggia, KUHN, Great Planes, MaterMacc. 
Словом, всі зусилля спрямовані на задоволення попиту украї-
нських землеробів.

«Ми прийняли рішення бути ближче до землі і працювати 
для аграріїв, тому що побачили, як стрімко розвивається в Украї-
ні аграрний бізнес, що є потреба у випуску надійної і доступної 
сільгосптехніки, – розповідає директор підприємства «Профі 
Стан» Олександр Гержов. – Тож вирішили задовольнити попит 

сільгоспвиробників, тим більше, що і досвід є, і обладнання від-
повідне, і людський потенціал. Знайшли для себе нішу – візки  
«Лан» для перевезення жаток. Розробили і випускаємо їх до 80 
модифікацій – різної довжини, для різноманітних виробників жа-
ток, як вітчизняних, так і зарубіжних. Більше того – вийшли на 
міжнародний ринок, донедавна продавали на Казахстан, Росію та 
Молдову, точкові замовлення були з Латвії, Німеччини, Австрії. 
Цього року наш перший причіп пішов на Румунію». 

На підприємстві є власне конструкторсько-технологічне бюро, 
яке розробляє та впроваджує нові вироби. Приміром, нещодавно 
почали виробляти унікальне пристосування для транспортування 
сівалок, яке перетворює сівалку з навісної у напівпричіпну. Завдя-
ки цій конструкції, навіть важкі сівалки вагою від 3 до 4,5 тонн, для 
транспортування яких потрібен трактор до 200 к.с., можна пере-
возити трактором МТЗ із його 80 кінськими силами.

Останнім часом на підприємстві освоюють нові види продукції 
– для екологічно чистого землеробства, яке бережно ставиться 
до землі. Приміром, почали випускати пружинні борони різних 
габаритів, якими ощадливо і обережно обробляють посіви. Ця 
борона дряпає землю, знищує бур’яни, а не врожай, як культи-
ватори. Зараз починають випускати таку 14-метрову борону, на 
неї є попит у аграріїв.

Ще одна новинка – голкова борона, яка дозволяє економити 
до 100 кг азоту на гектар. Замість того, щоб вносити хімічні засоби, 
достатньо пройтися цією бороною. При входженні зубів борони 
у землю відбувається мікровибух, звільнюючи доступ азоту з 
повітря до рослини. На підприємстві розповідають, що коли пре-
зентували цю експериментальну борону на виставці, то люди від 
неї не відходили. Тож вже розши-
рюють її виробництво, збираються 
з цією бороною і Європу підкоря-
ти. Адже вітчизняний завод «Профі 
Стан» сертифікований за між-
народним стандартом ISO 9000, 
що гарантує високу якість роботи.

Ольга Соломка

ТЕХНІКА ВІД ЗАВОДУ "ПРОФІ СТАН" ВЖЕ 
10 РОКІВ ПРАЦЮЄ НА УКРАЇНСЬКОГО АГРАРІЯ

Сучасне агровиробництво годі собі й уявити без потужної, надійної, до того ж доступної 
техніки. І добре, що за таким обладнанням не доводиться далеко їздити. Вже 10 років 
забезпечує аграріїв сучасним устаткуванням вітчизняне підприємство «Профі Стан» з 
м.Кропивницького. Створене 2007 року на базі ремонтного цеху і цеху нестандартного 
обладнання провідного підприємства сільськогосподарського машинобудування – заводу 
«Червона зірка», за ці роки воно перетворилося на сучасний завод, здатний виробляти 
унікальну продукцію, якої так потребують наші аграрії. 
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ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БОРОНА ГОЛКОВА 
РОТАЦІЙНА БИР-1, БИР-2

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

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

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

Нам                              років!

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ



НОВІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ CLAAS
З наступного сезону прес-підбирачі Claas Quadrant 4200, 

5200 і 5300 оснащуватимуться інтегрованою системою зважу-
вання тюків і високоякісним світлодіодним освітленням.

За допомогою ваг, встановлених в пресувальною рампі, 
відбувається автоматичне зважування під час формування 
кожного тюка. Тюки також можуть бути зважені під час руху 
на швидкості до 20 км/год, максимальна похибка вимірювань 
при нормальних робочих умовах складає +/- 5 кг, повідомляє 
agriculture.by.

Механізатор може бачити вагу кожного тюка без-
посередньо на дисплеї контрольної панелі ISOBUS в кабіні. 
Крім того, всі вагові значення тюків зберігаються в пам'яті.

В якості додаткової опції моделі Quadrant 4200 
5200 і 5300 можуть бути оснащені новою високоякісною 
світлодіодним системою освітлення, що складається з семи 
додаткових прожекторів. Освітлення встановлюється на клю-
чових робочих компонентах прес-підбирача, наприклад, на 
тягово-зчіпному пристрої, маховику.

Ще одна нова доступна функція для моделі Quadrant 4200 – 
це це висувний ріжучий апарат, який вже зарекомендував себе 
на таких моделях як Quadrant 5200 і 5300 Rotocut & Finecut. 
Можливість простого висунення різального апарату в чотири 
рази скорочує час, необхідний для чищення ножів або для 
повної їх зміни, – з години до 15 хвилин.

 www.agriculture.by
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Якість! Надійність! Доступність!

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

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

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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА AKPIL-FRANCE – 
ШЛЯХ ДО УСПІХУ ВАШОГО АГРОПІДПРИЄМСТВА 

Зазначимо, що Akpil-France – це відомий польський виробник, заводи якого є не лише в самій Польщі, а й у Франції. 
Сьогодні річне виробництво машин становить близько 14 тис. штук – це 40 різних типів.

Що стосується власне України, то нині ТзОВ «Максимум-Агро» реалізовує таку продукцію Akpil-France: плуги, 
сівалки, дискові борони, ґрунтообробні агрегати, фрези міжрядні для вирощування полуниці, косарки, розкидачі 
мінеральних добрив, обприскувачі (польові і садові), картоплесаджалки, картоплекопачки та комбайни для збору 
картоплі й овочів.

Нещодавно відбувся демо-показ сівалки фірми Akpil-France модель GEPARD DRILL в господарстві на Волині. 
Було засіяно пробних 60 га ріпаку по мінімальному обробітку ґрунту. 

Плуги фірми Akpil-France користуються великим попитом серед виробників сільськогосподарської продукції, 
оскільки зарекомендували свою високу якість за доступною ціною.

Отож, якщо вам набридли великі втрати і ви хочете збільшити ККД свого господарства, то найоптимальнішим рі-
шенням є інвестування в техніку Akpil-France. Саме придбання сільгоспмашин від «Максимум-Агро» є правильним 
шляхом до підвищення продуктивності та рентабельності.
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ЖНИВА ПІД КОНТРОЛЕМ: НОВОПРИДБАНИМ 
КОМБАЙНОМ MASSEY FERGUSON BETA 7370 
ЗАДОВОЛЕНІ В ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА МАРКА»

При вивчанні технічного оснащення того чи іншого 
господарства найцікавішими питаннями, які ми ставимо 
перед собою, є наступні: в яких умовах доводиться працю-
вати господарству? Яких цілей воно хоче досягти? За якими 
принципами воно складає свій технічній парк, обирає бренди? 
Що є першочергово важливим при виборі техніки? Як відомо на-
шим читачам, нам вже неодноразово відповідали на ці питання 
в господарствах з різних регіонів України, і ми поступово отри-
муємо цілісну картину. Всі ці господарства об’єднує співпраця з 
«Волинською фондовою компанією», з якою аграрії освоюють 
нові прогресивні можливості роботи в полі.  Оскільки зараз в 
Україні тривають жнива, ми будемо говорити про актуальну 
техніку для них, а саме про клавішний комбайн Massey Ferguson 
Beta 7370, який цього року придбало господарство з Хмельнич-
чини «Подільська марка». 

Тож коротке знайомство з під-
приємством: працює в Дунає-
вецькому районі Хмельницької 
області, обробляє понад 3000 га 
землі. Озима пшениця та кукурудза 
– тут основні культури, також сіють 
ярий та озимий ячмінь, яру пшени-
цю, ріпак, горох, сою, льон, сорго. 
Ґрунти на території господарства 
важкі (в основному темно-сірі та сірі 
лісові), тож техніка працює з повним 
навантаженням. На підприємстві всі 
роки використовувалася оранка, а з 

минулого року почали працювати за 
мінімальною технологією, щоб збе-
регти вологу, і врожайність не знизи-
лась. Господарство також серйозно 
займається тваринництвом: утриму-
ють молочну ВРХ та пташину ферму. 
Голова ТОВ «Подільська марка» 
Сергій Борисович Боднар засну-
вав підприємство 2005 року, одразу 
підхопивши хвилю розвитку інтенси-
вних технологій. Не шкодували гро-
шей на закордонні технічні бренди. 
Тож коли в господарство 3 року 

тому прийшов працювати головним 
інженером В’ячеслав Григорчук, 
з яким власне ми і поспілкували-
ся, на господарстві вже були різні 
закордонні моделі техніки, в тому 
числі і 3 комбайни Massey Ferguson 
– з великим стажем роботи, але в 
хорошому стані, які і досі працюють.

«Для такого відповідального 
етапу як збирання культур ми для 
себе в господарстві обрали бренд 
Massey Ferguson, інших комбайнів 
у нас взагалі немає, – каже В’яче-
слав. – За багато років роботи вони 
себе чудово зарекомендували, тому 
ми не сумніваючись вирішили при-
дбати новий комбайн саме цього ви-
робника, тим паче, що в працівників 
господарства є досвід роботи з цією 
технікою, вони до неї звикли».

Нагадаємо, що до бренду Massey 
Ferguson належить широкий асорти-
мент техніки, це і зернозбиральні 
комбайни, і трактори, і навантажу-
вачі та інша сільськогосподарська 
техніка, без якої неможливо уяви-
ти сучасний агропромисловий 
комплекс. З 1995 року бренд нале-
жить корпорації АGCO, яка є одним 
з найпотужніших виробників сі-

В'ячеслав Григорчук та 
Олександр Олійник
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льськогосподарської техніки в світі, 
і її якість підкріплена позитивним 
досвідом фермерів зі всіх куточ-
ків Землі. В Україні з корпорацією 
АGCO дуже плідно співпрацює ві-
домий дистриб’ютор «Волинська 
фондова компанія». Важливий факт: 
цього року компанія отримала від 
АGCO ексклюзивне право на продаж 
техніки бренду Massey Ferguson в 
Хмельницькій області. От і В’ячеслав 
Григорчук зазначає:

- Ми працюємо з багатьма 
компаніями, але партнерство з «ВФК» 
подобається найкраще, бо в них 
дуже добре відношення до клієнтів. 
Менеджер «ВФК» Олександр Олійник 
дуже грамотний в своїй роботі, з 
ним детально все можна обговори-
ти на мові інженера. Інші компанії 
продадуть щось, і потім до них за 
консультацією не додзвонишся, а 
Олександр сам постійно цікавиться, 
як ідуть справи з комбайном, при-
їжджає, особисто спостерігає роботу, 
питає про показники, допомагає з 
налаштуваннями.

- А як ви розпочали співпрацю з 
«ВФК»?

- Ми почали співпрацювати 
цього року вперше, як раз перед 
жнивами. Компанія запросила нас 
в Луцьк на демо-показ комбайна 
MF Beta 7370, який ми відвідали 
разом з комбайнерами вже з намі-
ром придбати цю машину, оскільки 
новий комбайн був нам потрібен. 

Сервісний інженер «ВФК» зробив 
презентацію технічних характери-
стик комбайна – не поверхневу, а 
серйозну, з детальними пояснен-
нями, які технічні процеси в той чи 
інший момент відбувається в маши-
ні. А потім провели практичні навча-
ння для наших комбайнерів. 

- Які роботи вже встигли 
провести з новим комбайном?

- Новим комбайном у комплекта-
ції з універсальною жаткою Power 
Flow ми почали збирати ріпак, горох, 
пшеницю, ячмінь. Вже помітили, 
що продуктивність його висока, а 
втрати при збиранні – дуже низькі. 
Економно показав себе при витраті 
палива у порівнянні з нашими стари-
ми «массеями».

- А які ще важливі нововведе-
ння відзначили у порівнянні зі 
старими моделями комбайнів 
Massey Ferguson?

- Дуже багато. По-перше, новий 
комбайн набагато простіший в 
обслуговуванні, більше функцій ви-
конується в автоматичному режимі, 
що нівелює людські помилки. Всі фу-
нкції модернізовані. Більш новітнє 
оснащення: є датчики в бункерах, які 
спрацьовують при певній їх заванта-
женості. В старих комбайнах цього 
не було. Посилені гідроциліндрові 
підйоми, що немаловажливо. На 
старих стояли два гідроциліндри, а 
тут один, який як два за потужністю, 
спокійно отримує вагу жатки до 4 т. 

Зменшений об’єм баку, що свідчить 
про меншу витрату палива. Подача 
оливи розподіляється рівномірно, 
відповідно, рівномірно розподіля-
ючись в механізмі обмолоту. Тобто в 
комбайн потрапляє тільки обмоло-
чене зерно. Розширена колісна база, 
колеса пониженого тиску, завдяки 
чому комбайн іде колія в колію, він 
більш стійкий, що важливо на схилах, 
а також менше ущільнює ґрунт. 

Відзначу гарну комплектацію 
запасних частин до комбайну, всі 
вони хорошої якості. Є всі зап-
частини в наявності для того, щоб 
переобладнати його до збирання 
кукурудзи, тільки жатку нам ще тре-
ба купити. Також дуже зручно, що в 
комплекті одразу іде автоматичний 
компресор, який очищує комбайн 
від бруду та пилу перед початком 
роботи. 

У порівнянні з нашими старими 
комбайнами, в MF Beta 7370 набага-
то довші клавіші соломотрясу, зі-
брана маса рівномірно розподіляє-
ться по всій їхній площині. 

Комфорт в комбайні – супер. 
Набагато тихіший, ніж старі моделі, 
менше вібрації, всі функції доступні. 
На дисплеї показана вся інформація 
щодо роботи комбайна. Роботу жа-
тки не треба налаштовувати вручну, 
комбайн сам веде та регулює її робо-
ту. Не можна не відзначити чудову 
оглядовість кабіни, є камера задньо-
го виду. 
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Дуже сподобалася освітленість 
комбайна, він нею славиться. Вночі 
можна працювати без проблем. А ще 
сподобалася швидкість пересування 
по трасі, в нього є додаткова функція 
для цього. 

Тож, підсумовуючи розповідь 
інженера ТОВ «Подільська марка» 
про комбайн Massey Ferguson Beta 
7370, наведемо його ключові техні-
чні характеристики: 

- Подаючий бітер похилої каме-
ри PRF. Забезпечує безперебійну 
подачу культури по всій ширині 
транспортера, гарантуючи високу 
продуктивність і чудову якість обмо-
лоту.

- Молотильний барабан. Ви-
сокоінерційний барабан із баласт-
ними балками забезпечує високу 
продуктивність навіть в найскладні-
ших умовах.

- Посилене підбарабання. 
Незалежне налаштування зазору 
в передній та задній частинах під-
барабання гарантує оптимальне 
регулювання і чудові показники 
обмолоту в будь-яких умовах і для 
будь-якої культури (додаткове уні-
версальне барабання).

- Роторний сепаратор. 
Оптимальна активна сепарація зе-
рна в складних умовах. Завдяки уні-
кальній конструкції підбарабання 
MCS Plus є можливість його поворо-
ту вверх для гарантії відмінної якості 
соломи в сухих умовах.

- Соломотряс. Довгі клавіші со-
ломотряса складаються з чотирьох 
ступенів висотою 21 см із активними 
стінками і перфорованими гратами, 
що дозволяють легко відокремлю-
вати зерно під час сепрарації.

- Система сепарації. Довга 
очисна дошка з високими дільни-
ками і «високопродуктивні» реше-
та забезпечують отримання над-

звичайно чистого зерна.
- Кабіна. Комфортна простора 

кабіна з терміналом RechTouch і 
багатофункціональним джойстиком 
PjwerGrip, встановленому на під-
локітнику оператора для контро-
лю або регулювання налаштувань 
комбайна.

- Зерновий бункер. Зерновий 
бункер з електроприводом кри-
шок відрізняється великим об’ємом 
завдяки чому збільшується час без-
перервної роботи в полі.

- Двигун. Основою комбайна є 
надзвичайно економічні двигуни 
AGCO Power.

- Подрібнювач соломи. По-
дрібнювач з зубчастими ножами і 
декількома варіантами регулюван-
ня забезпечує чудову якість різання 
соломи, споживаючи меншу поту-
жність і рівномірно розподіляючи 
матеріал по всій робочій ширині 
жатки.

Окремо треба сказати і про жа-
тки. Спираючись на власний бага-
торічний досвід компанія Massey 
Ferguson має лінійку унікальних 
високопродуктивних жаток Power 

Flow (до 6,8 м),  Free Flow (7,6 м). Жа-
тки  розроблені таким чином, щоб 
оптимізувати збирання широкого 
різноманіття зернових культур. Жа-
тка, представляє собою зварну кон-
струкцію, на котрій, при допомозі 
болтів закріпляються додаткові 
секції. Регулювання мотовила від-
бувається за допомогою гідроси-
стеми, яка керується важелем з 
кабіни. Автоматичний контроль ви-
соти зрізу є стандартною функцією 
на всіх машинах. Комбайн має мо-
жливість використовувати систему 
автоматичного вирівнювання жатки 
Autolevel. Ця система буде відслід-
ковувати контур поверхні ґрунту з 
точністю до 8 відсотків.

Продовжуйте слідкувати за на-
шим проектом статей про співпрацю 
«Волинської фондової компанії» з 
господарствами по всій Україні, адже 
приклад застосування широкого 
асортименту якісної техніки та відмін-
ного сервісу, підкріплений відгуками 
багатьох аграріїв, заслуговує пильної 
уваги.

Тетяна Бєлінська

43006, м.Луцьк, 
вул.Вахтангова, 16

Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж 
запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне 
обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні

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

В'ячеслав Григорчук та 
Олександр Олійник з 
комбайнерами
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ДИСКОВІ БОРОНИ ВИРОБНИЦТВА KUHN
Відомо, що оранці як одному з варіантів основного обробітку ґрунту прита-

манні не тільки переваги, але й недоліки. Тому альтернативою здавна є без-
полицевий обробіток, зокрема, дискування, що виділяється своєю простотою та 
багатоцільовою функціональністю.

Дискування, як правило, проводиться відразу після 
збирання врожаю і ним одночасно виконується ряд дуже 
важливих операцій:

- лущення стерні та руйнування корки, розпушування і 
кришіння, часткове перевертання верхнього шару ґрунту;

- заробка насіння бур’янів та падалиці на невелику 
глибину із створенням оптимальних умов їх проростання 
перед наступним знищенням;

- боротьба з корінням бур’янів, шкідниками та збудни-
ками хвороб культурних рослин;

- подрібнення пожнивних решток та їх заробка на 
поверхні, де органіка швидко розпадається під дією землі, 
вологи і повітря;

- збереження і нагромадження ґрунтової вологи за 
допомогою шару мульчі, яким усувається капілярний 
підйом води; 

- активізація мікробіологічних процесів та земляних 
черв’яків, ефективність роботи яких всього за три роки 
еквівалентна одній оранці; 

- вирівнювання ґрунту;
- підготовка до наступних технологічних операцій, як 

от обробіток на більшу глибину оранкою, чизелями чи ла-
повими культиваторами, посів озимих або ярових культур. 
В останньому випадку дискування створює кращі умови 
для розвитку кореневої системи рослин.

Багатофункціональність дискової борони обумовле-
на специфікою її робочих органів: сталевих гладких або 
вирізних дисків сферичної форми діаметром від 560 мм до 
660 мм із загостреною різальною кромкою, які збирають у 
батареї. Ефективність роботи дискового знаряддя залежить 
від форми дисків, міцності сталі, їх гостроти і правильності 
налаштування. Залежно від ваги, що припадає на один 
диск, борони діляться на важкі, середні, легкі. Маса борони 
також обумовлює її призначення.

Завдяки зчепленню з ґрунтом та розташуванню в 
робочому положенні під кутом до напрямку руху агре-
гату, диски обертаються і вирізають з ґрунту скиби, які 
розпушуються, кришаться, перевертаються і перемішу-
ються із зсувом вбік, утворюючи шар мульчі із землі та 
подрібненних рослинних решток. Кут, під яким встановлю-
ються диски, називають кутом атаки. На вологих та легких 
ґрунтах рекомендується витримувати кут атаки до 18о, а на 
твердіших збільшувати кут, щоб досягнути більш глибокого 
обробітку та якісного підрізання бур’янів.

Глибина рихлення важкими дисковими боронами, як 
правило, складає 12-14 см, але в залежності від величини 
кута атаки, діаметру дисків та роботи, яка виконується, 
може зменшуватись до 5 см або, навпаки, дорівнювати і 
23 см. Окрім того необхідно слідкувати, щоб обидва ряди 
дискових батарей були на одному рівні.

Група компаній KUHN виготовляє наступні моделі 
причіпних важких дискових борін: Discolander та 
борони серій 8100, 8210 та 8310. Розглянемо X-поді-
бні з центральною рамою Discolander виробництва 
KUHN-Huard, Франція, а також багаторамну борону 
8210 заводу KUHN-Krause, США, як найбільш популярні 
та ефективні для роботи в умовах України. Ці борони 
заслуговують уваги тих, кому потрібно робити поверх-
невий обробіток на 5-12 см і у кого виникає потреба 
глибокої стерньової культивації до 23 см, хто хоче 
заробити велику масу пожнивних решток кукурудзи, 
покровних культур або навозу, кому необхідно обробити 

пасовище, у кого важкі ґрунти і вимагаються машини 
з високою здатністю проникнення та розрізання, хто 
віддає перевагу швидким та простим налаштуванням, 
високій якості роботи навіть в кам’янистих умовах та на 
високих швидкостях.

Одною з найсучасніших розробок KUHN в класі важких 
дискових борін є Discolander XM2.

Discolander XM2 випускається шириною від 3,7 до 6 м 
з кількістю дисків (почергово гладкі та вирізні) від 32 до 
52, діаметром 660 мм і товщиною 6 мм (опціонально 8 мм), 
глибиною обробітку від 5 до 18 см з робочою швидкістю 
8-10 км/год., вагою від 5930 кг до 8100 кг в комплекті 
з котком HD Liner діаметром 600 мм, механічним або 
опціонально гідравлічним регулюванням кута атаки від 10о 
до 24о.

В залежності від типів ґрунтів борони можуть компле-
ктуватись важкими сталевими ударо та зносостійкими 
котками трьох типів:

1. T-Liner діаметром 600 мм та навантаженням 140 кг/м 
для кам’янистих та вологих умов.

2. HD-Liner діаметром 600 мм, міцний, з високою 
здатністю трамбування. Завдяки V-подібній формі ребер 
вони тиснуть на ґрунт як по вертикалі, так і по діагоналі, 
забезпечуючи глибоке ущільнення по всій довжині котка. 
Навантаження на ґрунт складає 180 кг/м.

3. HD Liner діаметром 700 мм (аналогічний попередньо-
му) та навантаженням 225 кг/м для особливо важких умов 
роботи.

Контроль глибини здійснюється лише котком та 
навіскою трактора. При цьому зчіпка виконана на основі 
кільця та шарового шарнірного з’єднання. Колеса, які 
в стандарті мають розмір 520/50/17 для ХМ32-44 або 
550/45/22,5 для ХМ48-52, використовуються лише для 
транспортування.

Батареї та котки в транспортному положенні складаю-
ться вертикально (цим зменшується довжина) із автомати-
чною механічною фіксацією. Під час транспортування 
застосовується гідравлічна підвіска. Спосіб вертикального 
складання разом із використаним типом зчіпки дозволяють 
розвертатись в кінці поля під рекордним кутом 110о.

Борона Discolander може комплектуватись лічильником 
гектарів та пристроєм для висіву дрібнонасіннєвих культур. 

Окрім котків та способу складання при транспортуванні 
головні відмінності конструкції та комплектації полягають 
в наступному: 

Балки, на яких кріпляться батареї дискових ножів, є підпру-
жиненими, що робить їх незалежними і дозволяє витримувати 
стабільність на полях з нерівною поверхнею та камінням. Це 
унікальне рішення захищає також шасі та підшипники від 
перенавантаження та ударів. Виникаючий віброефект поліпшує 
подрібненність ґрунту і решток та їх переміщення.
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Із зсувом встановлені не тільки передні, але і задні 
батареї. 

Завдяки цьому передні та задні батареї регулюються 
незалежно та забезпечують високу якість роботи за будь-
-якого кута атаки, ліва та права задні батареї мають краще 
перекриття, на доповнення до високого кліренсу суттєво 
поліпшується прохід рослинних решток по центру борони.

Конструкція Discolander складається із центральної 
балки 300х300х8 мм, яка забезпечує міцність, та чотирьох 
вигнутих рами (це – жорсткість борони) із чотирма гідро-
циліндрами складання та шарнірними з’єднаннями, двома 
гідроциліндрами підйому з’ємних котків. Така підсилена 
конструкція уможливлює роботу з потужними тракторами 
(наприклад, до 360 к.с. для модифікації ХМ52).

Для герметизації подвійних упорних конічних підшип-
ників використовується чотирьохступінчате ущільнення. 
На 6% збільшене можливе навантаження батарей, а на 23% 
- довговічність надійної роботи.

Встановлення в Discolander двофункціонального 
гідравлічного перемикача КТН12 або чотирьохфунк-
ціонального КТН105 дозволяє легко адаптувати борону під 
різні трактори.

Важкі дискові борони серій 8100, 8210 та 8310 випу-
скається американським заводом KUHN-Krause, шириною 
захвату від 4,2 м до 13,5 м, з глибиною обробітку від 10 см 
до 23 см, для роботи з тракторами 100-500 к.с. (38-40 к.с./м). 
Варто нагадати, що саме засновник заводу Henry Krause 
першим в світі розробив і в 1916 р. виготовив дисковий 
плуг, тож традиції виробництва дискових знарядь мають 
тут вже 100-річну історію.

Найбільшу увагу варто звернути на широкі 5-сек-
ційні борони серії 8210, які призначені для оброб-
ки полів з великою кількістю рослинних решток. 
Модельний ряд включає борони завширшки від 6 м до 
13,5 м, кількістю дисків від 54 до 122, вагою від 4968 кг 
до 12246 кг і статичним навантаженням на один диск 
до 115 кг, яке фактично сягає 150 кг підчас роботи. 
Відстань між дисками в батареях складає 203 мм або 
233 мм (в двох найширших моделях тільки 233 мм). 
Використовуються унікальні ріжучі диски Residue 
Razor® від  Ingersoll® діаметром 560 мм (опціонально 
610 мм) і товщиною 6 мм, які самозаточуються, є в 
5 разів гострішими від звичайних дисків та набагато 
зносостійкішими через запатентований склад сталі 
з домішками бору. Ці диски забезпечують краще 
подрібнення решток і проникнення в ґрунт, довше збе-
рігають свою міцність. 

Відмінному, рівномірному по всій площі подрібненню 
і заглибленню сприяють також подвійне перекриття бата-
рей та великі кути атаки: 20° для переднього ряду і 19° для 
заднього. Всі дискові батареї кріпляться на підсилених 
змащуваних підшипниках 211 розміру, які герметично 
встановлюються через захисні торцеві шайби. Підшипни-
ки (і, відповідно, вали з встановленими дисками) під-
ресорені С-подібними листовими пружинами Rock-Flex. В 
якості распорок між дисками розташовані литі, з обробле-
ними торцями, залізні шпулі діаметру 15 см з кулястим 
графітом.

Особливостями дискової борони 8210 є гідравлічне 
регулювання глибини звичайним кривошипом.

Ексклюзивною розробкою KUHN-Krause є також 
конструкція складання в транспортне положення 
Quad-foldTM із жорсткою центральною секцією та по-
двійно складаними в зовнішній та внутрішній частинах 
борони двома іншими парами секцій. Для найбільшої 
п’ятисекційної моделі 8210-44QF робочою шириною 
13,5 транспортні розміри складають 5,4 по ширині та 
4,2 м по висоті.

Борона має задню навіску і до неї можна чіпляти 
додаткові інструменті, наприклад зубові борони або 
котки. Зубові борони є в двох варіантах: довгі тонкі 
спиці для роботи в умовах великої кількості рослинних 
решток або коротші і товстіші для кращого розбивання 
грудок землі в важких ґрунтах. Котками досягається 
подрібнення грудочок, вирівнювання поверхні і при-
кочування. Є два різновиди котків, вибір яких зале-
жить від того, чи є ґрунт легким супіщаним чи важким 
глинистим. 

В робочому положені секції борони спираються на 
ходові тандеми із з’ємними шпинделями. При транс-
портуванні використовуються лише колеса центральної 
секції 380/55-16.5, які витримують до 3400 кг, а ступи-
ці кріпляться на 8 болтах. При цьому решта колес 
автоматично прибирається для зменшення транс-
портної ширини. Для підсилення конструкції товщина 
центрального балансиру та ричагів кріплення коліс 
зросла до 9,5 мм. Збільшено діаметр штока гідроцилі-
ндрів на центральній секції до 32 мм. Всі шарніри на 
секціях та точки підйому на балансирі зроблені без 
обслуговування.

В 5-ти секційних моделях 8210 36’-44’ Quad-Fold™ 
застосована унікальна зчіпка Guardian Hitch™ розробки 
KUHN-Krause. 

Наведена інформація про широкий модельний ряд 
важких дискових борін виробництва групи KUHN, які 
відрізнаються як призначенням, так і конструктивними 
характеристиками, дозволяє кожному аграрію підібрати 
для себе ту модель, яка найбільше задовольнить саме його 
потреби.
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VELES AGRO ПРЕДСТАВИВ НОВІ 
КОТКИ ДЛЯ ДИСКОВИХ БОРІН 
ZEUS І KRONOS

Компанія Veles Agro представила нові котки, розроблені 
спеціально для дискових борін Zeus HD і Kronos для різних 
типів ґрунту. Про це повідомляється traktorist.ua, посилаючись 
на сайт компанії.

Зубчастий коток здійснює всеосяжне зворотне ущільнення по 
всій площі захоплення. Підходить для важких, кам'янистих ґрунтів. 
Добре зарекомендував себе в роботі на піщаному ґрунті, оскільки 
потребує невеликого тягового зусилля. Зубчаста структура роз-
пушує велику фракцію обробленого ґрунту. Цей коток забезпечує 
рівномірне ущільнення ґрунту з розпушеним верхнім шаром. Він 
оснащується регульованими задніми чистиками зі зносостійкої 
спеціалізованої сталі для роботи по вологому ґрунту з великою 
кількістю пожнивних залишків.

Трубчастий коток – найбільш простий і універсальний 
коток. Діаметр 580 мм забезпечує високу несучу здатність, а 
оптимальна кількість поперечних трубок сприяють якісному 
розпушуванню та формуванню рівномірно ущільненої поверхні.

Кільчасто-шпоровий коток з агресивним профілем вели-
кого діаметру 560 мм залишає пухку поверхню ґрунту, стійку 
до кіркоутворення. Коток розпушує великі фракції, створю-
ючи одночасно смугові ущільнення, що зберігає оптимальну 
циркуляцію у верхніх шарах ґрунту. Даний коток стійкий на 
кам'янистих ґрунтах.

Гумово-клиновий коток в більшості випадків оптимальний для 
вирівнювання поверхні. Діаметр котка становить 580 мм. Коток 
такого типу формує ущільнені смуги, які сприяють накопиченню 
вологи і утворенню оптимальної структури ґрунту. Він оснащується 
регульованими знімними чистиками зі зносостійкої спеціалізованої 
сталі для роботи по вологому ґрунту з великою кількістю пожни-
вних залишків.

Сегментний коток складається з пружинних сегментів та 
сприяє глибокому ущільненню ґрунту. За рахунок конусного 
виконання пружинних вібруючих сегментів коток очищується 
самостійно. Сегменти є змінними і виконані зі спеціалізованої 
сталі. Даний коток також оснащується регульованими змінни-
ми чистиками зі зносостійкої спеціалізованої сталі для роботи 
по вологому ґрунту з великою кількістю пожнивних залишків.

www.traktorist.u

БІЛОРУСИ ДУМАЮТЬ 
НАД СТВОРЕННЯМ 
ЕЛЕКТРОТРАКТОРА

Про це повідомив генеральний директор Науково-практи-
чного центру з механізації сільського господарства НАН 
Білорусі Сергій Яковчик,

«У найближчій перспективі, я вважаю, у нас буде створено 
перший білоруський електротрактор. Все-таки ми рухаємося 
до роботизації техніки, дуже велика увага в наших досліджен-
нях і розробках приділяється точному землеробству, тобто 
розумній техніці», – зазначив Сергій Яковчик.

Як зазначається на сайті traktorist.ua, у перспективі 
машини зможуть працювати без механізатора. З цим завда-
нням допоможе впоратися система автоматичного водіння 
або GPS-навігація. Ще один напрямок роботи білоруських 
конструкторів – створення модульних розробок для сільсько-
го господарства. За словами фахівців, метою цих розробок є 
забезпечення виробника універсальною машиною, яку можна 
за короткий проміжок часу, залежно від необхідності, шляхом 
мінімальних зусиль перебудувати в іншу машину, тобто транс-
формер.

www.traktorist.ua







«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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КОРПОРАЦІЯ AGCO ПРИДБАЄ 
ПЛАТФОРМУ PRECISION 
PLANTING

Компанія AGCO, світовий виробник і дистриб'ютор 
сільськогосподарської техніки, планує придбати обладнання 
для розвитку бізнесу Precision Planting LLC. Як повідомляє 
agriculture.com, The Climate Corporation, що є власником плат-
форми точного землеробства, є дочірньою компанією компанії 
Monsanto. «Точне землеробство – це потужний бізнес, який 
відіграє важливу роль у зростанні та прийнятті інноваційних 
методів догляду за посівами, що допомагає фермерам підви-
щити продуктивність», – наголосив Майк Стерн, виконавчий 
директор The Climate Corporation.

Завдяки цьому корпорація AGCO як провідний світовий 
виробник машин матиме унікальну позицію ширше пропагу-
вати технологію Precision Planting, і продовжувати розробку ін-
новаційних продуктів, що підвищить ефективність та продукти-
вність фермерів у всьому світі.

«Придбання платформи Precision Planting зміцнить AGCO 
як одного з світових лідерів у технологіях обробки ґрунту та 
зміцнить нашу позицію як повноцінного партнера для профе-
сійних фермерів у всьому світі», – зазначив Мартін Річенхаген, 
голова, президент та головний виконавчий директор AGCO.

www.agriculture.com



Перекриття
дискових батарей

С-подібні стійки
дискових батарей

Зміна кута атаки
батареї дисків (10-24о)

Коток HD-Liner 700
у стандарті,  тиск 225 кг/м

Глибина обробки ґрунту 
від 12 до 20 см

Діаметр дисків 660 та 710 мм,
товщина 7 та 8 мм

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

ср: 20.10
пт: 19.40

ТЕХНО ФАКТ
пн-пт: 6.15, 8.15
АГРО ПРОФІ
сб: 7.15
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НОВИЙ КОМБАЙН JOHN DEERE 
СЕРІЇ S700

Американський машинобудівний гігант John Deere запустив 
новий флагманський модельний ряд комбайнів. Нові S700-
комбайни будуть поставлятися до Великобританії в 2018 році. 
Деякі з нових технічних рішень тестувалися в США протягом 
останніх п'яти років.

Як повідомляє agroinfo.com, новий модельний ряд, що 
складається з чотирьох машин, починається з мініатюрного 
S770 з потужністю 449 к.с. і закінчується флагманом S790 поту-
жністю 617 к.с., проте реальні зміни полягають в «розумному» 
комплекті, який використовується для контролю і зміни нала-
штувань під час молотьби.

Екран
Всі нові комбайни отримали екран четвертого покоління 

4600, який в даний час встановлено на багатьох тракторах John 
Deere, включаючи серії 8R і 9R.

Параметри налаштовуються за допомогою нового 
сенсорного екрану з набором гарячих клавіш, розташованих 
внизу для швидкого доступу до функцій обробки зерна та 
налаштування жатки, а також інших опцій.

Для полегшення роботи можна налаштувати чотири різні 
«початкові» сторінки екрану, між якими легко перемикатися в 
залежності від робочих завдань. Іншою особливістю, знайо-
мої користувачам моделі 6250R, буде джойстик Command 
Pro, в якому розміщені функції управління жаткою, соплом і 
системою Autotrac для роботи однією рукою.

На задній панелі також розташовані п'ять кнопок, якими, в 
разі необхідності, можна регулювати механізм нахилу жатки.

ICA2
Система ICA2 – аналогічна системі Cemos Automatic 

компанії Claas, яка автоматично змінює налаштування на ходу 
з урахуванням умов збору врожаю, продуктивності машини і 
відповідності швидкості комбайна завантаженні двигуна.

Комбайн використовує попередньо задані значення в 
якості базових і записує всі коригування в графічному вигляді, і 
компанія John Deere вважає, що це може поліпшити загальний 
обсяг виробництва на 20% за рахунок використання даної 
системи.

Оператори також можуть повідомити машині, якщо щось 
не так. Якщо якість зерна погане або повертається брудний 
зразок, то цю інформацію можна ввести в сенсорний екран, і 
комбайн буде «реагувати» шляхом коригування та подальшого 
контролю змін в продуктивності, до тих пір, поки проблема не 
буде вирішена.

На комбайні встановлено чотири камери: дві, які транслюють 
в реальному часі, для жолоба і зерносховища, і дві камери з не-
рухомим знімком на колосових і зерновому елеваторах. Статичні 
зображення оновлюються кожні дві секунди і забезпечують чітке 
зображення якості зерна та ступеня його очищення на екрані.

Комбайн також контролює кожне зображення на предмет 
виявлення битого зерна або брудного зразка перед внесенням 
коригувань.

Камери для зважування
У танкері знаходиться три поверхні для зважування, які 

реєструють вагу кожного завантаження.
У поєднанні з рівнями вологості вони дають правильну оці-

нку врожаю з кожної конкретної ділянки, і ця інформація може 
бути використана для складання карт врожайності.

John Deere також випустив жатку серії Draper 700, яка 
має більший шнек і поліпшені ущільнювальні прокладки для 
зменшення втрат дрібних насіння.

За словами компанії, таким чином досягається збільшення 
продуктивності на 10-15% в порівнянні зі звичайними жатками.

 www.agroinfo.com

ЛАЗЕР ЗАМІСТЬ ГЕРБІЦИДУ
Вчені з Боннського університету в Німеччині розробля-

ють систему, яка знищує бур’яни без гербіцидів. Система 
«бачить» в полі небажані рослини та вбиває їх коротким ла-
зерним імпульсом. «Робот стріляє в листя бур’янів, рослина 
слабне і втрачає життєву силу», – розповідає доктор Джуліо 
Пастрана.

Систему можна використовувати окремо або змонтувати 
як доповнення до трактора. Джуліо Пастрана з колегою Тімом 
Вігбелзом отримали грант від Федерального міністерства 
економіки та енергетики і тестують винахід у польових умовах.

«Для хорошого урожаю з бур’янами доводиться боротися 
гербіцидами. В органічному ж виробництві вони заборонені, 
тож знищення небажаних рослин стає трудомістким, – 
говорить Тім Вігбелз. – З нашим винаходом від гербіцидів 
вдасться відмовитися».

Використання лазерів у точному землеробстві привертає 
увагу вчених не вперше. Уже створений прототип мобільного 
робота-агронома, який самостійно переміщується полем і 
слідкує за станом рослин.

www.landlord.ua



СТВОРЕНИЙ КОНЦЕПТ 
КОМБАЙНА, ЩО ВИРОБЛЯТИМЕ 
ВОДУ З ПОВІТРЯ

В рамках пошуку нових джерел забезпечення планети прісною 
водою, науковці представили концепт комбайна, що виробляє воду 
з повітря. Вчені передбачають, що вже до 2030 р. багато районів 
Землі може очікувати сильний дефіцит води. Приватне садівни-
цтво там може стати просто недоступним для людей із середнім 
доходом. Повідомляє kurkul.com

Саме тому дослідники шукають нові джерела води. Вони пред-
ставили новий концепт одного з таких джерел — водяний комбайн 
AERO, призначений для садівничих господарств. Викоростовуючи 
сонячну енергію, AERO збирає молекули води з повітря завдяки 
використанню спеціальних метаматеріалів. Це пристрій зможе 
виробляти до 200 л води щодня.

Водяний комбайн AERO підключається до Smart-дозаторів, 
які автоматично розподіляють воду між рослинами. Цей комбайн 
дозволяє створювати індивідуальні плани поливу і показує доступну 
кількість води, уникаючи будь-якого нераціонального використання 
води.

www.kurkul.com
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ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 
РУБІН 12 – КОРОТКІ ДИСКОВІ БОРОНИ З  
ПОГЛЯДОМ У ГЛИБИНУ

 Q Робота без бокового зносу завдяки симетричному розташуванню дисків
 Q Суцільний обробіток, починаючи з робочої глибини 7 см
 Q Штрігелі для оптимального перемішування та вирівнювання
 Q Максимальний кліренс для роботи без забивання

З появою Рубін 12 всі нарешті побачили коротку дискову борону, яка працює на 
глибині культиватора - 20 см і більше. Саме це робить агрегат спеціалістом не тільки 
для обробітку стерні, а й гідним знаряддям для основного обробітку навіть на 
важких ґрунтах. Переконайтеся в цьому на наступних аргументах:

ВІДВІДАЙТЕ НАШ СТЕНД ТА  

ПОЛЬВІ ДЕМОНСТРАЦІЇ ПІД ЧАС  

ВИСТАВКИ АГРОЕКСПО-2017 У  

КРОПИВНИЦЬКОМУ, 20-23 ВЕРЕСНЯ



Швидкість
до 18 км/год

Точність
CROSSFLEX

Продуктивність
до 100 га/доба

Енергоефективність
від 250 к.с.

«Волинська Фондова Компанія» 

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

www.vfс.com.ua
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ПРЕС-ПІДБИРАЧ KUHN 
FBP 3135 BALEPACK ТЕПЕР МОЖЕ 
УПАКОВУВАТИ В ПЛІВКУ

KUHN Farm Machinery модернізувала свій рулонний 
прес-підбирач-обмотувальник з фіксованою камерою, 
зробивши доступною в якості опції популярну технологію 
обмотки тюка плівкою.

Після успішного запуску системи обмотки плівкою KUHN 
на моделі iBIO+ в минулому році компанія KUHN встановила 
унікальну систему обмотки тюків на останній версії моделі 
FBP 3135 BalePack.

Ця унікальна система обв'язки використовує дві котушки 
для плівки, щоб обв'язати циліндричну сторону тюка, і має 
ряд переваг в порівнянні з іншими системами, не останнє 
з яких - можливість використання рулонів стандартного 
розміру (25 мкм, 1500 м, 750 мм), тому виключається необхі-
дність замовити окрему зв'язує і пакувальну плівку.

Система KUHN зменшує використання плівки до 30% шля-
хом попереднього розтягування перед нанесенням, а також 
має більш швидку і зручну рулонну завантаження завдяки 
зручній для користувача системі, яка гідравлічно складає 
плівкові котушки в положення завантаження/розвантаження.

У прес-підбирачі FBP 3135 Bale Pack також може викори-
стовуватися для пакування звичайна сітка: перемикання між 
плівкою і сіткою є швидкий і простий процес. Дві системи є 
незалежними, що дозволяє легко перемикатися з однієї системи 
на іншу. В обох випадках FBP забезпечує високу продуктивність 
в поєднанні з формуванням рулонів високої якості.

FBP 3135 на ринок буде поставляється з двома різними 
пристроями – OPTICUT 14 або OPTICUT 23, які мають високо-
якісні сталеві леза. Кожна версія має той же самий приймач 
2,30 м, який оснащений пристроєм підбору, що забезпечує 
рівномірну подачу незалежно від стану маси.

Система DROP-FLOOR дозволяє легко і швидко усувати 
забивання за допомогою гідравлічного опускання під-
різав пластини і ножів прямо з кабіни трактора. Після 
того, як засмічення буде ліквідовано, пластина разом з 
ножами повертається в робоче положення. Тюкова камера 
складається з 18 роликів PowerTrack, які виробляють круглі 
тюки діаметром 1,25 м і шириною 1,22 м. 18 роликів мають 
симетричні профілі, які забезпечують виключно високу 
щільність і надійне обертання тюків для будь-яких культур.

Габаритні розміри FBP 3135 складають 6,46 м в довжину, 
2,73 м в висоту і 2,99 м в ширину. Вага нетто становить від 
5600 кг в залежності від обраної комплектації.

www.agroinfo.com
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С И Л О С О З Б И Р А Л Ь Н И Й  К О М Б А Й Н

ТОВ «Техноторг», м. Миколаїв,
просп. Героїв Сталінграду, 113/1 

тел. (0512) 53-09-01, 42-49-34
Мережа з 35 представництв по Україні.

www.technotorg.com

Система нижніх ріжучих дисків 
має надійний захист, 

самоочищується від трави та 
виключає забивання

Руйнує зерна кукурудзи до 99,8%
Гідравлічне управління 

повороту розтруба;
електричне або електронне управління 

випускним клапаном

Довжина різання  від 4 до 6 мм, 
не залежить від швидкості 
трактора або врожайності

Продуктивність роботи 
до 49 т/годину

Низька витрата потужності 
на тонну продукції 

завдяки контрножу типу «ножиці»
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МИЛЛИОН ГРИВЕН ЗА 10 ДНЕЙ
Уважаемый читатель, убежден, что после прочтения на-

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

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

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

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

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

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

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

Исходный материал До пневмовибростола После пневмовибростола

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

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

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

Комплекс для 
очистки











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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