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* Урожайність у перерахунку на вологість зерна 14 %.
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ВІД РЕДАКЦІЇ

А у нас 2018 рік розпочався з особливого 
свята, яким ми хочемо з вами поділитись, 
дорогі наші читачі та партнери. Журналу 
«АгроЕліта» у січні виповнилося 5 років! 

60 випусків, 4200 сторінок, 1200 статей, 10 тисяч 
годин роботи, десятки тисяч кілометрів у мандрівках 
на виставки та Дні поля... А головне – тисячі корисних, 
цікавих, приємних знайомств та добра сотня постійних 
партнерів. Згадуючи нашу працю з 2013 року, ми радісно 
усвідомлюємо, що немало глобальних позитивних змін 
почали реалізовуватись в аграрній галузі Україні за ці 
роки. Динаміка сучасних процесів все пришвидшується, 
сільське господарство стає більш гнучким, відкритим до 
експериментів та інновацій, поступово трансформує-
ться та вдосконалюється. Ми, у свою чергу, розповсюджу-
ємо інформацію про найсучасніші технології, піднімаємо 
найбільш актуальні питання галузі, надаємо поради від 
провідних аграрних фахівців та висвітлюємо найцікавіші 
заходи сільського господарства. Дякуємо, шановні партне-
ри та читачі, що Ви 5 років з нами! Продовжуємо зростати 
та вирощувати аграрну галузь разом. 
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ: ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ

23 січня у приміщенні Львівської обласної ради відбулась конференція присвяче-
на впровадженню аграрних розписок у Львівській області. Починаючи з пілотного 
проекту у Полтавській області  за підтримки Міжнародної фінансової корпорації, цей  
інструмент фінансування  поширюється Україною. З 2018 р. аграрні розписки повинні 
охопити усю територію країни. 

В конференції взяло участь понад сотня  фермерів та 
представників аграрних компаній,  представники влади.  
Банки та компанії, які надають фінансування використовую-
чи даний інструмент продемонстрували свої пропозиції.

Губернатор Львівської області п. Олег Синютка, 
відкриваючи конференцію, зазначив що АПК Львівщини 
є дуже  перспективною галуззю економіки, яка швидко 
розвивається. Він говорив, що тут переважають компанії з 
земельним банком від 200 до кілька тисяч гектарів, і тому 
аграрні розписки, які спрямовані на допомогу, перш за 
все, малим і середнім агрофірмам повинні стати одним із 
провідних інструментів залучення фінансування.

Надзвичайно цікавим був виступ п. Олександра Му-
ляра, який є координатором проекту  “Аграрні розписки 
в Україні”. Він зазначив, що ми копіюємо досвід Бразилії, 
і розповів про аграрні розписки більш детально. За час 
роботи розписок по них було залучено 1,3 мільярда гри-
вень фінансування. Використовуються аграрні розписки в 
основному під  експортні культури: зернові та олійні, ріпак, 
сою,гречку. В Україні працює Реєстр аграрних розписок, 
частина інформації в ньому є публічною. 

Представники ряду компаній розказали про свої 
пропозиції аграріям. Зокрема на конференції були пред-
ставлені продукти Piraeus Bank, OTP Bank, «Монсанто», 
Агропросперіс, OKKO. Дані компанії розробили спеціальні 
програми, спрямовані для роботи саме з аграрними роз-
писками. Представники компаній кредиторів  зазначають, 
що аграрні розписки виступають зручним інструментом 
як для них, так і для агробізнесу. Для їх оформлення  від 
агрофірм  вимагається  мінімум документів: фінансову 
звітність, аграрну звітність та заповнення анкети, в якій за-
значаються основні показники діяльності агрофірми такі як 
земельний банк чи наявна техніка. Для отримання грошей 
з використанням аграрної розписки потрібно тиждень, 
два часу. Гроші надаються під 17 – 18% річних, і лише у 
національній валюті.

 Аграрна розписка є  товаророзпорядчим документом, 
який фіксує безумовне зобов'язання постачальника 
здійснити доставку продукції або сплатити грошові 
кошти на визначених умовах. Тобто виробник сільсько-
господарської продукції закладає майбутній урожай, з 
чітко визначених полів, і отримує гроші.  До кінця маркети-
нгового року він розплачується з кредитором або уро-
жаєм, або грошима.  Можливе перенесення зобов’язань 
виробника на наступний рік,передоручення розписки та 
багато чого іншого. Дуже радимо уважно прочитати Закон 
України “Про аграрні розписки”. 

 Передбачено розписки   двох видів – товарні (коли 
розрахунок здійснюється товаром) та фінансові. Суть в 
тому, що цей інструмент спрощує отримання фінансуван-
ня для виробників. Для господарств дуже важливо мати 
належним чином оформлені документи на користування 
земельними ділянками. Кредиторами  може виступати 
будь-яка компанія, яка  готова надати фінансування – 
банки, трейдери, компанії, які забезпечують аграріїв тією 
чи іншою продукцією, і навіть фізичні особи.  Земельний 
банк, за словами кредиторів, повинен розпочинатись 
від 200-300 га. Щоправда представники фінансового 
сектору готові розмовляти і з меншими господарствами. 
Законодавчих обмежень в цьому питанні немає.  До речі, 
координатори проекту привели факти про те, що  є пре-
цеденти використання аграрних розписок для яблуневого 
саду площею дещо більше 1 га, а також – ягідної плантації 
в 14 соток.  Треба мати на увазі, що кредитори дають гроші 
під заставу з коефіцієнтом 1,5 або 1,3. Це означає, що 
вартість застави повинна бути  на 50 або 30 % більшою аніж 
сума фінансування, яке ви отримуєте.  

Всі учасники ринку  зійшлися на думці, що аграрні розпи-
ски є перспективним інструментом для бізнесу.  Аграрі-
ям вони значно спрощують доступ до фінансування, а  
кредитори отримують налагоджений та чіткий  механізм 
роботи з агросектором. 
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2017 РІК: З ЧИМ АГРАРІЇ 
СВЯТКУВАЛИ КОРОВАЙ?

Традиційно перед новим роком ми вислуховуємо від очільників держави про складний рік, 
що проходить, та великі сподівання від прийдешнього. Та оцінюючи багаторічну практику галузі 
сільського господарства, складається враження, що на аграріїв слова-побажання на кшталт «ви 
тримайтеся і все буде добре» не діють. Адже вони звикли самостійно боротися з не лише по-
годними примхами природи, а нерівностями свого шляху успіху. А успіхи такі присутні і коровай 
з пирогами ми самі їмо та сусідів пригощаємо. Тож підіб’ємо короткі підсумки року, що минув… 

ХЛІБОРОБСЬКИЙ КОРОВАЙ
Уже понад 20 років вирощування сільсько-

господарських культур є домінуючою складовою аграрно-
го бізнесу в Україні. За офіційною інформацією у минулому 
році вітчизняні господарства усіх категорій обробляли 27,5 
млн. га (з них 70 відсотків – сільськогосподарські підприє-
мства), що складає 75,3% від усіх с.-г. угідь держави. Порі-
вняно із 2016 роком посівні площі загалом збільшились на 
1,9 відсотка.

Поряд із цим продовжилася тенденція збільшення ча-
сток площ під зерновими і технічними групами культур. 
Так, зернові та зернобобові культури займали 53 відостки 
посівного клину (14,5 млн. га), що на 1,4% більше порівняно 
із 2016 роком. Технічні культури господарства висіяли на 
площі 9,2 млн. га, що спричинило ріст частки аж на 4,4% 
(особливо у підприємствах – 5,5%). Практично не змінились 
площі під коренеплодами і овочами (1,8 млн. га), але лише 
за рахунок господарств населення, які висівають понад 97 
відсотків цих площ. Ці зміни відбулися за рахунок зменеше-
ння площ під кормовими культурами (на 3,9%) та частково-
го розширення виробництва на незадіяних раніше площах.

Така структура посівних площ вплинула і на виробни-
чі результати аграріїв у рослинництві. Цілком логічним 
виглядає при цьому традиційні понад 60 млн. тонн зерна, 
які виробляються усіма господарства. Тенденція останніх 
5 років збереглася і в 2017 році. Однак через негативний 
вплив природно-кліматичних умов (посуха, підвищенні 
температурні режими повітря, нерівномірність опадів 
тощо) у ряді регіонів минулого року вдалося зібрати 61,3 
млн. тонн збіжжя (на 7,3% менше порівняно із 2016 роком).

Щодо культур, то, зокрема, зібрано: пшениці – 26,1 млн. 

тонн (26,0 млн тонн – 2016 р.); кукурудзи на зерно –24,1 
млн. тонн (28,0 млн тонн – 2016 р.); ячменю – 8,3 млн. тонн 
(9,4 млн тонн – 2016 р.); жита – 506,8 тис. тонн (391,5 тис. 
тонн – 2016 р.); вівса – 471,1 тис. тонн (499,0 тис. тонн – 2016 
р.); гречки – 180,4 тис. тонн (176,4 тис. тонн – 2016 р.).

Як свідчать дані, це незначне скорочення обсягів ви-
робництва відбулося за рахунок зниження урожайності 
(оскільки площі навпаки збільшилися). Загалом, середня 
врожайність в усій групі склала 42,3 ц/га (менше на 3,8 ц/га 
ніж у 2016 р.). Урожайність за культурами становила: пше-
ниці – 41,1 ц/га; кукурудзи на зерно – 54,4 ц/га; ячменю – 
33,1 ц/га; жита – 29,7 ц/га; вівса – 23,9 ц/га; гречки – 9,8 ц/га.

Серед технічних культур перше місце в структурі 
виробництва займає, звичайно, соняшник, частка якого 
складає щонайменше 2/3 у цій групі культур. Особливістю 
його вирощування є те, що це цілком експортно оріє-
нтована культура, і нею займаються практично лише під-
приємтсва (86,7%). Так, за результатами 2017 року виробле-
но насіння соняшнику в обсязі 12,2 млн. тонн, що на 10,3% 
менше ніж у 2016 році. Урожайність при цьому становила 
20, ц/га.

У трійку лідерів також входить вирощування сої та 
ріпаку. Ці культури господарства усіх категорій висівали 
у 2017 році на площі відповідно 1,9 та 0,8 млн. га. При уро-
жайності 19,7 ц/га та 27,9 ц/га аграрії отримали валовий 
збір на рівні 3,9 (на 9% менше порівняно із 2016 р.) та 2,2 (в 
1,9 рази більше порівняно із 2016 р.) млн. тонн.

В останні роки підвищується увага аграрних формувань 
до цукрових буряків завдяки поступовому відродженню 
промислової переробки солодких коренів. При зростанні 
посівних площ зросла  стабільна урожайність - 465,5 ц/
га (переважно у с.-г. підприємствах, адже їхня частка у ви-

Ф
от

о 
ht

tp
s:/

/e
s.s

lid
es

ha
re

.n
et

/Y
ul

yC
ab

re
ra

/y
ul

y-
po

rt
af

ofi
ot

ic
-fa

lta



www.agroprod.biz 13

робництві складає 95,5%) вирощування цукрових буряків 
зросло на 3,4 відостків та становило 14,5 млн. тонн.

Крім цього, у 2017 році аграрії зібрали 9,3 млн. тонн 
овочевих культур з 446,3 тис. га при врожайності 207,8 ц/га. 
З них урожай картоплі склав 22,2 млн. тонн з 1,3 млн. га при 
врожайності 167,8 ц/га.

Зібрана площа, 
тис. га 14494,9 8906,2 311,3 1323,2 446,3

Валовий збір, 
млн. тонн 61,3 1,8 14,5 22,2 9,2

Урожайність, 
ц/га 42,3 20,6 465,5 167,8 207,8

Рис. 1. Основні показники розвитку галузі рослинництва у 
2017 році

М’ЯСО-МОЛОЧНИЙ ПИРІГ
Результати роботи тваринницьких підкомплексів 

аграрного сектору економіки у 2017 році показав, що 
українці не стали більше їсти ні мяса, ні молока. Це 
тенденції, які зберігаються уже понад 25 років.

До кінця минулого року поголів’я основних видів ху-
доби продовжувало знижуватися. Так, на 1 січня 2018 року 
налічувалося 3,6 млн. голів ВРХ (в т.ч. корів – 2,0 млн. голів), 
6,1 млн. голів свиней, 1,3 млн. голів овець і кіз. Загальний 
спад за цей період можна оцінити наступним чином: ВРХ – 
мінус 1,5%, (корови – мінус 2,1%); свині – мінус 8,2%; а вівці 
та кози навпаки – плюс 0,1%.

Винятком у тваринництві є ситуація із птицею. Її пого-
лів’я продовжує підвищуватися і становить 205,1 млн. голів, 
що на 1,7% більше порівняно із 2016 роком. Загалом це 
свідчить про стабільну роботу птахоферм, особливо з ви-
рощування курей та виробництва яйєць.

Враховуючи наявне поголів’я худоби і птиці, аграрні 
формування виробляють загалом все менше тваринни-
цької продукції. Так, всього реалізовано на забій сільсько-
господарських тварин (у живій масі) у 2017 році 3259,4 
тис. тонн, що на 0,4% менше, ніж у 2016 році. Як свідчить 
практичний досвід, майже 50 відсотків виробленого м’яса 
становить курятина, а основними виробниками залишаю-
ться аграрні підприємства – їхня частка складає понад 60%.

Обсяги виробництва молока також дещо падають і у порі-
внянні з 2016 роком становлять 10328,6 тис. тонн, або 99,5%. 
Слід також врахувати і те, що господарства населення виробля-
ють майже 74% молока, хоча частка сільськогосподарських 
підприємств останніми роками поступово зростає.

Найбільшого зростання в обсягах виробництва досягли 
господарства у птахівництві. На сьогодні вони виробляють 
15577,7 млн. шт. яєць, що на 103,2% більше ніж у 2016 році. 
Слід зауважити, що порівняно з іншими галузями птахівни-
цтво є найбільш стабільним та прибутковим бізнесом, що 
підтверджується часткою виробництва підприємств.

Кількість 
с/г 
тварин, 
тис. голів

3628,4 2063,9 6120,4 1316,3 205102,9

Валове 
виробництво, 
тис. тонн (яйця 
– млн. шт.)

3259,6 10328,6 15577,7

Рис. 1. Основні показники розвитку галузі тваринництва у 
2017 році

ЕКСПОРТНИЙ «ВИБУХ»
У виробничому потенціалі агропромислового коплексу 

України ніхто не сумнівається, адже він може забезпечити 
не лише внутрішні потреби у споживанні, а «допогти» у 
підвищенні ефекту від зовнішньої торгівлі держави.

За результатами 2017 року, експорт українських 
аграрних та харчових товарів показав дуже позитивні 
результати та склав понад $17,8 млрд. Цей результат став 
другим за всю історію незалежності, поступившись дося-
гнутим у 2012 році. Минулого року цей показник становив 
$15,5 млрд., що на 16,3% більше. Позитивним явищем у цій 
ситуації є те, що частка експорту у загальному обсязі зовні-
шньої торгівлі за цією групою товарів становить 79,4%.

За своєю структурою експорт характеризується продук-
цією рослинництва, яка становить $16,7 млрд. (збільшилась 
на $2,1 млрд.). А експорт продуктів тваринництва зріс 
на $371,4 млн. та сягнув майже $1,3 млрд. Серед ТОП-10 
найбільших експортно орієнтованих товарів першу п’ятірку 
займає олія (23,95%), кукурудза (16,64%), пшениця (15,36%), 
соя (5,9%) та ріпак (4,91%). 

Відображені обсяги поставок в інші країни 
продемонстрували рекордні результати експорту в 
натуральних вимірниках: зернових, сої, олії, цукру та маку-
хи, м’яса птиці, яєць, вершкового масла та меду. Однак слід 
відзначити одну особливість зовнішньої торгівлі аграрного 
сектору – понад 40 відсотків експорту складає так звана 
«вуглецева» сировина, яка переробляється закордоном і 
не формує додаткову додану вартість в Україні.

ТОП-10 «експортних» аграрних товарів у 2017 році

тис. тонн млн. дол. 
США %

1 Олія 5757,3 4302,4 23,95
2 Кукурудза 19393,8 2988,8 16,64

3 Пшениця і 
жито 17314,3 2759,6 15,36

4 Соя 2866,5 1059,6 5,90

5 Насіння 
ріпаку 2136,5 881,7 4,91

6
Макуха та 
інші тверді 
відходи

4890,6 804,3 4,48

7 Ячмінь 4855,9 710,6 3,96
8 М’ясо 271,3 389,6 2,17
9 Сигари 32,6 293,9 1,64

10 Цукор 599,3 280,1 1,56
За даними профільного відомства мапа українського 

аграрного експорту виглядає надзвичайно різноплановою. 
Основними імпортерами нашої продукції є країни Азії – 
42,6%, Європейський Союз – 32,4%, африканські країни 
– 14,2%, СНД – 7,6%, США – 0,4% та інші країни – 2,8%. До 
п’ятірки країн-лідерів, кожна з яких придбала української 
аграрної та харчової продукції на більш ніж $1 млрд. в 2017 
році входять також Індія, Нідерланди, Єгипет, Іспанія та 
Китай.

«ПРИМХИ» ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
На початку 2017 року аграрії святкували відміну «спец-

режиму ПДВ», який успішно діяв з 1998 року. На його зміну 
Мінагрополітики спільно з парламентом запропонували 
систему дотацій, спрямовану на компенсацію галузям, 
орієнтованим переважно на внутрішній ринок: тваринни-
цтво, овочівництво, ягідництво. 2017 рік став пілотним, а в 
бюджеті на програму заклали 4 млрд. грн. На практиці ми 
отримали наступну ситуацію: перші гроші аграрії отримали 
лише у квітні, а левову частку (близько 50%) дотацій змогли 
отримати ТОП-10 найбільших виробників курятини та ча-
стково свинини. Решта обмежились середньому дотацій в 
розмірі до 100 тис. грн. на одне господарство.

У травні профільне відомство залишилося без свого 
очільника – Тараса Кутового. Експерти зазначають, що до 
основних результатів міністра можна віднести закріплення 
в бюджетному кодексі норми про аграрну дотацію в роз-
мірі 1% від суми ВВП виробленої сільськогосподарської 
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продукції на 5 років. Ще досі посада є вільною, хоча відчут-
тя пустоти у цьому сегменті не відчувається.

З 1 липня 2017 року Мінфін запустив систему авто-
матичного блокування податкових накладних. 
Податкова новація не запрацювала належним чином і 
спричинила на ринку «сюрпризи» у діяльності підприємств. 
Як наслідок, сотні тисяч накладних в агросекторі були 
заблоковані, а підприємства зазнали мільйонних збитків. 
Лише наприкінці року Державна фіскальна служба при-
зупинила дію системи на 2 місяці до прийняття нового 
порядку.

У грудні після гарячих перемовин та обговорень 
Верховна Рада Україна все таки продовжила мораторій 
на продаж землі сільськогосподарського призначе-
ння ще на рік. Але резонансне питання спровокувало 
подальші суперечки: знімати чи не знімати мораторій на 
продаж земель с.-г. призначення? Питання залишається 
відкритим.

Але це не був останній подарунок для аграріїв під яли-
ночку. Парламентарі внесли зміни до Податкового кодексу, 
згідно з якими з 1 березня 2018 року має бути скасована 
компенсація експортного ПДВ на технічні культури (соня-
шник, ріпак та сою).

ВИСНОВКИ
Безумовно, галузь рослинництва залишається одним із 

флагманів аграрного виробництва, де будуть продовжу-
вати «традиційні» культури зернового та олійнопереробно-
го підкомплексу. Однак при цьому залишається відкритим 
питання розвитку сільського господарства у сегменті 
тваринництва і високої доданої вартості (переробки на 
внутрішньому ринку).

Експорт аграрної продукції – важлива складова на-
ціональної економічної безпеки, але Україна залишається 
експортером сировини, в першу чергу зерна. Розвиток 
тваринництва, «нішевих» продуктів, внутрішньої перероб-
ки можна оцінювати як недостатній поки що залишається 
незначним.

Незважаючи на рішучі спроби вітчизняних аграріїв 
розвинути органічне виробництво, ця галузь залишається 
лише на стадії зародження, а також розуміння у бізнесу 
працювати на землі з перспективою її збереження майбут-
нім поколінням.

Питання регулювання діяльності аграрних форму-
вань на національному рівні залишаються відкритими, 
адже фінансово-кредитна, земельна політика залишає 
негативне сприйняття у аграріїв та веде до непорозумінь 
в усвідомленні чітких «правил гри» на ринку, які були б 
стабільними протягом хоча б 2-3 років. Сподіваємося, що 
2018 рік принесе лише позитивні моменти у функціону-
ванні аграрного сектору економіки і всі питання будуть 
вирішенні.

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.
У статті використанні матеріали зі сайтів:

http://www.ukrstat.gov.ua/, http://www.minagro.gov.ua/, http://
www.iae.org.ua/, https://biz.censor.net.ua/
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ОСОБЛИВОСТІ КУПІВЛІ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА
Сьогодні є великий попит на купівлю сільсько-

господарських підприємств, оскільки це чи не єдиний 
спосіб відчутно збільшити земельний банк свого підприє-
мства. Справа у тім, що землі, яка є основним активом 
агробізнесу, у вільному доступі зараз немає взагалі або 
є дуже мало. Можна, звичайно, знайти невеликі масиви, 
які не зайняті орендою або не обробляються, про що ми 
писали в попередньому номері, проте це часто не те, що 
цікавить інвесторів.

Станом на сьогодні площа землі в оренді та обробі-
тку є ключовим показником при купівлі сільгосп-
підприємства. В процесі купівлі підприємства варто 
звернутись до кваліфікованих фахівців у сфері аудиту та 
супроводу процесу купівлі-продажу підприємств, оскільки 
така угода має в собі велику кількість ризиків, основні з 
яких пов’язані з документальною основою володіння/кори-
стування землею.
Етапи купівлі агропідприємства

Першим етапом купівлі є перемовини між сторонами. 
Їхні результати бажано оформити, щоб закріпити за-
пропоновані продавцем умови та орієнтовну ціну, про яку 
домовились, виходячи із вихідних даних. Це дасть можли-
вість в майбутньому бачити розбіжності, якщо такі виявля-
ться, повернутися до перегляду ціни.

Другий етап - так званий Due Diligence в угодах M&A 
(злиття та поглинання) або іншими словами етап перевірки 
об’єкта купівлі. ЇЇ варто розпочати із зовнішнього аудиту.

Зовнішній аудит агропідприємства  –  це перш за все 
перевірка інформації про оренду землі в органах Держ-
геокадастру, в державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно, з’ясування настроїв пайовиків, органів 
державної влади і місцевого самоврядування, вивчення 
контрагентів підприємства. Обов’язково варто переві-
рити інформацію на предмет наявності судових чи ви-
конавчих проваджень, обтяжень, заборон на відчуження 
майна, накладених арештів і т. д. Також потрібно узгодити 
інформацію з фіскальними службами, щоб виявити мож-
ливі заборгованості перед бюджетом.

Наступним важливим кроком є внутрішній аудит 
агрофірми. Ускладнює цей процес той факт, що підприє-
мство продовжує працювати, колектив інколи не про-
інформований про продаж компанії (і йому не можна це 
повідомляти), а інколи налаштований проти відчуження. 
Окрім того, чужа компанія  –  це територія зі своїми прави-
лами, своїм документообігом і тому порівняно легко мож-
на приховати від сторонніх недоліки в роботі.

Внутрішній аудит варто розпочати з перевірки прав 
продавця на бізнес або на продаж бізнесу. Також на цій 
стадії аналізуються чинні установчі документи підприє-
мства. Варто перевірити правильність відчуження часток 
чи фактів проведення реорганізацій, якщо такі були в ми-
нулому.

Доволі громіздким процесом є перевірка прав кори-
стування землею. Тут варто перевірити текст договорів 
оренди на відповідність чинному на момент підписання 
законодавству, на присутність в договорі ризикових або 
невигідних пунктів. Слід також звірити наявні на підприє-
мстві договори з відповідними реєстрами держорганів. 
Головне виявити і виокремити неоформлені чи неправи-
льно оформлені договори оренди, незареєстровані до-
говори, непереоформлену спадщину, договори, власники 
яких померли, наявність прав на користування земля-
ми державної та комунальної власності. Варто звернути 
особливу увагу на землю, яка жодним чином не оформле-
на, оскільки на практиці площа землі, що обробляється 
підприємством, як правило, є більшою ніж оформлена. Всі 
вище перераховані категорії договорів та земель несуть 
великі ризики для нового власника і можуть спровокувати 
зменшення земельного банку.

Фінансовий аудит, а саме: перевірка дебіторської та 
кредиторської заборгованості, ключових контрагентів, 
заборгованості перед фінансовими установами, банками, 
фіскальними органами, бюджетом, також потребує залу-
чення висококласних фахівців.

Юридичний аудит прав користування об’єктами не-
рухомого майна, сільськогосподарською технікою краще 
доручити проводити відповідним спеціалістам, оскільки 
розібратися в цьому питані силами свого колективу 
практично не можливо. Облік та перевірка незавершеного 

виробництва, складських запасів, а також огляд майна під-
приємства та його інвентаризація  –  це важливі показни-
ки, якими не можна легковажити.

Особливу увагу рекомендую приділити колективу під-
приємства, яке плануєте придбати. Варто провести з ними 
збори, почути побажання та очікування від зміни власника. 
В своїй роботі ми стикалися з випадками, коли нехтування 
цим правилом стало в майбутньому причиною таких про-
блем, як саботаж і навіть відтік землі.

І лише після ретельного проведення всіх цих етапів та 
перевірок можна переходити до кінцевих перемовин, які 
перейдуть в підписання угоди та юридичного оформле-
ння купівлі-продажу підприємства. Цьому процесу по-
трібно приділити не меншу увагу, так як це основа майбу-
тнього володіння підприємством, тому всі документи слід 
перевірити декілька разів, в тому числі з допомогою зовні-
шніх експертів.

З огляду на попередні рекомендації, підсумуємо, що 
інвестору не варто здійснювати купівлю такого активу як 
сільськогосподарське підприємство, спираючись тільки на 
власний досвід чи інтуїцію. Процес купівлі підприємства 
вимагає кваліфікованого, а головне системного підходу. 
Залучення фахівців здавалося б вимагає від інвестора 
додаткових витрат, проте це закриває основні ризики, 
а часто економить кошти за рахунок зменшення ціни на  
фоні виявлених дефектів та розбіжностей з первинними 
даними.

В час, коли така велика конкуренція в агробізнесі і ми 
в очікуванні скасування мораторію, хочу порадити всо-
те перевірити всі документи компанії, щоб максимально 
убезпечити її майбутнє.

Володимир Макух, юрист
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ADAMA ВІДКРИВАЄ НОВИЙ АГРАРНИЙ СЕЗОН ПІД 
ГАСЛОМ: «ТОМУ ЩО ЗЕМЛЮ НЕ ОБДУРИШ»

Один з провідних світових лідерів з виробництва та 
постачання засобів захисту рослин – компанія «Адама 
Україна», відкриваючи аграрний сезон у 2018 році, провела 
упродовж січня дві науково-практичні конференції на 
території Західного регіону – у Львові та Тернополі, під 
час яких анонсувала аграріям про найновіші розробки та 
інноваційні дієві рішення для успішного ведення сільського 
господарства, отримання більш високих врожаїв та прибу-
ткової роботи на землі. 

ЩОРОКУ ЗЕМЛЯ ДАЄ АГРАРІЯМ ЛИШЕ 
ОДИН ШАНС 

Відкриваючи 25 січня у Тернополі науково-практичну конфе-
ренцію під гаслом: «Тому що землю не обдуриш», керівник Захі-
дного регіону «Aдама Україна» Олег Шевчук звернувся до 
присутніх партнерів, колег та всіх її учасників з вітальним словом: 
«Ми раді усіх вас вітати у дружньому колі сім’ї ADAMA у файному 
місті Тернополі, – наголосив Олег Шевчук. – Так, саме сім’ї ADAMA, 
тому що ми працюємо на землі як одна велика сім’я». 

У цій сім’ї, як зазначив керівник Західного регіону, 
говорять на багатьох мовах, адже ADAMA має представни-
цтва у більш як 120 країнах світу. Водночас у цій сім’ї існує 
одна-єдина мова, яку розуміє земля – це мова відповід-
альності та турботи про неї. 

«Успіх для нашої компанії – це не просто прибуток чи 
визнання, а – досягнення мрії, яка перетворює нашу професію 
у справу, потрібну мільйонам господарів, які працюють разом 
з нами на землі. І щороку земля дає нам лише один шанс, щоб 
визначитися: яку культуру сіяти, як її доглядати, які рішення 
приймати та головне – з яким партнером працювати, 
щоб досягти успіху. І ADAMA дбає про ваш успіх. Пропонуючи 
ефективні препарати, рішення і технології, ми насправді 
заключаємо договір з найвибагливішим та найсуворішим кліє-
нтом і суддею – землею. Її не обдуриш. У кінцевому результаті 
земля скаже правду про те, чи дієві наші технології, рішення 
або препарати» – додав Олег Шевчук.    

ADAMA РЕЄСТРУЄ НОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ 
СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВА

Олег Шевчук також наголошує, що довготривала 
співпраця компанії з аграріями базується на відкритому та 
чесному партнерстві.  

«ADAMA – це не просто класична компанія-виробник 
засобів захисту рослин, які пропонує для продажу, а ми 
постійно стежимо за розвитком аграрного ринку та 
пропонуємо інноваційні рішення, які відповідають по-
требам аграріїв і тенденціям на ринку. Якщо говорити 
конкретніше, то у 2018 році ми реєструємо нові пре-
парати, які допоможуть аграріям успішно вирощувати 
сільськогосподарські культури». Це, зокрема:

«Трініті™» – унікальний трьохкомпонентний після-
сходовий гербіцид для осіннього використання в посівах 
озимої пшениці, який має широкий спектр активності 
проти однорічних дводольних та злакових бур’янів та має 
як ґрунтову, так і листову дію. Перевагою цього препарату є 
те, що синергізм трьох діючих речовин забезпечує найши-
рший спектр гербцидної дії проти злакових та дводольних 
бур’янів. Це високоефективний препарат проти падалиці 
ріпаку, навіть за низьких температур, при цьому фітотокси-
чний вплив на культурну рослину відсутній.     

«Тримбіта™» – контактно-системний інсектофунгіцид 
для протруювання насіння зернових культур від насіннє-
вої та ґрунтової інфекції, а також захисту від ґрунтових та 
наземних шкідників, розроблений з урахуванням потреб та 
вимог українського агровиробника. 

Протягом конференції провідний український науковець-
-кандидат біологічних наук  Олександр Акулов і менеджери 
по культурах «Адама Україна» Олена Міхєєва та Анатолій 
Лахоцький висвітлювали технологічні особливості вирощу-
вання та ефективного захисту зернових культур і соняшнику 
та обговорили актуальні для агрономів питання. 

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ
Сергій Опольський, начальник виробництва 

ПП «НВАП «ЕЛЬ ГАУЧО», Заліщицький р-н Те-
рнопільської обл.: 

«Наше господарство обробляє землю площею 4600 га. 
Вирощуємо практично всі традиційні для регіону культури: 
пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою, ячмінь, горох. З ADAMA 
ми співпрацюємо близько 6 років. Цікавимося та ви-
пробовуємо нові їхні препарати, хоча є й такі, які нами вже 
перевірені і ми їх використовуємо щороку». 

Олександр Дерев’янченко, керівник науково-дослі-
дного відділу  «Енселко Агро», Хмельницька обл.: 

«Наше господарство входить в агрохолдинг «Кернел». 
В обробітку маємо 55 тис. га землі. Висіваємо озиму 
пшеницю, соняшник, сою, кукурудзу. Щодо врожайності, 
то ми постійно йдемо на рівень попереду у порівнянні з 
врожайністю по області. З ADAMA ми співпрацюємо давно 
та використовуємо багато їх продуктів. Однак, перед ви-
користанням кожен із них проходить тестування у наших 
науково-дослідних відділах, де визначається їх ефекти-
вність, сумісність з іншими засобами».  

Василь Косюк, головний агроном ТОВ «Агрокрай», 
м. Красилів Хмельницької обл.: 

«Наше господарство має у своєму активі 2 100 га ріллі. 
Вирощуємо пшеницю, цукровий буряк, кукурудзу, сою, мак 
олійний та соняшник. Із засобами ADAMA ми знайомі давно. 
Останні три роки ми обробляємо ними всі наші культури 
на 85-90%. Щодо урожайності із зернових культур, то зби-
раємо понад 80 ц/га озимої пшениці».  

Галина Климчук
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ПЕСТИЦИДИ: 
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Хімічний захист рослин використовується людством вже з 2000 р. до н.е. Першим відомим пестицидом 
був елементарний сірчаний пил, що використовувався в стародавньому Шумері приблизно 4500 років 
тому. В Ріґведі (тобто близько 4000 років тому), згадується використання отруйних рослин для боротьби із 
шкідниками.  До 15-го століття токсичні хімікати, такі як миш'як , ртуть і свинець, застосовувалися для зни-
щення шкідників. У 17 столітті нікотин сульфат був витягнутий з листя тютюну для використання в якості 
інсектициду. Багато речовин, які раніше вважались ефективними, пройшли великий шлях до моменту 
виявлення їх токсичності. Наприклад, в Індії садівники вважали хорошим інсектицидом коріння деррісу та 
лонхокарпусу, які містять таку токсичну речовину як ротентон. На початок 20 ст. їх використання пошири-
лось і в Європі, однак пізніше було вияснено, що ротентон вбиває не тільки шкідливу, а й корисну фауну. 
Втім, в США ротентон продається і на сьогоднішній день.

Низка речовин, які в сучасній аграрній галузі вносяться 
фермерами в якості мікроелементів, раніше використовували 
як засоби захисту рослин, просто в більшій нормі внесення. 
Наприклад, французький натураліст Ісаак Бенедікт Прево у 
1807 році сприяв розповсюдженню використання сульфату 
міді у лікуванні головешки – у Франції, Швейцарії, Велико-
британії та Нідерландах. Неорганічна хімія 19 ст. розробила 
фунгіциди на основі сульфату міді (наприклад, в суміші з вап-
ном) – проти грибкових захворювань винограду та картоплі, 
які негативно впливали на ґрунти через велику кількість міді.  

У 1880-х роках вперше в якості пестициду в Каліфорнії 
почали використовувати синильну кислоту – для фумігації 
цитрусових дерев, силосу, млинів. Пізніше вона викори-
стовувалась в якості хімічної зброї під час Першої Світової 
Війни, а під час Другої Світової Війни стала складовою 
частиною препарату «Циклон Б», який використовувався як 
сильний інсектицид та став головним знаряддям вбивства 
людей нацистами в концтаборах. 

На початку 20 ст. почали використовувати солі ртуті 
для протруювання насіння. У 1982 році через токсичність 
вони були заборонені в деяких країнах Європи, у 1991 році 
їх заборонили у країнах Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку. В Україні дозвіл на використання сполук 
ртуті у сільському господарстві досі не відміняли.

Епоха синтетичних пестицидів починається у 1930 році, 
виходячи з розвитку хімічної галузі під час Першої Світової Війни. 

Зокрема, в гру в якості інсектициду вступає ДДТ, який 
було синтезовано у 1874 році австрійським хіміком Отмаром 
Цайтлером (тоді він не знайшов сфери використання), 
а 1939 року швейцарський хімік Пауль Мюллер відкрив 
інсектицидні властивості цієї сполуки. У 1970 цей пестицид 
був заборонений в ЄС. Залишки ДДТ (він володіє високою 
стійкістю до розкладання) ще досі знаходиться на ділянках 
масового використання та негативно впливають на флору 
та фауну. Особливо негативним фактором є те, що він здатен 
накопичуватись в живих організмах.

Під час Другої Світової Війни проводиться багато 
досліджень, які стають поштовхом для розвитку та від-
криттів в області сімейства органофосфатів, які спочатку 
розроблялись як бойові отрутні речовини, а згодом почали 
використовуватись в якості інсектицидів. Найпопулярніший 
з цієї групи інсектицид та акарицид – малатіон. Цей препарат 
використовується і на сьогоднішній день, але здебільшого 
його витіснили більш ефективні та менш токсичні речовини. 

У 1950-1955 роках на ринок вийшли такі гербіциди з 
лінурон та діурон – останній був розроблений компанією 
Bаyer. Діурон став дуже популярним, оскільки ефективно 
показував себе у боротьбі з бур’янами. Згодом було дослі-
джено, що він має серйозну токсичність для екосистеми, в 
Європі його заборонили, і на сьогодні, приміром, в США його 
використовують тільки для знищення трави біля залізних 

доріг, на території промислових підприємств, для видалення 
водоростей з човнів тощо.

У 1958 році компанією Geigy (сьогодні – корпорація 
Novartis) був винайдений гербіцид атразін з групи триазинів. 
На сьогоднішній день в ЄС він заборонений, в США ведуться 
дискусії на рахунок його використання. Небезпечність цього 
пестициду криється в його легкому проникненню в ґрунтові 
води та їх отруєнню. 31 жовтня 1986 року біля 400 літрів 
атразину потрапили зі стічних вод компанії Ciba-Geigy в 
Рейн, що в поєднанні з іншим інцидентом по витоку хімікатів 
в результаті ДТП (Sandoz Group в Базелі) на день пізніше 
викликало масову загибель риби в Рейні. Атразин ще досі 
широко розповсюджений в навколишньому середовищі 
(приміром, його знаходять в печінці річних риб). До нього 
подібний симазин, розроблений в ті ж роки. 

У 1960-х роках почали розповсюджуватись речовини 
з групи триазолів, які і на сьогодні складають найбільший 
ринок фунгіцидів, ефективних проти іржі, плямистостей, 
борошнистої роси.

На початку 1960-х років декілька компаній, зокрема 
Monsanto та Dow Chemical, на замовлення уряду США 
розробили суміш синтетично синтезованих дефоліантів та 
гербіцидів під назвою Agent Orange – для використання в 
якості хімічної зброї під час війни у В’єтнамі. Ця суміш ви-
користовувалася американськими військовими задля спри-
чинення ефекту випадання листя у непролазних джунглях 
цієї країни. Як виявилось пізніше, речовини, що входили до 
складу цієї суміші, викликають мутації та незворотні зміни в 
організмі людей, які контактували з хімікатами, в тому числі – 
працівники заводів-виробників. Агентство з охорони навко-
лишнього середовища США використовувало Agent Orange 
для запилення національних лісів США до 1978 року.

У 1970-х роках з’явився новий клас інсектицидів – пі-
ретроїди, які вважаються менш токсичними, ніж інсектициди 
інших груп, але їх токсичність ще до кінця не вивчена. Їх 
суттєвим недоліком є те, що вони знищують як шкідливих, так 
і корисних комах, що чинить серйозну втрату екосистемі. 

У 1970 році, завдяки своїм знанням в області синте-
зу нових речовин, Джон Франц, працівник компанії 
«Монсанто», пробує створити споріднені речовини, але з 
більш сильними гербіцидними властивостями. Вже третє си-
нтезоване їм з'єднання виявилось дуже сильним системним 
гербіцидом, це був гліфосат. Він і досі широко використовує-
ться у боротьбі з бур’янами, хоча дискусії з приводу його 
шкоди для здоров’я людини наразі активно ведуться у світі. 

Кількість пестицидів, що використовуються, постійно зро-
стає протягом останніх шістдесяти років. Вони ніби зменшу-
ються в деяких європейських країнах, але в дозі або навіть 
у вазі активні інгредієнти сьогодні набагато ефективніші ніж 
в попередніх десятиліттях. В той самий час зростає стійкість 
рослин і комах до пестицидів.



СУЧАСНІ РОЗРОБКИ ПЕСТИЦИДІВ
Розвиток фундаментальних досліджень в області біології, 

хімії, а також нові інструменти в області математики та 
інформатики, які дозволяють моделювати майбутні молеку-
ли, дає можливість заздалегідь отримати інформацію щодо 
отримання активних діючих речовин. 

Вивчаються нові фізіологічні особливості тварин чи 
рослин з метою розробки продуктів з новими способами 
дії, продуктами, отриманими з біотехнології або хімічних 
посередників.

Замислюються на рахунок того, щоб комбінувати тради-
ційну систему захисту з біологічним захистом. Але поки що 
невідомо, чи зможуть біологічні методи повноцінно замінити 
хімічний захист, тому наразі роблять більшу ставку на нано-
технології, які дозволять значно зменшити дозу хімічних 
речовин. 

АЛЬТЕРНАТИВА
 Деякі дослідження показують, що альтернативи пестици-

дам можуть бути настільки ж ефективними, як використання 
хімікатів.  Дослідження полів кукурудзи на північній Флориді 
виявило, що застосування відходів компостного двору з 
високим вмістом вуглецю до азоту в сільськогосподарських 
полях було дуже ефективним для скорочення кількості 
нематоди та для збільшення врожайності.  

Альтернативи пестицидам включають в себе методи 
культивування, використання біологічних шкідників, генну 
інженерію та різні способи втручання в розведення комах. 
Застосування компостних сміттєвих відходів також було 
використано як спосіб боротьби з шкідниками. Ці методи 
стають все більш популярними і часто безпечніші, ніж тради-
ційні хімічні пестициди.

Якщо говорити про ентомофагів, то в Україні зменшувати 
чисельність шкідників вдається такими: степовий красотіл, 
рогас, банхус серпоподібний, трихограма бура тощо.

При альтернативних методах важливим є дотримання 
правильної практики вирощування, а саме полікультури (ви-
рощування декількох видів рослин), сівозміни,  використання 
пасовищних культур, які привертають шкідників. Розведення 
природних хижаків або паразитів шкідників є ще одним при-
кладом альтернативи використання пестицидів. 

Втручання у відтворення комах може бути досягнуте 
шляхом стерилізації самців цільового виду та їх вивільнення, 
так що вони з'єднуються з самками, але не виробляють пото-
мство. Однак це дорогий, трудомісткий підхід, який працює 
тільки для деяких типів комах.

Цікавою та інноваційною технологією управління 
шкідниками є Push-pull. Вона полягає у висаджуванні 
навколо основного врожаю рослин, які будуть приваблю-
вати та переманювати шкідників. Ця технологія досить 
поширена в США при вирощуванні кукурудзи та сорго. 
Трав'яні рослини висаджуються на кордоні навколо 
кукурудзи та полів сорго, і дорослих метеликів приваблю-
ють хімічні речовини, що виділяються самими травами. 
Замість посадки на рослини кукурудзи або сорго, комахи 
рухаються до того, що, як виходить, є смачнішою їжею. 
Хорошим прикладом ловчої культури, яка може рости і в 
Україні, є суданська трава з родини соргових – на сьогодні 
вона відома здебільшого як поживна кормова культура. 
З тих трав, що не розповсюджені в нашій зоні, це росли-
ни роду Desmodium, Melinis minutiflora, суданська трава 
тощо. Недоліком технології Push-pull деякі агрономи нази-
вають розведення великої кількості шкідників на ловчій 
культурі, що, як наслідок, може сприяти їх переміщенню 
на основну культуру згодом.

Підготувала Тетяна Бєлінська

Використані джерела: стаття «Пестициди» в en.wikipedia.
org та fr.wikipedia.org; стаття «Push-pull» в en.wikipedia.org;
статті «Гліфосат», «Агент Оранж», «Діурон», «ДДТ» в 
ru.wikipedia.org

Програма діє до 31.03.18 

Замініть свій МТЗ на новий John Deere  
за програмою Trade-in від «Агросем»

ТАК ВИГЛЯДАЄ 
СУЧАСНІСТЬ

*за детальною інформацією щодо 
програми звертайтесь до Дилерського 
центру  «Агросем» у Вашому регіоні

0 800 50-17-17

/ agrosem.ua



22

УРЯД РОЗГЛЯДАЄ ПЕРЕДАЧУ 
ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН ІЗ СТИМУЛІВ ДО 
ОБ'ЄДНАННЯ В ГРОМАДИ 

Про це пишуть в прес-службі Мінагрополітики.
Минулого тижня Кабінет Міністрів України прийняв по-

станову, яка запускає передачу сільськогосподарських земель 
за межами населених пунктів у власність об'єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ). Необхідність розширити повнова-
ження ОТГ в частині управління землями була основним 
ідеологічним підґрунтям для прийняття такого рішення. Про 
це написав  перший заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України Максим Мартинюк у своєму блозі.

«Примушувати до об'єднання «зверху» було б неправи-
льно, та й просто неможливо, але можна створити стимули, 
які зроблять сільради зацікавленими у формуванні ОТГ. Тому 
Кабмін розглядає передачу земель як один із стимулів до 
об'єднання», - зауважив Максим Мартинюк.

За словами першого заступника Міністра, результатом від 
передачі земель об'єднаним територіальним громадам стане 
істотне розширення ресурсної бази, якою місцеві органи влади 
зможуть розпорядитися на користь громад. Умовно кажучи, 
сільрада краще розуміє, як розставляти пріоритети – пере-
дати певну ділянку в оренду фермеру чи використати її під 
пасовище.

«Звичайно, отримання у власність земель за межами 
населених пунктів – лише перший етап організації успішно-
го управління ними. Наступним кроком має стати розробка 
документації на ці землі та визначення планів розвитку цих 
територій», - відмітив заступника Міністра.

Передача земель здійснюється за ініціативи об'єднаних 
територіальних громад, після подання відповідного звернення 
до Держгеокадастру. Далі – підписання акту прийому-пере-
дачі та подання цього документу для реєстрації комунальної 
власності на ділянки. 

В середньому, для окремо взятої ОТГ процедура пере-
дачі земель у власність займе близько двох місяців. Проте, 
загальнонаціональний дедлайн – 31 грудня 2018 року. Варто 
зазначити, що у разі передачі землі в оренду, за ОТГ збері-
гається зобов'язання такої передачі виключно на відкритих 
земельних торгах.

Для отримання відповідей на всі питання запрацювала Га-
ряча лінія (0 800 502 528). Також створено спеціальний портал 
(otg.land.gov.ua).

УКРАЇНА БУДЕ ЕКСПОРТУВАТИ 
НАСІННЯ БУРЯКУ ДО ЄС

Сьогодні, 31 січня, Україна отримала дозвіл 
повноправно брати участь в міжнародній торгівлі ще 
одним видом насіння, а саме цукрових та кормових 
буряків. Таке рішення було оголошено на щорічному 
засіданні країн-членів учасників Організації економі-
чного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі 
(Франція).

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики
До сьогоднішнього дня, Україна була учасником 

чотирьох Насіннєвих схем, які є офіційно визнаним 
інструментом для сертифікації та спрощення між-
народної торгівлі насінням. Зокрема, це такі схеми, як 
зернові, кукурудза, сорго та прядивні культури (хресто-
цвіті та інші олійні). Нині до переліку схем додано буряк 
кормовий та цукровий. Насіння, вироблене та оброблене 
у відповідності зі Схемами, супроводжується етикетками 
і сертифікатами ОЕСР.

Рішення про розширення участі України в Насіннєвих 
схемах ОЕСР відкриє шлях насінню цукрових буряків на 
світовий ринок, дозволить підвищити сортову чистоту 
українського насіннєвого матеріалу, забезпечить зро-
стання урожайності основних сільськогосподарських 
рослин.
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ЕЛАТУС РІА – 
Геннадій Тарасенко, канд. с-г. наук, менеджер з маркетингу, напрям  розвитку насіння та фунгіцидів на зернових ку-

льтурах компанії «Сингента»

Озима пшениця – стратегічна ку-
льтура як для України, так і для інших 
країн світу. Вона займає найбільшу 
частку у сівозмінах сільгоспвиробни-
ків та в експорті зерна. 

Водночас площі під озимою пше-
ницею із року в рік зостаються досить 
стабільними – щорічно висівається 
в межах 6 млн га, а розвиток та 
збільшення валового обсягу відбу-
вається за рахунок інтенсифікації 
виробництва, використання науково 
обґрунтованих технологій виро-
щування та схем захисту зернових 

культур. Проте відбувається суттєве 
скорочення сівозміни, вона стає орі-
єнтованою на вирощування в першу 
чергу високорентабельних культур, 
які часто повертаються на попереднє 
поле (майже через рік-два), а це, 
своєю чергою, сприяє інтенсивному 
розвитку хвороб. 

 За даними діагностичних центрів 
компанії «Сингента», за останні три 
роки на території України рівень 
захворювання такими хворобами як 
борошниста роса, септоріоз та всі 
види фузаріозів, значно збільшився. 

Рис. 1. Поширеність основних захворювань озимої пшениці на території України 
у весняно-літній період за останні три роки.

Збільшення частки ураженості 
рослин септоріозом неодноразово 
відзначалося і провідними вченими 
України. Зокрема, Віктор Швартау, 
член-кореспондент НАН України, 
доктор біологічних наук, наголошує 
на загальному суттєвому погіршенні 
фітосанітарної ситуації в агрофіто-
ценозах останніми роками. За словами 

заступника директора Інституту захи-
сту рослин НААН України, доктора 
с.-г. наук Сергія Ретьмана, септоріоз 
продовжує бути високошкодочинною 
хворобою періоду вегетації озимої 
пшениці й почав уражувати рослини 
вже в осінній період. Крім того, значно 
збільшилася ураженість Septoria 
nodorum. Якщо на початку двадцять 

першого сторіччя ми мали співвід-
ношення Septoria nodorum 10-15%,  
Septoria tritici 85-90%, то вже за дани-
ми 2016 року частка Septoria nodorum 
зросла до 38-40%. Водночас загалом 
частка ураження рослин септорі-
озом значно підвищилася і потребує 
додаткової уваги щодо контролю цієї 
хвороби. Саме тому велике значення 
для отримання високих урожаїв має 
науково обґрунтоване використан-
ня фунгіцидів, пошук нових діючих 
речовин та їх комбінацій для забезпе-
чення надійного контролю хвороб і 
збереження генетичного потенціалу 
врожайності сільськогосподарських 
культур (За матеріалами УКАБ, круглий 
стіл з ученими від 17 листопада 
2017 р.).

Чи може інноваційна компанія 
«Сингента»  стояти осторонь таких 
проблем? Звичайно, ні. Вона по-
стійно проводить моніторинг посівів, 
аналізує отримані дані, робить ви-
сновки та приймає виважені рішення, 
спрямовані на розв’язання актуальних 
для сільгоспвиробників питань.

Компанія «Сингента», що є 
лідером на ринку захисту рослин, 
розробила та вивела на ринок нову 
діючу речовину хімічного класу 
піразол-карбоксамідів під торговою 
маркою солатенол™, яка є основною 
складовою фунгіциду  Елатус™  Ріа.

Елатустм Ріа має в своєму складі 
три діючі речовини: ципроконозал 
(66,67 г/л), пропіконазол (208,33 г/л) та 
солатенол™ (83,33 г/л). Якщо пере-
рахувати кількість препарату, яку ми 
даємо на один гектар, то при нормі 
внесення 0,6 л/га Елатус™  Ріа ми 
вносимо повну норму Альто Супер та 

ВІДМІННИЙ ФУНГІЦИД ДЛЯ 
ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД 
ОСНОВНИХ ПЛЯМИСТОСТЕЙ ЛИСТЯ
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50 г/га солатенолу™. Тобто отримуємо 
дуже потужний фунгіцид для надійно-
го контролю найширшого кола 
патогенів, які розвиваються на листках 
зернових культур, а у контролі таких 
хвороб як септоріоз, піренофороз, 
іржасті він взагалі не має рівних серед 
карбоксамідів. 

Що таке солатенол™? Це нова 
активна речовина від науково-дослі-
дного центру компанії «Сингента». 
У групі карбоксамідів, або SDHI 
(інгібіторів сукцинатдегідрогенази) 
вонаналежить до підгрупи піразолів.

Механізм дії солатенолу™: сукци-
натдегідрогеназа – це фермент, який 
опосередковує окислення сукцинату 
у фумарат у циклі Кребса. Солатенол™ 
через конкурентне інгібування блокує 
утворення фумарату, щільно замикаю-
чись на ділянці зв'язування сукцинату. 
Цей ідеальний замок (кращий, ніж 
більшість інших SDHI) забезпечує його 
видатну ефективність проти патоген-
них мікроорганізмів, особливо плями-
стостей листя, наприклад септоріозу, 
піренофорозу, іржі. Солатенол™ не 
проявляє перехресної резистентності 
до зовнішнього інгібітора хінону, 
наприклад азоксистробіну або триазо-
лів.

 ЕлатусТМ Ріа має високу спорі-
дненість із восковим шаром листя, що 
забезпечує високу фотостабільність, 
стійкість до опадів, тривалий контроль 
над хворобами. Висока внутрішня 
активність солатенолутм  демонструє 
його надзвичайну ефективність по від-
ношенню до широкого кола патогенів. 

Добре поглинання препарату 
листям та його потужне зв’язування з 
восковим шаром зберігає резервуар 
активного інгредієнта упродовж три-
валого періоду. 

 За даними дослідів, які проводи-

лись як у Європі, так і в Україні, 
активність препарату спостерігалася 
до шести тижнів, також препарат 
зберігає контроль над хворобами  на 
нижніх сегментах листя. Це поясню-
ється ще й тим, що після поглинання 
солатенолу™ відбувається трансла-
мінарний рух та слабкий ксилемний, 
але більшість молекул солатено-

лу™  залишаються і розподіляються 
усередині листка, де препарат 
застосовується. У той же час ци-
проконазол та пропіконазол, активно 
просуваючись по ксилемі, захищають 
новий приріст від хвороб. 

Елатус™ Ріа — це фунгіцид з 
активною фізіологічною дією на 
рослину. За умови застосування Ела-
тус™ Ріа краще, порівняно з основни-
ми конкурентами, зберігається зелена 
маса. Препарат має дуже високу ефе-
ктивність проти основних патогенів 
злакових культур і забезпечує тривалі-
ший захист листя, що дозволяє краще 
зберігати площу зеленого листя, аніж 
інші карбоксаміди.

Польові дослідження, які 
неодноразово проводилися і за 
кордоном, і в Україні, показали, що 
всі  позитивні фактори, які притаманні 
фунгіциду Елатустм Ріа, сприяють не 
тільки збереженню, а й підвищенню 
врожаю. Так, у дослідах, які проводи-
лися на дослідній станції у м. Біла Це-
рква, підвищення врожайності озимої 
пшениці у порівнянні з контролем при 
одноразовому внесенні Елатустм Ріа 
становило:

+ 2,1 ц/га при внесенні 0,4 л/га; 
+ 3,7 ц/га при внесенні 0,5 л/га і + 
6,6 ц/га при внесенні 0,6 л/га. 

Коли ж, в яку фазу розвитку 
рослини слід проводити обробку 

Рис. 4. Зафіксовано значне збільшення площі зеленого листя (23 досліди, 
проведені у Європі).

   
Рис. 5. ЕлатусТМ Ріа сприяє підвищенню врожайності.

Рис. 2. ЕлатусТМ Ріа – технологія подвійного зв’язування.

Septoria 
spp.

Puccinia 
spp.

D.teres R.Secalis P.hordei R.Collo-
-cygni

SDHI 1 ** * ** * * ***
SDHI 2 *** * *** *** ** ***
SDHI 3 *** ** *** *** ** ***
SDHI 4 *** *

*** *** *** ** *** ***
* Слабка; ** Середня; *** Добра

Рис. 3. Елатус Ріа — найпотужніший SDHI у контролі хвороб листя.



Елатустм Ріа у технології захисту озимої пшениці

Рис. 6. Елатустм Ріа у Т2 (ВВСН 37–39) проконтролює всі хвороби листя. 

Елатустм Ріа, щоб отримати найкращий 
результат для контролю хвороби? 
Загальновідомо, що найвищий 
рівень ефективності від фунгіцидної 
обробки буде за умови, якщо його 
внести превентивно, тобто коли ще 
немає видимих симптомів хвороби. 

Такі рекомендації актуальні також і 
для Елатустм Ріа. Проте, якщо після 
виходу з зимівлі озима пшениця має 
зараження борошнистою росою, 
септоріозом, то кращим рішенням для 
першого обробітку буде Тілт Турбо, 
який дозволяє отримати фунгіцидну 

ефективність на самих ранніх етапах 
при температурі від +60 С. А вже на 
другий обробіток для  надійного і 
довготривалого захисту прапорцево-
го листка, у фазу ВВСН 37–39, потрібно 
застосувати Елатустм Ріа.
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КАС – АДАПТАЦІЯ ДО ВИМОГ 21 СТОЛІТТЯ
Абревіатуру КАС нерідко помилково розшифровують як 

Карбамідо-Аміачна Суміш. Насправді КАС розшифровується 
як Карбамід Аміачна Селітра розчин (англійською UAN  Urea 
Ammonium Nitrate solutions). В назві зашифровано суть добри-
ва. Він був винайдений як суміш 50% амідного азоту з карбамі-
ду і 50% азоту з аміачної селітри (т.т. 25% амонійного і 25% 
нітратного азоту). 

Амідний азот досить стійкий до 
втрат, але засвоюється рослинами 
лише через листову поверхню, або 
через послідовну трансформа-
цію в амонійну і нітратну форми. 
Амонійна форма з мінімальними 
втратами засвоюється ґрунтом, але 
є малорухомою і стає доступною 
рослинам лише після процесу нітри-
фікації. Нітратна форма азоту дає 
швидкий ефект, особливо на стадіях 
інтенсивного розвитку рослини. Але 
натомість нітрат є надзвичайно ру-
хомим і дає великі втрати через роз-
кладання при високих температурах 
чи великій волозі.

Задум полягав у тому, щоб вноси-
ти за один раз всі три форми азоту. 
Завдяки цьому рослина отримувала 
б необхідне живлення протягом 
тривалого часу з мінімальними 
втратами. Але це в ідеальних умовах. 
Підвищення температур та волога 
пришвидшує ґрунтові процеси, 

зниження навпаки пригальмовує. 
Тому розрахувати точну дозу діючої 
речовини, яку отримає рослина в той 
чи інший період часу надзвичайно 
важко, але саме на точному керуван-
ні ростовими процесами будуються 
агрохімічні технології 21 сторіччя. 

А що, якщо замість того, щоб 
ловити ідеальні умови для внесення 
добрив, змінити самі добрива, щодо 
конкретних умов внесення? Саме 
в цьому полягала ідея виробни-
цтва КАС з плаваючою формулою 
(ТМ ЄвроКАС) Агрохімічної Компанії 
GROSSDORF. Цим виробником роз-
роблено понад 200 формул рідких 
добрив КАС з зміненим співвідно-
шенням нітратного, амонійного 
та амідного азоту. Кожен клієнт 
має можливість отримати саме 
той продукт, який якнайкраще 
відповідає саме його кліматичним, 
ґрунтовим умовам, обраній стратегії 
вирощування сільськогосподарських 

культур. Євро КАС також може 
містити додаткові поживні елементи: 
сірку, бор, цинк, калій та інші. 

Ефективність такого підходу 
підтверджується тим, що доля під-
приємства на українському ринку 
у 2017 році склала понад 15% і по-
ступається лише Черкаському Азоту. 
Клієнтами і споживачами продукції 
АК GROSSDORF є найбільші украї-
нські аграрні холдинги: МХП, Kernel, 
АГРОПРОСПЕРІС, БЗК, HarvEast, 
Вінницька агро-промислова група 
тощо. Всі ці компанії мають над-
звичайно високі вимоги щодо якості 
продукції і стандартів співпраці. 

АК GROSSDORF відповідає всім 
вимогам щодо якості продукції. 
Виробнича потужність компанії 
складає 350 тисяч тонн рідких 
добрив КАС/ ЄвроКАС на рік. 
Власний парк залізничних і авто-
мобільних цистерн дозволяє 
забезпечити оперативне постача-
ння продукції в будь-який регіон 
України, за конкурентоздатними 
цінами. 

Тел. 067 500 42 30; 
san@grossdorf.com; 
www.grossdorf.com 
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АДЕКСАР® СЕ ПЛЮС – 
РОЗКРИВАЄ ПОТЕНЦІАЛ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Материнський П.В., к. с.-г. н., Чоловський С.М., к. с.-г. н.

Впевнений, кожен з нас знає й користується народною приказкою: «Краще синиця 
в руках, аніж журавель в небі». Однак в сучасних умовах технологічного прогресу, 
особливо в сфері сільськогосподарського виробництва, це шлях в нікуди. Адже сільське 
господарство – «цех» під відкритим небом, де успіх залежить переважно від примх при-
роди, а виробництво має більше ризиків, ніж гарантій. Тому «скласти руки і пливти за 
течією» не вийде, потрібно кожного дня боротися за майбутній врожай. 

Чимало зусиль доведеться докласти і в 2018 році, адже 
рік прогнозується не менш критичним по вологозабезпе-
ченню ніж поточний, а отже потрібно буде контролювати 
використання кожного міліметра запасів продуктивної 
вологи з ґрунту та опадів. В іншому випадку претендувати 
на високий рівень урожайності сільськогосподарських 
культур не доводиться. При цьому головні ставки щодо 
отримання прибутку аграрії в першу чергу роблять на посіви 
озимих зернових культур. І це не дивлячись на те, що значна 
їх частина, через низку об’єктивних причин, перебуває в 
задовільному стані. За таких умов успіху досягне лише той, 
хто має чіткий алгоритм дій щодо вирішення проблеми та 
ефективного і раціонального використання ресурсів. Для 
розробки такої стратегії необхідне досконале розуміння 
причин та наслідків. Про це і поговоримо.

Кожного року ми стикаємося з проблемою, що через 
відсутність запасів продуктивної вологи або нестабільний 
температурний режим у осінній період певна частина посівів 
озимої пшениці іде в зиму в ослабленому та не розкуще-
ному стані. Яка їх частина успішно перезимує та відновить 
весняну вегетацію? Прогнозувати досить складно. Однак вже 
зараз з впевненістю можна сказати, що в багатьох випадках, 
особливо на посівах пізніх строків сівби, нам доведеться 
мати справу з посівами, де рослини будуть мати 1-2 повно-
цінних продуктивних стебла проти 3-4, які є необхідними для 
реалізації генетичного потенціалу районованих сортів озимих 
зернових культур. Тому, щоб отримати на таких посівах 
урожайність більше 50-60 ц/га, нам потрібно зосередити свою 
увагу на реалізації генетичного потенціалу колоса, ресурс 
якого є доволі потужним. Прокоментуємо це на прикладі 
колоса озимої пшениці. 

Потенційно сорти інтенсивного типу здатні закласти 
22-24 трьох-п’яти квіткових колоски в колосі. Якщо ко-
жна квітка в колосі буде фертильною і закладе зернівку, 
ми зможемо претендувати на 66-120 зерен з колоса. При 
масі 1000 зерен 45-50 г це забезпечить 3,0-6,0 г зерна. Далі 
математика проста… Зріджений посів 
з густотою продуктивного стеблостою 
на період збирання 300-400 пагонів/м2 
(оптимально 650-750 пагонів/м2) здатен 
теоретично сформувати урожайність 
90-240 ц/га. Впевнений, що у багатьох з 
вас на лиці промайнула посмішка. Однак 
ми говоримо за потенціал, а не фактичну 
урожайність. Наведені вище розрахунки 
тільки підтвердили твердження, що навіть у 
зріджених посівах ми можемо сформувати 
високий рівень продуктивності, головне 
приділити максимум уваги реалізації 
продуктивності колоса. Тепер від теорії до 
практики.

Для господарств, які працюють за 
інтенсивною технологією вирощування, не 

в дивовижу є колос озимої пшениці, який містить 18-20 ко-
лосків. В середньому кожен колосок формує 3 зернівки, або 
54-60 зерен з колоса. При масі 1000 зернин 40-45 г і густоті 
продуктивних пагонів на період збирання 300-400 шт./
м2 очікувана урожайність буде становити 65-96 ц/га. Це той 
рівень при якому ми можемо говорити про рентабельність 
виробництва та окупність всіх виробничих і супутніх витрат.

Звичайно на папері про це все доволі легко писати. Тут 
не потрібно ризикувати десятками тисяч чи мільйонами 
гривень, які необхідно вкласти в технологію вирощування. 
Однак успіх приходить лише до тих хто в нього сліпо 
вірить і бореться до кінця. Тому, вже сьогодні потрібно 
тверезо оцінити стан ваших посівів. Якщо ви на 1 м2 маєте 
150-200 рослин і більше, які активно проходять вегетацію, 
за такий посів вже варто боротися і зволікати не потрібно. 
Навесні першим кроком, з якого потрібно буде розпочати, 
– це посилене мінеральне живлення, зокрема азотом, за 
можливості фосфором, та використати на початку кущення 
рослин регулятори росту ретардантного типу (Медакс® Топ, 
Хлормекват-Хлорид 750). Це дозволить стимулювати 
закладку більшої кількості продуктивних пагонів, а отже 
сформувати більшу кількість колосся на одиниці площі. 
Наступним кроком є внесення гербіцидів, фунгіцидів та 
інсектицидів у період кущення – початку виходу рослин в 
трубку з метою забезпечення повноцінного функціонування 
фотосинтетичної поверхні листків. Біосинтез достатньої 
кількості пластичних речовин у цей період є важливим 
не лише з точки зору формування густоти стеблостою, а й 
реалізації потенційної продуктивності колоса. Адже у період 
кущення відбувається формування колоскового стрижня, 
а на початку виходу рослин в трубку - закладка колосків в 
колосі.  Вибудовується фундамент майбутнього врожаю. 

Однак в нашій статті ми б хотіли більше приділити уваги 
іншому, не менш важливому періоду вегетації зернових 
культур – це наливу зерна. Чому саме цей період? Відповідь 
досить проста. Як працювати зі зрідженими і нерозкущени-

ми посівами навесні, більшість аграріїв 
вже добре знає. Адже аналогічну ситуацію 
спостерігаємо кожного року. Проте, як не 
втратити врожай під час наливу зерна в 
умовах посухи – знає не кожен. 

Нерідко у розмові з аграріями, особливо 
в посушливий рік, можна почути нарікання 
на низький рівень урожайності зернових 
культур через малу масу тисячі зерен. При 
цьому причину вбачають лише у відсут-
ності достатньої кількості вологи. Проте 
виповненість зерна значно більшою мірою 
залежить від ефективності фотосинтезу, 
який є джерелом енергії для біохімічних 
процесів синтезу пластичних речовин 
у рослині. Саме вони в подальшому 
транспортуються до зернівки і перетворю-
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ються там у запасні речовини ендосперму. А от інтенси-
вність фотосинтезу та тривалість функціонування листового 
апарату напряму залежить від забезпечення посівів вологою 
та елементами живлення. При цьому посушливі умови та 
розвиток хвороб є ключовими чинниками, які обумовлюють 
передчасне старіння рослин та відмирання листової поверхні. 
Завдяки агротехнічним заходам, зокрема використанню 
фунгіцидів у період виходу прапорцевого листка-цвітіння, ми 
можемо впливати на цей процес.

Загальновідомо, що майже 90% пластичних речовин 
надходять до зернівки озимої пшениці в результаті функ-
ціонування фотосинтетичної поверхні прапорцевого (43%), 
підпрапорцевого (23%) листків і колоса (22%) (рис. 1). Тому 
чимало уваги у другій половині вегетації зернових культур 
аграрії приділяють захисту саме цих частин рослини від 
ураження хворобами. Однак мало хто володіє інформа-
цією, протягом якого періоду має відбуватися функціону-
вання фотосинтетичної поверхні цих органів, щоб можна 
було отримати виповнене зерно масою 50-56 г/1000 шт. 
Опосередковано відповідь на це запитання можна знайти в 
книзі «Зерновые культуры: выращивание, уборка, хранение 
и использование» відомого німецького науковця, доктора 
с.-г. наук, професора Дітера Шпаара (табл. 1).

Згідно його даних середня тривалість періоду наливу зе-
рна (дозрівання) за оптимальних умов вегетації має станови-
ти близько 45-57 днів. Звичайно цей показник може варію-
вати в досить широких межах залежно від виду зернових 
культур та сортових особливостей, однак він дає можливість 
зорієнтуватися, протягом якого періоду має функціонувати 
фотосинтетичний апарат, щоб можна було претендувати на 
високу продуктивність колоса. Виникає риторичне запитан-
ня: «Чи триває період наливу зерна озимої пшениці 50-55 дні 
в умовах України?». Думаю відповідь буде однозначна: «Ні». 
Наглядним підтвердженням цього є вегетаційний період 
2015-2017 рр. Нестача запасів продуктивної вологи в ґрунті 
та відсутність опадів стали причиною передчасного відмира-
ння листового апарату, прискореного завершення вегетації 
сільськогосподарськими культурами та недобору врожаю. 

Якою має бути стратегія дій за таких умов? Відповідь потрі-
бно шукати у фізіології рослин та причинах виникнення цієї 

ситуації. На даний час сільгоспвиробники не здатні протягом 
вегетації суттєво впливати на вологозабезпечення посівів, 
оскільки Україна має слабко розвинену іригаційну систему. А 
отже за посушливих умов, ми не маємо дієвих агротехнічних 
заходів, які б дозволили подовжити на 10-15 днів період, 
протягом якого відбувається синтез пластичних речовини та 
відтік їх до зернівки. Однак ми здатні збільшити обсяг їх над-
ходження за одиницю часу і цим самим уникнути дисбалансу. 
Щоб досягти цього необхідно максимально зберегти площу 
фотосинтетичної поверхні, яка активно буде функціонувати 
протягом наливу зерна. Реалізувати це ми можемо, забезпе-
чивши ефективний захист від хвороб не лише прапорцевого, 
підпрапорцевого листків і колоса, а також 3-4 листків. Адже 
вони відповідають за біосинтез майже 15% пластичних ре-
човин майбутнього врожаю, а це на хвилинку – 5-15 ц/га або 
додаткових 2500-7000 грн./га. 

За такої стратегії значно підвищуються вимоги до строків 
та якості проведення фунгіцидної обробки. Оптимальним 
часом для захисту І-IV листків є внесення фунгіцидів у фазі 
прапорцевого листка (ВВСН 37-39). У цей період рослини 
мають повністю сформований листовий апарат, є компактни-
ми і ми можемо ефективно захистити як листки верхнього, 
середнього, так і подовжити функціонування нижнього 
ярусу. Чого не можна досягти під час внесення фунгіцидів у 
період колосіння чи цвітіння зернових культур. Це пози-
тивно позначається на фотосинтетичній продуктивності 
посівів та наливі зерна.

Багато уваги потрібно приділити вибору фунгіциду, 
оскільки він повинен характеризуватися не тільки широким 
спектром контрольованих хвороб, а й мати тривалий період 
захисту, до 30-40 днів, гарантувати функціонування листово-
го апарату до завершення молочної стиглості зерна (ВВСН 
79). Правильним вибором для захисту посівів зернових 
культур у цій ситуації є інноваційний продукт компанії BASF 
Адексар® СЕ Плюс.

Висока ефективність та пролонгований період захисту 
Адексар® СЕ Плюс підтверджені чисельними європейськи-
ми та українськими дослідженнями (рис. 2-5). Хочемо 
закцентувати, що на графіках наведено середні показники 
ефективності щодо контролю хвороб протягом 30-40 днів 
після внесення. При цьому протягом перших 10-15 днів ефе-
ктивність в усіх дослідах була вищою за 90%. Дослідження 
проводилися у різних грунтово-кліматичних зонах, що 
свідчить про високу стабільність роботи фунгіциду за різних 
погодних умов.

Чим пояснюється висока фунгіцидна ефективність та 
пролонгований період захисту Адексар® СЕ Плюс? В першу 
чергу секрет криється в активних інгредієнтах продукту. Діючі 
речовини, які входять до складу Адексар® СЕ Плюс, належать 
до трьох найбільш перспективних класів хімічних сполук 
щодо контролю хвороб зернових культур і є лідерами в них 
щодо ефективності: триазоли, стробілурини і SDHI-інгібітори 
(піразол-4-карбоксаміди). Епоксіконазол, піраклостробін і 
флуксапіроксад (Ксеміум®) мають перехресну ефективність 
проти септоріозу листя, борошнистої роси, видів іржі, сітча-
стої, смугастої і темно-бурої плямистостей, ринхоспоріозу та 
інших плямистостей листя, що посилює роботу кожної з цих 
діючих речовин. Крім того, різний механізм дії та розподілу у 
рослині забезпечує ефективний контроль збудників хвороб 
на будь-якому етапі їх розвитку: від інфікування до споро-
утворення. Зокрема системні властивості епоксиконазолу 
та Ксеміум® забезпечують тривалий лікувальний ефект, а 
здатність піраклостробіну та Ксеміум® на початкових етапах 
локалізовуватися на поверхні листків у восковому шарі і в 
подальшому перерозподілятися по ній гарантує тривалу 
профілактичну дію.

На більш детальну увагу заслуговує діюча речовина 
Ксеміум® (флуксапіроксад). Після нанесення Адексар® СЕ Плюс 
на рослину біля 20% Ксеміум® відразу проникає всередину ли-
стка і перерозподіляється по ньому, рухаючись акропетально. 
З часом ця кількість збільшується. В той же час близько 80% 
флуксапіроксаду локалізується на поверхні: 60% у восковому 



Всеукраїнський аграрний журнал №1 (60) / 201832

шарі і 20% у вільному стані в вигляді кристалів на поверхні 
(рис. 6). В подальшому під час випадіння роси чи опадів ці 
кристали є джерелом надходження Ксеміум®, який повторно 
перерозподіляється по листовій поверхні захищаючи 
новосформовані ділянки в процесі росту листкової пласти-
нки. При цьому залишки діючої речовини у восковому шарі на 
поверхні листків та стебел можуть знаходитися до 30-40 днів, 
залежно від інтенсивності опадів, забезпечуючи тим самим 
тривалу превентивну дію. 

Крім того молекула флуксопіроксаду володіє відмінними 

ліпофільними та гідрофільними властивостями. Завдяки 
цьому він легко проникає крізь восковий наліт, клітинні обо-
лонки, розчиняється у воді і клітинному сокові, рухається по 
судинах, досягаючи та знешкоджуючи збудників хвороб. Тобто 
після використання фунгіциду Адексар® СЕ Плюс рослина 
захищена як ззовні, так і з середини.

Ще однією перевагою Адексар® СЕ Плюс, яка пояснює 
високу ефективність та тривалий захисний ефект продукту, 
є препаративна форма. Адексар® СЕ Плюс випускається у 
вигляді концентрату, що емульгується (КЕ) з використанням 
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технології Stick&Stay. Тобто фунгіцид містить значно більшу кі-
лькість ад’ютантів, зокрема пенетраторів, спредерів, стікерів, 
екстендерів і інших, у порівнянні зі стандартними продуктами. 
Ці сполуки відповідають за утримання робочого розчину на 
рослині при нанесенні, рівномірне розтікання по поверх-
ні, швидку взаємодію з восковим нальотом та поглинання, 
стійкість до змивання тощо. Як свідчать результати численних 
тестів і досліджень, фунгіциди виготовленні за технологією 
Stick&Stay забезпечують у 2.5 рази більшу площу покриття у 
порівнянні з продуктами, які мають аналогічну препаративну 
форму, але виготовлені за традиційною технологією (рис. 7).

Висока фунгіцидна активність діючих речовин і унікальна 
препаративна форма виготовленна за технологіє Stick&Stay – 
це ті дві складових, які роблять Адексар® СЕ Плюс лідером на 
ринку фунгіцидів, які використовуються для захисту посівів у 
період появи прапорцевого листка (Т2, ВВСН 37-39).

У читача може виникнути запитання: «Що стосується ефе-
ктивності контролю хвороб – усе зрозуміло, а де ж продукти-
вність колоса?» Тепер перейдемо до більш матеріальних речей, 
зокрема урожайності зернових культур за використання 
інноваційного фунгіциду Адексар® СЕ Плюс. Позитивний вплив 
цього препарату на урожайність зернових культур підтверджено 
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чисельними європейськими та українськими дослідженнями 
(рис. 8,9). Проаналізувавши їх можна прийти до висновку, що 
ефективний захист від хвороб, який забезпечує використання 
Адексар® СЕ Плюс, дозволяє додатково отримати 8-15 ц/га збе-
реженого врожаю. Це вдвічі-втричі окуповує витрати пов’язані з 
придбанням та використанням цього продукту. 

Однак переваги Адексар® СЕ Плюс на цьому не закінчую-
ться. Зазвичай високу віддачу від фунгіцидів ми отримуємо, 
коли у посівах є відчутний тиск хвороб. Чим він вищий, тим 
вища віддача від застосування препарату. За відсутності 
хвороб використання фунгіцидів є економічно не виправ-
даним. Адже за таких умов приріст врожаю або відсутній 
взагалі, або є незначним і не окуповує понесені затрати.  
Проте це твердження не стосується фунгіциду Адексар® СЕ 
Плюс, який реалізується під брендом AgCelence®, що асоцію-
ється поряд з ефективним захистом від хвороб зі здатністю 
викликати позитивні «фізіологічні ефекти» у рослин. Завдяки 
Ксеміум® і піраклостробіну  відбувається стимулювання  
процесів фотосинтезу, нітрогеназної активності посівів, 
підвищується стійкість рослин до стресових умов (посуха, 
високі температури тощо). Також рослини більш ефективно 
використовують вуглець, азот та  вологу під час біосинтезу 
пластичних речовин. Подовжується тривалість активної 
вегетації за рахунок уповільнення синтезу етилену («гормону 
старіння»).  В результаті ми отримуємо достовірний приріст 
врожаю навіть за відсутності хвороб (рис. 10).

Підтвердженням цього стали результати польових дослі-
джень в Агро-центрах компанії BASF в умовах Київської та 
Хмельницької областей у 2015 році. Прохолодна весна, сухе 
і жарке літо стали природними перепонами для розвитку 
хвороб у посівах озимої пшениці. За таких умов профілакти-

чне внесення Адексар® СЕ Плюс у фазі прапорцевого листка 
дозволило додатково отримати 5-6 ц/га зерна, що повною 
мірою окупило понесені затрати на внесення фунгіцидів.

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити 
рекомендацію. Обираючи фунгіциди для системи захи-
сту зернових культур потрібно опиратися на об’єктивну 
оцінку переваг продукту не лише з точки зору ефективності 
контролю хвороб, а й  впливу на фізіологічні процеси 
рослини. Адже ефективний захист від хвороб у поєднанні з 
стимулюванням фізіологічних процесів є впевненим кроком 
на шляху до реалізації потенційної продуктивності посівів.

Гарних Вам врожаїв разом з Адексар® СЕ Плюс та високої 
реалізаційної ціни на сільськогосподарську продукцію.

СЕ

СЕ СЕ СЕ СЕ

СЕ

СЕ СЕ СЕ



СТІЙКІ ОРІЄНТИРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ СЕЛЕКЦІЇ

Впродовж останніх років науковці ВНІС зуміли створити високоврожайні гібриди соняшнику стійкі до 
найпоширеніших гербіцидів.

Для того, щоб зібрати хороший врожай, як мінімум, необхі-
дно добряче попрацювати. Потрібно підібрати оптимальну 
технологію вирощування, добрива, засоби захисту рослин, при-
дбати відповідну техніку... І врахувати ще мільйон інших важ-
ливих нюансів. Аби ці зусилля не виявилися марними слід взяти 
до уваги ще один ключовий фактор – якість посівного матері-
алу. Причому не просто показники потенціалу врожайності, 
а набору ознак, які дають змогу рослинам протистояти 
якомога більшій кількості стресових чинників. Передусім мова 
йде про посухо- та холодостійкість, здатності протистояти 
різноманітним захворюванням та шкідникам, а також – про 
стійкість до хімічних препаратів, особливо до гербіцидів.

 - Практично усі технології вирощування основних видів 
зернових та олійних культур ґрунтуються на широкому 
застосуванні гербіцидів. Це препарати на основі гліфосату 
імідазолінів, трибенуронметилу тощо, які вносяться як до 
посіву, так і посходово. Ясна річ, що, регулярне кількаразове 
внесення таких препаратів впродовж року пригнічує ріст 
сільськогосподарських культур. Зрештою, це відображається 
на врожайності, - детально пояснює керівник Всеукраїнського 
наукового інституту селекції Мирослав Парій.

Паралельно із розвитком «сільгоспхімії» в селекційній 
науці виокремився спеціалізований напрямок виділення таких 
сортових ознак рослин, які б дали змогу культурним росли-
нам протистояти різним видам гербіцидів, що вносяться для 
знищення бур’янів. Перші такі дослідження розпочалися ще 
понад півстоліття тому. Сьогодні в селекційній науці виділя-
ють декілька основних напрямків створення нових сортів та 
гібридів, з метою вищої стійкості до впливу діючих речовин, що 
містяться в гербіцидах. 

Найпростіший і найбільш трудомісткий процес водночас – 
це пошук рослин-природних мутантів, які характеризуються 
підвищеною стійкістю до гербіцидів. Також це бактеріологічне 
виділення мутацій, що з одного боку є швидшим процесом (в 
одній чашці Петрі міститься близько 1 млрд бактерій), однак є 
надзвичайно наукоємним. 

- З самого початку роботи ВНІС ми орієнтувалися в тому 
числі на створення стійких до гербіцидів сортів та гібридів 
основних сільськогосподарських культур. На сьогодні вагомих 
успіхів досягнуто на усіх напрямках, зокрема при створенні 
гібридів соняшнику та ріпаку, - продовжує Мирослав Парій.

 - По суті, на нинішньому етапі розвитку селекційної науки 
слід вести мову не про створення нових сортів і гібридів у 
напрямку підвищення врожайності, а про так звану «селек-
цію ознак». Що мається на увазі? По основних культурах на 
сьогодні фактично досягнуто межі потенціалу врожайності. 
Підвищити цей показник можна лише шляхом непропорційно-
го збільшення витрат – внесенням надвисоких норм міне-
ральних добрив, застосуванням зрошення, тощо. З іншого 
боку, навіть це не гарантує стабільності, враховуючи вплив 
стресових факторів, і в тому числі, пригнічувальної дії гербіци-
дів. Саме тому Всеукраїнський науковий інститут селекції при 
створенні нових сортів та гібридів значну увагу приділяє саме 
ретельному добору ознак, які сприяють зменшенню негати-
вного впливу стресових факторів, - розповідає директор ВНІС 
Ярослав Парій.

Не секрет, що на вітчизняному ринку сьогодні на першому 
плані перебуває насіння зарубіжної селекції відомих світових 
брендів. Масове їх використання помножене на талановитий 
маркетинг призвело до того, що посівний матеріал вітчизняної 
селекції автоматично відводиться на другий план. Мовляв, 
можливості і рівень технологій тут і там є просто непорівню-
ваними...

 - Це – міф, причому міф шкідливий з точку зору економічної 
безпеки насіннєвого ринку України. У агровиробника завжди 
повинен бути вибір, і чим ширший цей вибір, тим краще. Однак 
найбільш хибним є твердження про нібито «відставання» 
української селекції чи недосконалість наших технологій. Успіх 

нового сорту чи гібриду багато в чому залежить від людського 
фактора і організації селекційного процесу при його створенні, 
- пояснює Мирослав Парій.

 - У Всеукраїнському науковому інституті селекції працює 
понад 100 фахівців. Ми використовуємо такі методи виведення 
нових гібридів із посиленими ознаками стійкості як класи-
чна селекція, методи редагування геному, біотехнологічні 
методи (суто для лабораторних умов) та метод ДНК-маркерів. 
Безпосередньо у лабораторіях у нас працює понад 30 фахівців. 
Площа селекційних розсадників ВНІС становить 50 га, а ви-
пробувальних полів – 150 га, - розповідає Ярослав Парій.

Існує досить поширена думка щодо того, що головною 
перевагою українських сортів та гібридів є їхня при-
стосованість до конкретних грунтово-кліматичних, так би 
мовити, рідних умов...

 - Це ще один міф – «української» адаптивності не існує. Є 
вища чи нижча адаптивність гібридів того ж ріпаку до різних 
грунтово-кліматичних умов. Розумієте, якщо селективна 
робота проводиться на достойному рівні, то гібрид повинен 
однаково добре себе показувати за будь-яких умов: в степу, 
лісостепу чи гірській місцевості. Я вважаю, що головною конку-
рентною перевагою української селекції повинна бути висока 
якість насіннєвого матеріалу за відчутно нижчої ціни, - вважає 
Ярослав Парій.

Всеукраїнський науковий інститут селекції – компанія 
молода і амбітна, а отже, всі вільні кошти вкладає у роз-
виток, пропонуючи водночас якісний насіннєвий матеріал за 
принаймні удвічі нижчою ціною.

Найбільш масштабною є програма ВНІС зі створення 
стійких до гербіцидів сортів соняшнику. 

 - Соняшник на сьогодні є нашою основною культурою. 
Популярність цієї культури в Україні зростає з кожним роком, 
однак таке стрімке розширення провокує загострення цілої 
низки проблем. Передусім, це недотримання сівозміни, що 
створює сприятливі умови для поширення вовчку, а разом з 
тим і накопичення проблем із шкідниками та захворюваннями. 
Цю проблему намагаються розв’язати за допомогою «хімії», що 
спричиняє появу нових, таких як підвищена фітотоксична дія 
на рослини. Саме тому при створені нових гібридів соняшнику 
ми звертаємо посилену увагу на підвищену стійкість проти 
гербіцидів, – наголошує Ярослав Парій.

Всеукраїнський науковий інститут селекції реалізує 
програму по соняшнику за двома напрямками: олійним та 
кондитерським соняшником. Втім, це далеко не все – не за 
горами реєстрація високоолеїнових із вмістом олеїнової 
кислоти в олії до 96%. Також українські науковці провадять 
роботу над стійкими до останніх рас вовчка гібридами, які 
наразі проходять випробування. В лінійці ВНІС знаходиться 
11 гібридів соняшнику, переважно ранньостиглих, і що важли-
во – стійких до імідазолінонів та до трибенурон-метилу, який 
міститься, наприклад, в такому популярному препараті як 
Експрес. 

Якою є фактична врожайність зареєстрованих гібридів 
Всеукраїнського наукового інституту селекції? 

 - Сьогодні можемо чітко говорити про отриманий врожай 
на рівні 4 т за 1 гектар у різних ґрунтово-кліматичних умовах. 
Впродовж останніх років ми тісно співпрацюємо із кількома 
відомими українськими агрохолдингами, керівництво яких 
звернуло увагу на селекційні ознаки наших гібридів соняшнику 
і, звичайно ж на їх високу врожайність. Не останню роль тут 
зіграла і успішна реалізація програми із підвищення стійкості 
до гербіцидів, - резюмує Ярослав Парій.

Клієнтська підтримка 
0 800 302 032  
(дзвінки в межах України 
безкоштовні)
ТОВ «АПК ВНІС» 
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ЯК ПІДВИЩИТИ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПОСТУ 

Упродовж століть гній застосовують в якості ви-
сокоефективного органічного добрива, але для збе-
реження його поживних речовин потрібні додаткові 
заходи. Річ у тому, що гній “виробляється” щодня, а 
використовується сезонно – здебільшого навесні й 
восени. Протягом 5-6 місяців зберігання під впливом 
мікроорганізмів у ньому відбуваються складні біохімі-
чні процеси розкладу органічних речовин, внаслідок 
чого утворюються нестійкі азотні сполуки, які потім 
перетворюються на газоподібний аміак, вуглекислий 
газ і воду. Випаровування аміаку і є причиною того, що 
з гною за час його зберігання втрачається понад 
50% азоту. Проте цим втрати не обмежуються. Якщо 
розкиданий по полю гній одразу ж не приорати, то 
через 4 години з нього вийде 55,3% аміачного азоту, а 
через 48 годин – 77,8%! Відповідно зменшиться й ефе-
ктивність внесеного добрива. 

У 1990 році було підраховано, що економічні втрати від 
недовикористання поживних ресурсів гною дорівню-
вали вартості запланованого на той рік випуску міне-
ральних добрив. Складається парадоксальна ситуація: 
господарства витрачають величезні кошти на закупівлю 
мінеральних добрив, тоді як тонни наявної в них поживи 
летять на вітер!

Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фікса-
ції азоту, для чого по розкиданому гною відразу розсі-
вають фосфоритне борошно (з розрахунку 40-60 кг 
на 1 т. гною) або додають його в кількості 4-6% при 
укладенні гною до гноєсховища. Крім того, за без-
прив’язного утримання худоби, фосфоритне борошно 
можна змішувати з гноєм, розсипаючи його перед внесе-
нням торф’яної або солом’яної підстилки, з розрахунку 
1-1,5 кг на одну корову на добу. 

При змішуванні фосфоритного борошна з гноєм 
внаслідок функціонування мікроорганізмів та під дією 
СО2 і органічних кислот, фосфор фосфоритного борошна 
перетворюється у доступну для рослин форму одноча-
сно зі зв’язуванням аміаку. В результаті отримується 
низка переваг:

- Зберігається азотна цінність гною;
- Фосфоритне борошно вноситься на поля якісно 

і без втрат;

- У гної утворюється цінна сполука – фосфорноки-
слий амоній;

- Не виділяється отруйний аміак.
Крім того, завдяки збереженому азоту, а також 

фосфору, сірці, кальцію, магнію та бору, внесеними із 
фосфоритним борошном, у гної підвищується вміст 
поживних елементів, що значно підвищує його ефе-
ктивність як добрива. За такої технології гній достат-
ньо вносити по 20-25 т/га, а не до 40 тонн, як це 
рекомендується зазвичай.

Результати численних дослідів, що протягом бага-
тьох років вивчали ефективність застосування фосфори-
тного борошна і гною у рослинництві в різних ґрунтово–
кліматичних зонах (у різних дозах і сполученнях, під різні 
с/г культури), дали можливість зробити такі висновки:

- спільне внесення середніх доз гною (18-20 т/га) з 
фосфоритним борошном є раціональним заходом, 
оскільки прибавки врожаю, як правило, вищі, ніж при-
бавки врожаю від кожного добрива окремо, а у низці 
випадків навіть вищі суми прибавок;

- дія фосфоритного борошна і гною у другій рота-
ції сівообігу підвищується (як при їхньому спільному 
застосуванні, так і окремо);

- більш висока ефективність компостуван-
ня фосфоритного борошна з гноєм у порівнянні із 
звичайним змішуванням обох добрив перед їхнім внесе-
нням у ґрунт має більший прояв у дослідах з ярими ку-
льтурами, у яких добриво вносилося навесні. 

Отже, з розрахунку на одну корову, 
яка виробляє 15 тонн гною на рік, потре-
ба у фосфоритному борошні становить 
600…900 кг. При цьому ми додатково 
отримуємо 60 кг азоту (збережених від ви-
паровування) і до 220 кг фосфору у доступ-
ній для рослин формі, витративши на це 
всього до 3 000 грн! 

За основу взято фосфоритне борошно з 
хімічним складом: Р-24%, Са – 40%, S-2%, Mg+-
В+Zn+Мо+Mn до 4%.



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™

КАЛІЙМАГ-АГРО™

Сірка + Магній + Бор + Цинк + 
Молібден + Марганець +

 Кремній до 16%

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.

ГРАНУЛЬОВАНИЙ

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

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.

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
кристалічний гранульований

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО

СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

ТАРНОГРАН РК ТА NPK+ME

ЛЮБОФОСКА РК ТА 
NPK+ME

Інші добрива польського 
виробництва

АГРОПОРМИСЛОВА КОМПАНІЯ "БЕСТА"
тел.: (097) 050-62-86, (050) 109-12-30, (044) 332-66-98

office@besta.com.ua
www.besta.com.ua
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КОРМОВЕ СОРГО
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРОВИХ, СОРГО-СУДАНКОВИХ 

ТА СИЛОСНИХ  ГІБРИДІВ СОРГО В ТВАРИННИЦТВІ
Успішне використання кормового сорго в тваринництві обумовлено, насамперед, 

поглибленим вивченням особливостей хімічного складу кожного гібрида, визначення 
оптимальних строків заготівлі сировини для приготування кормів та правильного вве-
дення  кормів в раціон тварин. 

Види кормового сорго
- Зернове сорго, зерно якого  використовується для 

приготування комбікормів, згодовування птиці та рибі.
- Зернове сорго силосного напрямку,  вегетативна 

маса якого, разом з волоттями,  якнайкраще придатні  
для приготування моносилосу.

- Цукрове сорго, в тому числі,  з чоловічою стериль-
ністю та чутливі до фотоперіодизму – безкитицеві гібри-
ди, яке використовуються на зелену масу, приготування 
силосу, сінажу, трав’яних гранул.

-  Багатоукісне сорго,  до якого відносять звичайні 
сорго-суданкові гібриди та сорго-суданкові гібриди з 
БМР-характеристиками (низький вміст неперетравлю-
ваних фракцій), - якнайкраще придатні на зелену масу, 
заготівлю сіна, сінажу, трав’яних гранул, випас.

На основі спільних досліджень ДП «Рейлін» та 
українських науково-дослідних установ, проведених 
в 2017 році щодо поживних якостей кормового сорго, 
надаємо вичерпну характеристику гібридів сорго нової 
лінійки та рекомендації щодо їх  використання в тварин-
ництві:

Кейто – зерновий гібрид силосного напрямку 
висотою 180-200 см, що має повноцінну волоть з 
крупним зерном. Потенціал за врожайністю високо-
поживної силосної маси сягає 700 ц/га. Придатний 
для приготування моносилосу, який за поживністю 
конкурентний з кукурудзяним. Для збереження ви-
сокої якості та доброї засвоюваності корму, заготівлю 
силосної  маси починають на початку забарвлення во-
лоті, що відповідає молочно-восковій стиглості зерна 
в середині волоті. За таких умов вміст сухої речовини 
в зерні становить 50%, а  вцілому в рослині – 30%.  
Зерно, яке набуло воскової чи повної стиглості, гірше 
засвоюється ВРХ. 

Су – гібрид цукрового сорго зі  стеблами середньої 
товщини та  довгим, темнозеленим листям. Потенціал 
урожайності зеленої маси становить  800-1200 ц/га. 
Швидко накопичує цукор і вже до середини серпня 
досягає максимальної цукристості  (до 20%). Придат-
ний для заготівлі силосу та зеленої маси, приготування 
трав’яних гранул, тощо. Найвищої поживності силосу 
досягають у сумісних посівах з кукурудзою. Оптимальні 
строки заготівлі силосної маси (пожовтіння нижнього 
листя, вміст сухих речовин 30%) гарантує високу якість 
та добру засвоюваність корму.

Мохавк – гібрид цукрового сорго. Рослини близько 
4 м висотою, які мають  широке, темно-зелене листя 
багате на протеїни. Має надзвичайно високий по-
тенціал за врожайністю зеленої маси   (до 1400 ц/га). 
Повільно накопичує цукор.  Лише в  жовтні досягає 
максимальної цукристості (до 22%), але, при цьому, 
вихід волоті не впливає на накопичення цукру 
та не призводить до погіршення якості силосної 

маси. Збір силосної маси починають після пожовтіння 
нижньго листя, що відповідає вмісту сухих речовин 
в зеленій масі близько 30% . В цей час засвоюваність 
зеленої маси залишається на досить високому рівні. 
Найвищої поживності силосу досягають у сумісних по-
сівах з кукурудзою. В раціоні дійного стада моносилос з 
гібриду  Мохавк може становити 30-35% , що забезпечує 
високу  продуктивність тварин та високий вміст цукру 
в молоці. 

СС 506 – гібрид цукрового сорго, який з успіхом 
використовується як в тваринництві, так і в біоенерге-
тиці. Рослини висотою 4 м, які мають високий коефіцієнт 
кущення та добру облистяність.

Найвищої поживності та засвоюваності силосу 
досягають у сумісних посівах з кукурудзою. Для 
збереження продуктивності дійного стада моносилос з 
СС 506  в раціоні тварин повинен становити не більше 
35%. Дотримання оптимальних строків збору силосної 
маси (пожовтіння нижньго листя, вміст сухих речовин  
близько 30%) гарантуює найвищу якість та засвою-
ваність корму.

Г 1990 – фоточутливий гібрид цукрового сорго 
висотою  2,5-3,5 м. Стебло надзвичайно солодке 
(23% цукру і більше) та соковите. В наслідок того, 
що гібрид не викидає волоті, накопичення сухих 
речовин відбувається до пізньої осені. Силосну 
масу збирають  восени, перед заморозками. Найвищої 
поживності  набуває у сумісних посівах з пізніми гі-
бридами кукурудзи. Завдяки високому вмісту цукру та 
соковитості, добре силосується із сухими пожнивними 
рештками кукурудзи.   

Косо – сорго-суданковий гібрид із  підвищеною 
здатністю до повторного відростання. Здатен давати 
3-4 покоси за вегетацію. Темно-зелене листя має висо-
кий вміст протеїнів. Якнайкраще підходить для заготівлі 
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зеленої маси, сіна, сінажу та приготування трав’яних 
гранул. Найвищої продуктивності досягають за регу-
лярних скошувань. Зволікання зі скошуванням зеленої 
маси призводить до погіршення якості та засвоюваності 
корму, затримки у відростанні. 

Юте БМР – сорго-суданковий гібрид з БМР-характе-
ристиками. Зелена маса цього гібриду має низький 
вміст неперетравлюваних фракцій, що сприяє кра-
щому засвоюванню корму тваринами. Якнайкраще 
підходить для отримання зеленої маси, заготівлі сіна та 
сінажу. Оптимальні строки скошування (висота 1,5-1,7 м) 
забезпечують отримання кормів високої якості, сприя-
ють швидкому відростанню та підвищенню стійкості до 
вилягання. Пізньо-осіннє відростання гібриду – ідеаль-
не місце для випасання худоби.

Амігго – цукровий гібрид сорго переважно 
промислового використання. Утворює потужну 
вегетативну масу, ака містить велику кількість 
клітковини, що обмежує його використання  в 
тваринництві. 

Отже, кормове сорго  вводять в раціон ВРХ в 
якості  повної чи часткової заміни кукурудзяних 
кормів. Силос із зернового сорго силосного напрямку 
гібриду Кейто містить 0,85-0,90 МКО/кг СР (молочних 
кормових одиниць на кілограм сухої речовини), що 
повністю задовольняє потребу в них. За меншої кіль-
кості МКО в силосі спостерігається зниження вироб-
ництва молока. Силос із сорго позитивно впливає на 
рівень цукру в молоці, збільшуючи цей показник на 
5-10%.

Сорговий силос із гібридів Г1990, Су, СС 506 та Мо-
хавк доцільно вводити в раціон тварин на рівні 30-35% 
чи використовувати сорго-кукурудзяний силос. Силос 
із гібриду Амігго має низький вміс кормових одиниць 
(менше 0,7) та високий вміст неперетравлюваних фрак-
цій, тому використання його в тваринництві вимагає 
коректування за поживністю.

Якість соргового силосу  залежить  від генетичних 
особливостей гібриду, системи удобрення, строків 
збору врожаю, величини подрібнених часточок та умов 
зберігання силосу, яке передбачає якісне закладання 
силосної маси та швидку герметизацію силосної ями.  

Щедрих Вам врожаїв!
ДП «Рейлін» - єдина компанія в Україні, яка має 

повну лінійку кормових гібридів!
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ НА ФОРУМІ В 
ДАВОСІ

Панельна дискусія на Всесвітньому економічному 
форумі в Давосі, організована проектом Agrohub Юлії 
Порошенко, викликала багато жвавих обговорень у сфері 
українських та закордонних ЗМІ. Український дім в Давосі 
був представлений вперше, і одразу привернув увагу з 
боку потенційних інвесторів. Проект Agrohub ставить за 
мету запустити ринок агростартапів та залучити інвестиції 
до інноваційного розвитку агросектору України. 

В панельній дискусії прийняли участь Юлія Пороше-
нко, керівник проекту Agrohub, Тобіас Менне, Global Head 
Digital Farming Bayer AG, Юрий Косюк, голова правління 
«МХП», Алекс Ліссітса, генеральний директор агрохолди-
нгу ІМК, президент асоціації "УКАБ" та Михаэль Хорш 
(Michael Horsch, Германия), сооснователь и управляющий 
Horsch Machines. Всі учасники висловлювали свої думки 
щодо великого потенціалу українського агросектору. 
Зокрема Міхаель Хорш відзначив, що Україна має вражаючі 
результати за виробництвом зернових і стоїть на початку 
хорошого шляху галузі в плані впровадження новітніх ци-
фрових технологій. Він підкреслив, що фермерам в першу 
чергу потрібна креативність, а ринок дуже великий 
 і потенціал для кожного. Він особисто готовий робити 
спільні проекти.

За матеріалами http://aggeek.net
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ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ
За останні два десятиріччя в Україні:
1. Кількість насіннєвих підприємств зменшилась більше 

ніж в 10 разів;
2. Насіннєві підприємства укрупнились, стали більш 

спеціалізованими, вертикально інтегрованими;
3. Іноземна селекція значно потіснила на ринку насіння 

українську селекцію;
4. З’явились українські приватні підприємства з власною 

селекцією.
На наш погляд, зараз ринок насіння є збалансованим, і 

знаходиться на піку свого розвитку. В той же час подальший 
рух залежить від існування і розвитку вітчизняної селекції 
державних установ. Пояснимо свою думку.

Сьогодні урожайність українських гібридів зовсім не 
поступається іноземним. Це доведений факт, і як там зараз 
не намагаються відомі фірми нівелювати роль вітчизняної 
селекції, досягнуті успіхи України на ринку соняшникової олії 
в світі забезпечені в основному завдяки гібридам, створеним 
у державних українських інститутах.

Українські  гібриди, створені на цей час в приватних 
установах – це модифіковані гібриди українських інститутів, 
іноземних фірм. Існування цих приватних установ поки зале-
жить тільки від способу ідентифікації ознак «створених ними» 
гібридів. Зараз – це 42 незмінні морфологічні ознаки рослини. 
Як тільки ідентифікацію проводитимуть на ДНК і білковому 
рівні, практично всі гібриди, стійкі до Гранстару і Євролайти-
нгу, виявляться вкраденими у іноземних компаній, а класичні 
– в інститутів. Звісно, штрафи за порушення прав власності 
приведуть до банкрутства цих установ. 

Для того, щоб тільки технічно створити гібрид, потрібно 
7 років (поколінь) для переведення його в гомозиготний 
(однорідний) стан; ще 2-3 роки для Державного сортови-
пробування. Крім цього, ще 5-10 років для пошуку видатних 
ознак. Крім того, найбільші світові компанії витрачають щорі-
чно на селекцію більше 100 млн. доларів США. Жодна приват-
на українська компанія не може навіть мріяти про таке. Наше 
підприємство вже більше 10 років витратило на створення гі-
бридів соняшнику. В нас вже є деякі успіхи, але ж свої гібриди 
ми ще навіть не передавали на Державне сортовипробування.

Якщо Ви думаєте, що Вас це не стосується, наведемо 
приклад Індії, де дії Монсанто щодо впровадження у ви-
робництво генетично модифікованого насіння бавовни 

привели спочатку до витіснення їхньої вітчизняної селекції, 
а в кінцевому результаті – до зльоту цін на насіння і засоби 
захисту рослин, банкрутства і самогубства фермерів.

Так, згідно даних національного бюро реєстрації злочинів 
(NCRB) Індії з 1995 по 2015 рік на себе наклали руки більше 
300 тис. фермерів. Проблема посилюється ще й в тому, 
що зараз з’явились хвороби, до яких цей бавовник вже не 
стійкий.

Тому відоме гасло: «КУПУЙТЕ ВІТЧИЗНЯНЕ!» – це Ваш 
майбутній добробут.

Ми звертаємо Вашу увагу на насіння соняшника вітчизня-
ної одеської селекції від Селекційно-генетичного інституту 
– Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, 
яке виробляє наше підприємство, починаючи з 2003 року. 
Перевагами цих гібридів, на нашу думку, є те, що їхня селек-
ція ведеться у найжорсткіших умовах півдня України. Вже це 
є запорукою пристосованості до кліматичних умов України, 
стійкості до посухи та спеки. Ми є виробниками з власним 
насіннєвим заводом, тому контролюємо виробництво 
насіння на всіх етапах. А також твердо переконані, що уро-
жайність цих гібридів може зайняти пристойне високе місце 
у порівнянні навіть з найкращими імпортними гібридами. 
Під посів 2018 року пропонуємо такі гібриди:

– для низьковитратних технологій вирощування, 
стресових умов, бідних ґрунтів, і посіву соняшник по соня-
шнику: СУЧАСНИК і АРЦИЗ;

– для інтенсивних технологій: СЕЛЯНИН, ВІВАТ, 
БАЗАЛЬТ. 

P.S. Звертаємо також Вашу увагу, що основною проблемою, 
яка стримує розвиток нашого підприємства, є перенасиче-
ння України товарними посівами соняшнику, що ускладнює 
розміщення насіннєвих ділянок з потрібною нам ізоляцією для 
отримання якісного насіння. Так, наприклад, в Туреччині  на 
державному рівні лобіюється пріоритет насінництва. Тобто, 
якщо Ви вирішили розмістити ділянку гібридизації, Державні 
органи повинні забезпечити, щоб на потрібній Вам відстані не 
було товарних посівів. У кінцевому результаті у виграші зали-
шаються і насінницькі господарства, бо отримують генети-
чно чисте насіння, і звичайні господарства, які потім сіють це 
насіння на товарних площах. Є така постанова і в Україні, але 
на практиці вона не діє. Тому, запрошуємо господарства до 
спільного вирощування ділянок гібридизації на 2018 рік.

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ НОВИХ ПОСУХОСТІЙКИХ ГІБРИДІВ  ОДЕСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ* ВІД ВИРОБНИКА 

16 років на ринку насінництва

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
Сайти:  af-npp-agromir.prom.ua, agromir-harkov.all.biz

Телефони: 050-401-95-04; 067-531-02-67

Гібрид
Урожай 
реально 
отриман.

Особливості
Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)

фракція 
2,4-3,0 мм

фракція 
3,0-4,0 мм

фракція 
4,0-5,0 мм

Віват* 43 стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного 
типу

70 000
(400-1п.о.)

125 000
(1000-1п.о) -

Базальт* 47 високі темпи росту, інтенсивного типу 70 000
(400-1п.о)

115 000
(920-1 п.о.) -

Селянин* 43 високоолійний, пластичний, невисокий, 
стійкий до вилягання

70 000
(400-1п.о)

115 000
(930-1 п.о.) -

Сучасник* 41,1 потужний, для низьковитратних 
технологій вирощування

70 000
(400-1п.о)

105 000
(1050-1п.о)

110 000
(1320-1п.о)

Арциз* 40 підвищена витривалість до зниження 
агрофону

70 000
(400-1п.о)

100 000
(1050-1п.о)

110 000
(1320-1п.о)

Мир (сорт) 43 ультраранній, олійний 45 000
(300-1п.о.)

45 000
(420-1 п.о.) -

Ліміт* 45,5 під Євролайтинг, потужний - 210 000
(1900-1п.о.)

210 000
(2100-1п.о.)

Бонд 47 під Гранстар, ранній - 160 000
(1500-1п.о.)

160 000
(1500-1п.о.)



САД «ІНТЕП»: КОЛИ ЗАХОПЛЕННЯ 
СТАЄ СПРАВОЮ ЖИТТЯ

У господарстві ТОВ «ІНТЕП», розташованому під м. Кривий Ріг (Дніпропетровська 
область), підходять до вирощування фруктів і ягід не лише відповідально, а й з лю-
бов’ю. Це стало зрозумілим вже на початку розмови з керівником компанії Станіславом 
Миколайовичем Лебідкіним. Адже як може бути інакше, коли господарство, що протя-
гом тривалого часу вирощувало зернові та технічні культури, перекваліфіковується на 
вирощування плодово-ягідних культур?

Найстаршим насадженням в 
саду ТОВ «ІНТЕП» 12 років. Тоді було 
посаджено перші 7 га яблунь. «Ми 
висадили саджанці на підщепі М9 зі схе-
мою посадки 1 м в ряду і 4 м у міжрядді. 
Перші саджанці купували в українських 
розсадниках, – згадує Станіслав Ми-
колайович. – Оскільки були державні 
програми підтримки садівництва, ми 
мали можливість щороку досаджу-
вати по 7-9 га».

Та розширялися не лише площі, а 
й асортимент. У 2010 р. в господарстві 
висадили суницю та виноград, у 
2012 р. – черешню та грушу. Сьогодні 
під яблуні відведено 68 га, груші – 3 га, 
черешні – 8 га, виноград – 2га, ожину 
-1га. Розширення асортименту ку-
льтур, вирощуваних у господарстві, як 
зазначає його керівник, було зумовле-
не й тим, щоб мати оборотні кошти. 
Так, строк окупності суниці значно 
менший, аніж для яблуні чи груші. А 
доглядати за насадженнями потрібно 
постійно – купувати ЗЗР та добрива, 
робити вчасно обрізку і, звичайно, 
сплачувати зарплатню.

«Раніше вирощували зернові та 
технічні культури – пшеницю, соня-
шник тощо. Мали 750 га. Та садівни-
цтво мені більше стало до душі. Тож, 
коли ця діяльність почала потре-
бувати більше мого часу та уваги, 

залишив  напрямок зернових і техні-
чних, та повністю сконцентрувався 
на садівництві», – розповідає пан 
Лебідкін.

Через рік після висадки перших 
саджанців у господарстві заклали 
маточник для забезпечення власних 
потреб у садивному матеріалі. 
Вдалося забезпечити сад на 70% 
власним садивним матеріалом, 
інше докупали. Оскільки 12-рі-
чні насадження за кілька років 
потребуватимуть заміни, зараз у 
господарстві займаються вивченням 
потреб ринку, щоб визначитися з 
сортами, а також вивчають переваги 
та недоліки саджанців вітчизняної 
та зарубіжної селекції. «Ми уклали 
договір з італійським розсадником 
на закупівлю саджанців. Хочемо порі-
вняти урожайність, потенціал та 
строк окупності садивного мате-
ріалу вітчизняної та італійської 
селекції. Фактично один закордонний 
саджанець із урахуванням витрат на 
доставку коштує близько 5,5 євро, 
тобто, зважаючи на курс валют, 
майже 200 грн. Проте, на думку 
фахівців, закордонний садивний 
матеріал має значний потенціал, 
особливо щодо врожайності. Мати-
мемо нагоду порівняти», – зауважує 
Станіслав Миколайович.

Вирощування черешні в 
господарстві вважають перспекти-
вним напрямком діяльності, тому 
зараз активно вивчають сучасні 
технології її вирощування, щоб у 
майбутньому розширяти насадження 
– природно-кліматичні умови для цієї 
культури досить сприятливі. Зараз 
вирощуються сорти Біггаро Бурлат, 
Кордія, Регіна, Стаккато. Який сади-
вний матеріал буде використовувати-
ся – вітчизняний чи закордонний 
– керівник ТОВ «ІНТЕП» не загадує 
– визначати будуть вже після результа-
тів «експерименту» з яблунями. Тим 
більше, що ціна зарубіжного саджанця 
черешні сягає 10-12 євро, тож може 
збільшитися строк окупності закладки 
нових насаджень.

Оскільки сад розташований у зоні 
високих температур та низького рі-
вня опадів, його обладнано краплин-
ним зрошенням. Використовуються 
тензіометри для контролю воло-
гості ґрунту. Природно-кліматичні 
особливості регіону також впливають 
і на вибір сортів. «У період дозріван-
ня плодів, у нашому регіоні відсутні 
значні перепади нічних і денних 
температур, що впливають на наси-
чення плодів цукром і забарвлення. 
Через це червоні сорти можуть мати 
слабе забарвлення. Тому ми маємо 
підбирати сорти, які менш вимогливі 
до коливання температур – напри-
клад, Голден, Симеренко, Гренні Сміт. 
Серед червоних можемо обирати ті, 
що добре зафарбовуються – напри-
клад, Ред Делішес», – зазначає пан 
Лебідкін.

Сьогодні ТОВ «ІНТЕП» працює 
виключно на внутрішньому ри-
нку, реалізовуючи продукцію в 
торговельні мережі. Для збере-
ження врожаю господарство має 
холодильник потужністю зберіган-
ня 1700 тонн. В господарстві за-
стосовують комплекс агрономічних 
заходів для формування врожаю 
високої якості. Втім, неможливо 
зібрати абсолютно 100% товарних 
яблук, частина йде на переробку. 
«Цього сезону на ринку склалася 
цікава ситуація. Раніше закупівельні 
ціни на свіжому ринку відрізнялися від 
цін переробників. Цього ж року через 
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неврожай значно зросли ціни на сві-
жому ринку, та й переробники мали 
підвищувати закупівельні ціни, адже 
був дефіцит і технічного яблука. Ви-
робники ж мали можливість обирати 
більш привабливі пропозиції та 
притримувати товар у сховищах. А 
раніше були роки, коли нам, напри-
клад, доводилося везти технічне 
яблуко аж до Львова», – розповідає 
Станіслав Миколайович.

Весняні заморозки, на щастя, 
майже не вплинули на сад ТОВ «ІНТЕП» 
– врожайність була плановою. 
Постраждали лише пагони винограду, 
які з часом відновились, і ми отри-
мали  60% вражаю. «Під час негоди, 
коли значно знизилася температура 
та були сильні вітри, ми обробляли 
сад стимуляторами. Можливо, це 
допомогло його захистити», – за-
значає керівник.

Про експорт пан Лебідкін поки 
що говорить як про перспективу на 
майбутнє, адже для цього потрібно 
щонайменше мати більший обсяг 
врожаю, не кажучи про отримання 
відповідних сертифікатів безпе-
чності.

Але на шляху подальшого розвитку 
господарства стоїть кілька бар’єрів, 
що в цілому стримують і розвиток 
галузі. Одним із основних факторів 
стримування розвитку, а відтак й 
інвестування, є невизначеність із 
земельним ринком. Господарство 
працює на орендованій землі. «Якщо 
завтра відкриють ринок землі, до-
говори оренди не захистять нас. Тож 
чи є сенс вкладати кошти у те, що 
нам не належить? Якби земельний 
ринок був відкритий, ми могли б 
викупити у власність землю і вже тоді 
будь-яка інвестиція була б виправ-
даною», – розмірковує Станіслав 
Миколайович.

Наприклад, на його думку, можна 
було б захистити сад від негоди, 
встановивши протиградові сітки. 
Проте їх вартість складає 20 тис. євро 
на гектар. Тож економічно необ-
ґрунтовано витрачати такі кошти на 
орендованій землі.

Досить скептично керівник 
ТОВ «ІНТЕП» ставиться й до страху-
вання як інструменту нівелювання 
ризиків. «Ще на початку 2000-х після 
втрати через негоду врожаю зернових 
сільгоспвиробники почали активно 
страхуватися. Але страхові договори 
були складені так, що було майже 
неможливо довести, що настав 
страховий випадок», – згадує пан 
Лебідкін.

Втім, у господарстві будують 
плани на майбутнє. Для початку 
вивчають потреби ринку, особливо 
світового, щоб закладати насадже-
ння тих сортів, що будуть кори-
стуватися попитом через 10 років. 
Також планують вийти на світовий 
ринок, експортуючи 20-30% 
вирощеного врожаю. І звісно – 
розбудовувати інфраструктуру,  
встановлюючи сортувальну лінію 
з вологим прийманням  яблук, та 
пакування у фірмову  тару під своїм 
брендом.

Спілкувалась Аліна Стьожка 





– 5 років!
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УСПІШНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ ЯБЛУНЕВИЙ САД. 
ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Понад 14 років плодорозсадник  ДП «Голланд Плант Україна» успішно працює в Украї-
ні. На сьогоднішні на підприємстві вирощують понад півмільйона саджанців щорічно, що 
робить його компанією-лідером у цьому сегменті. З 2012 року компанія працює над про-
грамою «Натуральне яблуко®», в яку входять резистентні столові сорти яблук, що під-
ходять як для звичайного, так і інтегрованого та органічного вирощування. Крім сортів 
програми «Натуральне Яблуко®», розплідник пропонує своїм партнерам широку палітру 
інших стійких до хвороб сортів яблук і плодових культур.
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Поряд з європейською якістю компанія гарантує 
своєму клієнтові надійність та інноваційність. Розплі-
дник не стоїть на місці і постійні інновації у виробництві, 
передові технології вирощування саджанців допомага-
ють триматися в лідерах. Фахівці фірми надають підтри-
мку, починаючи з допомоги вибору відповідних тери-
торій, їх якісної підготовки, аж до нюансів закладання 
саду і збору врожаю.

Мета компанії – щоб кожен садівник вирощував та-
кий продукт, зокрема, яблука і плоди інших культур, які 
мають високі смакові якості, містять якомога меншу кі-
лькість залишкових хімічних речовин завдяки меншому 
використанню засобів захисту рослин і несуть більшу 
користь для здоров'я людини.

Робота в плодорозсаднику сьогодні спрямована на 
те, щоб разом з саджанцями  дати партнерам вищу 
додаткову цінність і завезти на ринок такі сорти і техно-
логії, застосовуючи які, можна займатися садівництвом 
більш рентабельно. Дуже важливим моментом цього 
процесу є рентабельність виробництва і мінімальний 
вплив на навколишнє середовище.

2007 року керівництво компанії прийняло рішення про 
те, що основною метою розвитку буде популяризація  
резистентних сортів для садівників з акцентом на 
органічне виробництво. Такі сорти безпечні для виро-
щування, в їхніх плодах  міститься менша кількість хімі-
чних речовин і їхня собівартість  нижча - плюси очевидні.

Можливості, які сьогодні «Голланд Плант Україна» 
пропонує садівникові - унікальні. Інноваційні підходи до 
вирощування яблука допомагають не тільки вирішити 
проблеми, що вже існуюють, а й відкрити новий сегмент 
ринку, який знаходиться між традиційним і органічним 
вирощуванням.

Трохи статистики: з 214 країн світу органічним ви-
робництвом займаються у 160, майже на 37 млн га 
землі. В ЄС до 2030 року під органічне виробництво 
хочуть віддати понад 50% придатних територій.

В Україні сьогодні території під органічне виробни-
цтво хоч невеликими темпами, але впевнено збільшую-
ться. Цей перехід триває вже кілька років, але садівни-
ки і аналітики прогнозують йому успіх.

Однією з головних переваг партнерства садівника 
з «Голланд Плант Україна» є те, що використання імунних 
сортів дозволяє дешевше виробляти продукцію завдяки 
відсутності необхідності застосування фунгіцидів проти 
парші. До того ж вирощена продукція є більш екологічною. 
Наприклад, з саджанцями сортів плодорозсадника саді-
вник знижує на 10% витрати на хімзасоби. В результаті 
- садівник отримує екологічно чистий продукт, який можна 
продати дорожче, адже він завжди затребуваний на ринку. 
Таким чином, окупність саду відбувається швидше.

Головне в бізнесі садівника – виростити хороший 
якісний продукт. Але для цього потрібно витратити чи-
мало сил, енергії і фінансів. Звичайно, щоб отримати 
результат, кожен крок повинен бути продуманий, рішен-
ня зважені, а підходи – точні і правильні.

 На сьогодні досить важко уявити  гарний сад  
без вирішення питання зрошення. Зрошення є тим 
оптимальним інструментом, який дозволяє не тільки 
отримувати високі врожаї, а й істотно економити гроші 
і природні ресурси. Якщо садівник вирішив перейти на 
використання стимуляторів органічного походження, то 
ефективними вони будуть тільки за умови добре зволо-
женого ґрунту. І якщо в традиційному саду можна домо-
гтися результатів із невеликим зрошенням або навіть 
без нього, то в інтенсивному саду без зрошення взагалі 
ніяк. Максимально ефективне крапельне зрошення мо-
жливе з грамотним плануванням. Саме зрошення – не 
панацея, воно має чітко функціонувати і забезпечувати 
полив саме в ті фази, коли потрібно рослині.

Наступний крок – добрива. Без них плід складно 
захистити від атак шкідників і отримати гарний врожай.

А для того, щоб рослині було комфортно, а в саду 
красиво - важливо пам'ятати і про техніку, необхідну 
для роботи садівника.

Дуже важливо вибрати не тільки надійний, але і 
правильний робочий інструмент, який впишеться в роз-
міри саду, підійде під рослини і буде вдало справлятися 
з поставленим завданням.

Важливо не забувати про грамотну обрізку саду. 
Якщо обрізку почати під час вегетації, то це добре 
доповнить в майбутньому зимову обрізку. Поки дерева 
з листям, то краще видно, де потрібно прорідити, при-
брати щось. Якщо у Вас є можливість і робоча сила 
для літньої обрізки, не шкодуйте нічого, потім під час 
зимової обрізки сад за це віддячить.

Перевага такої обрізки полягає в тому, що видаляю-
ться всі однорічні пагони, які в майбутньому не будуть 
потрібні для дерева, вони тільки забирають енергію і 
поживні речовини. Так само ефективно потім працю-
ватиме біозахист, який потраплятиме тільки в потрі-
бні місця, а плоди будуть отримувати більше сонця і 
ставати насиченими і красивими.

На фірмі «Голланд Плант» віддають перевагу вільній 
обрізці – в ній немає ярусів і садівник сам вирішує, хоче 
він залишити обрану гілку чи ні. Найчастіше обрізку 
проводять вручну, виламуючи гілки – це оптимальний 
варіант для органічного вирощування саду. Таким чином 
дерево потім краще заживає і добре видаляється спляча 
брунька. Маленька хитрість для садівника: якщо дерево 
погано росте або вам потрібно досягти швидше певної 
висоти дерева, для гілки, яка йде вгору потрібно зали-
шити гілку-конкурента і коли результат буде досягнутий 
- прибрати одну гілку, залишивши тільки направляючу. 

Про що ще не варто забувати – це про чистоту саду.
ДП «Голланд Плант Україна» є добре відомим завдя-

ки інноваційному підходу до вирощування продукції, 
впровадженню передових технологій і чіткому дотри-
манню тенденцій ринку, що дозволяє значно розширити 
потенціал галузі садівництва та поліпшити можливості 
кожного окремого садівника. 

Цього року компанія почала виводити на ринок 
новий сорт сливи німецької селекції Топенд Плюс 
(Topend Plus), який дуже популярний в Європі і стає 
все більш популярним і в Україні. Крім цього, в роз-
пліднику постійно тестуються нові сорти яблук і інших 
фруктових. Компанія з оптимізмом дивиться в майбут-
нє, прагне знайти найбільш пристосовані сорти для ви-
рощування в Україні, які здатні задовольнити всі запити 
споживачів.

«Голланд Плант» є підприємством із замкнутим ци-
клом виробництва. Саджанці вирощують як способом 
зимового щеплення (переважно для виробництва якості 
«кніп-баум»), так і літнього брунькування (для виробництва 
«кронованих однорічок»). Нині саджанці компанії успішно 
ростуть і плодоносять практично по всій території України.

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

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців, консультування та 
більш детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 64 67, +38 050 372 55 74
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Кількість рядів: 8
Транспортна ширина: 3М

Міжряддя: 70 см

Внесення добрив через 
подвійний дисковий 
сошник 1300 Л

Внесення мікродобрив 
в рядок 112 Л (4*28)

Електронний контроль висіву РМ300

Звертайтеся до Представництва компанії Quivogne в Україні:

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

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

PROSEM K GEA 300/8
ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 

www.quivogne.ua

Сила досвіду…

Ваш 100% 
результат!

Точність висіву 
відмінна!!!
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Якість! Надійність! Доступність!

ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» –
провідна компанія у сфері продажу, обслуговування та ремонту 
сільськогосподарської техніки, реалізації запасних частин. Товари-
ство являється офіційним представником світових  виробників 
сільгосптехніки, а саме:

На сьогодні «Максимум-Агро» реалізовує таку техніку:
- плуги;
- культиватори;
- дискові борони;
- сівалки;
- ґрунтообробні агрегати;
- розкидачі мінеральних добрив;
- розкидачі органічних добрив;
- обприскувачі (польові і садові);
- фреза міжрядна для вирощування полуниці;
- косарки;
- картоплесаджалки, картоплекопачки та комбайни для збору 

картоплі й овочів;
- кормозмішувачі 6 м3 до 46 м3;
- монолітні причепи для перевезення сільськогосподарської 

продукції (зернових, коренеплодів) так і будівельних матері-
алів (пісок, гравій);

- доїльні роботи;
- охолоджувачі молока  від 330 дл 30 000 л;
- відділ харчової техніки.

Надійні партнери – гарантія ефективного розвитку агробізнесу. Ми високо 
цінуємо співпрацю і докладаємо максимальних зусиль, щоб зробити її більш 
приємною та взаємовигідною.

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» - 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
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ TRADE-IN 
ЩОДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ У 
ПОЄДНАННІ З ЛІЗИНГОВОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ

Програма trade-in, яка вже отримала широке розповсюдження на ринку легкового автотранспор-
ту, сьогодні активно використовується щодо сільськогосподарської техніки у поєднанні з лізинговою 
пропозицією. Дана програма має свої переваги, оскільки вивільняє клієнтів від необхідності самостійно 
займатися збутом техніки, яка була в експлуатації, і здійснювати пошук грошових коштів для сплати 
авансу по лізингу. Вартість наявної у покупця потриманої техніки зараховується в якості авансового 
платежу для купівлі нової техніки в лізинг, який стартує з відмітки 20% від ціни нової одиниці сільсько-
господарської техніки. Все це дозволяє аграріям на вигідних умовах оновлювати наявний парк техніки 
без залучення значних коштів. Зазвичай сільськогосподарські товаровиробники отримують комплекс-
ну пропозицію, що враховує їхні потреби, а також, в ряді компаній, додаткові 12 місяців гарантії від ви-
робника порівняно зі стандартними умовами придбання нової техніки чи обладнання. Офіційні дилери 
сільськогосподарської техніки також пропонують своїм клієнтам різні графіки оплати – це можуть бути 
щомісячні внески у визначеному розмірі, або пільгові сезонні виплати з можливістю відстрочки (до 
6 місяців).

БЕЗПЕЧНЕ ТА ПРОСТЕ ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ
Взагалі програма trade-in була розроблена для того, 

щоб зробити процес реалізації застарілої техніки безпеч-
ним і максимально спростити придбання техніки нового 
покоління, захищаючи при цьому покупців від можливих 
ризиків, які можуть виникнути в процесі самостійної 
реалізації такої техніки на вторинному ринку. Застосування 
лізингу на умовах trade-in відкриває нові можливості для 
сільськогосподарських підприємств, які мають намір роз-
ширювати своє виробництво, впроваджують нові техноло-
гії чи здійснюють заміну застарілої сільськогосподарської 
техніки, навіть якщо на той момент у них немає вільних 
грошових коштів. 

Досить часто просування програми trade-in на лізинго-
вому ринку банками, лізинговими компаніями та дилерами 
здійснюється за підтримки міжнародних компаній-вироб-
ників сільськогосподарської техніки. Технічні фахівці пред-
ставників компаній оцінюють стан сільськогосподарської 
техніки, якої має намір позбутися сільськогосподарське 
підприємство, і пропонують за неї ринкову ціну. Після про-
ведення відповідної діагностики і узгодження ціни власник 
старої техніки відразу (не менше 2-3 тижнів) отримує нову. 
Таку техніку можна придбати навіть не маючи повної суми 
для оплати різниці між вартістю старої і нової техніки. Якщо 
раптом у клієнта не вистачає вільних коштів для придбан-
ня нової, більш прогресивної техніки, лізингова компанія 
може запропонувати йому оформити кредит або лізинг на 
термін, що зазвичай не перевищує 5 років. Стара техніка, 
викуплена лізинговою компанією за програмою trade-in, 
неодмінно проходить передпродажну підготовку із замі-
ною окремих вузлів та агрегатів, а вже потім спрямовується 
на подальшу реалізацію. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ TRADE-IN
Перша і найголовніша відмінність, завдяки якій лізинг за 

даної програми стає популярним, це відсутність додатко-
вого заставного майна. Ще один плюс лізингу в тому, що 
діяльність лізингових компаній не регулюється Нацбан-
ком, тобто це відкриває дуже багато можливостей. Якщо 
замовник не виплатив банку відсотки по кредиту, то банк 
має можливість накласти арешт на все майно отримувача 
кредиту. Обравши лізингове фінансування, якщо лізин-
готримувач не погашає лізингові платежі, то він просто 
втрачає лізингове майно. Також на лізингове майно не 
може бути звернуте стягнення третьої сторони. Це дуже 
велика перевага для клієнта, оскільки якщо за деяких при-
чин буде накладено арешт на майно клієнта, то лізингове 

майно арешту не підлягає. Тим самим він може продов-
жувати його використовувати, продовжувати працювати і 
заробляти гроші.

Лізинг також передбачає можливість прискорення 
амортизації. Лізингові платежі відносяться на собівартість 
продукції (витрати виробництва) лізингоодержувача, зни-
жуючи оподатковуваний прибуток. Договори фінансового 
лізингу не передбачають збільшення платежів в залежності 
від рівня інфляції, курсу валют та інших чинників, що забез-
печує чітке розуміння результату.

За словами представників компаній, що торгують 
іноземною технікою в Україні за програмою trade-in, на 
сьогодні спостерігається надлишок викупленої техніки з 
напрацюванням на складах. Тому техніка для викупу має 
бути з «історією» (купована через дилерів в Україні, а не 
привезена із-за кордону).

РОБОТА TRADE-IN В УКРАЇНІ
На жаль, в Україні ще слабо розвинений ринок trade-

in для сільгосптехніки. Для лізингових компаній це ще й 
ускладнюється можливістю реально оцінити технічний стан 
об’єкта, що повертається і оцінкою його реальної ринкової 
вартості. Адже аграрії намагаються повністю використову-
вати ресурс техніки, і вторинний ринок більше насичений 
застарілою технікою у всіх розуміннях. А в trade-in важлива 
можливість швидко реалізувати отриману від клієнта його 
стару техніку. 

Серед вітчизняних виробників сільськогосподарської 
техніки дана програма в основному не практикується. На-
приклад, АТ «ХТЗ», за словами спеціалістів відділу продажу, 
намагалося декілька років назад займатися за програмою 
trade-in, але викуп пропонувався в основному за ціною 
металобрухту, що не влаштовувало ні клієнтів, ні підприєм-
ство (через високу питому вагу транспортних витрат). Хоча, 
посилення конкурентних позицій вітчизняних підприємств 
через дану програму, на нашу думку, є перспективним.

На думку Бурлаки Василя Михайловича – керівника 
Полтавської обласної громадської організації «Асоціація 
фермерів та приватних землевласників відродження 
Полтавщини» – даний механізм має бути відпрацьований 
через аграрні кооперативи за підтримки асоціацій агро-
виробників та Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств.

Якщо говорити про категорії потенційних клієнтів 
на лізинг, то це і фермери-приватники, і малі фермер-
ські підприємства, і великі агрохолдинги. Для кожного 
клієнта лізинг дозволяє задовольнити їхні потреби. Для 
невеликих фермерів – це можливість використовувати 
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техніку не оплачуючи її повну вартість, на яку часто 
просто немає коштів. Адже якщо технологічно і мораль-
но сільгосптехніка застаріла, то інвестиції в оновлення 
парку дадуть зростання прибутку за рахунок модерні-
зації технологічного процесу. Що стосується великих 
агрохолдингів, для яких придбання нової дорогої техніки 
може бути цілком доступною процедурою з точки зору 
наявності коштів, то в даному випадку застосовується 
проста економічна істина: свої гроші завжди дорожче. У 
довгостроковій перспективі більш вигідно буде вкласти 
вільні гроші в розширення посівної площі, в нові тех-
нології, ніж в закупівлю основних фондів. Для закупівлі 
основних фондів правильніше використовувати різні 
інструменти фінансування, в т. ч. і лізинг. 

На відміну від Європи в Україні продаж потриманої 
техніки є профільним для дрібних дилерів. Великі гравці 
заходять на нього в основному через послугу trade-in. Для 
України trade-in — перспективний напрям, оскільки на 
український ринок вийшли всі всесвітньовідомі компанії, а 
агрохолдинги сконцентрували величезні парки техніки, яка 
з часом потребує заміни.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГРАМИ
В ідеалі послуга обміну сільськогосподарської техніки 

на нову дозволяє кожні три-чотири роки оновлювати парк 
техніки, закуповуючи нове, більш досконале обладнання з 
поліпшеними характеристиками. Крім того, саме на цьому 
етапі співвідношення залишкової вартості, вартості викупу і 
витрат на технічне обслуговування оптимально. Як показує 
досвід, цей «оптимум» знаходиться між третім і четвертим 
роком експлуатації, до цього моменту техніка вільна від 
обтяжень, знаходиться на балансі власника (якщо купува-
лася в лізинг). Викупна вартість в цей період висока, тому 
що після відновлювальних робіт у машини досить ресурсу 
щоб бути затребуваною на вторинному ринку.

Щодо ринку техніки, то раз в три-чотири роки відбу-
вається оновлення модельного ряду сільськогосподар-

ської техніки, кожна наступна модифікація має поліпшені 
характеристики, як то витрата палива, продуктивність, вра-
ховується досвід експлуатації попередніх версій з внесен-
ням відповідних змін до конструкції моделі. Таким чином, 
своєчасно оновлюючи парк сільськогосподарської техніки, 
можна не тільки отримувати нову техніку з гарантією ви-
робника, а й більш продуктивну машину.

Узагальнюючи викладене, можемо зробити висновок 
про те, що лізинг сільськогосподарської техніки за про-
грамою trade-in є досить перспективним для розвитку в 
Україні, оскільки він знімає ризики з сільгоспвиробників, 
для яких реалізація сільськогосподарської техніки не є 
профільним бізнесом. Відтак, у них з’являється можливість 
обміняти трактор, комбайн чи інший вид техніки на новий, 
доплативши при цьому відповідну різницю в ціні. Водно-
час, вторинний ринок сільськогосподарської техніки може 
становити значний інтерес для фермерських господарств, 
адже їм потрібна потужна сільськогосподарська техніка, 
однак вони не мають достатньо ресурсів для її придбання 
за ціною виробника. Безумовно, інтерес клієнта до такої 
лізингової програми, як trade-in, цілком зрозумілий, однак і 
для інших учасників даного процесу подібні схеми можуть 
бути досить вигідними. Лізинговим компаніям вони дозво-
лять залучати нових клієнтів, а для дилерів, незважаючи на 
необхідність збільшення документообігу, такі угоди можуть 
принести відповідне зростання обсягів реалізації сільсько-
господарської техніки та іншого устаткування. 

Д.е.н., професор кафедри менеджменту і логістики 
Полтавського національного технічного університету ім. Юрія 
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ВІДБУЛАСЬ ВИСТАВКА LAMMA-2018. ОГЛЯД НОВИНОК
17-18 січня у Великобританії відбулась одна з найбільших в Європі виставок сільсько-

господарської техніки та обладнання. Не дивлячись на те, що захід були змушені завершити 
раніше запланованого часу через сильні вітри, які могли зруйнувати стенди, організатори та 
учасники виставки все одно встигли зробити свою справу – презентувати та ознайомитись з 
найперспективнішими новинками, які будуть доступні фермерам у 2018 році. 

Компанія Lemken представила на виставці свою нову 
сівалку Azurit 9, яка дає можливість здійснити точний 
посів кукурудзи, ріпаку, сої або соняшнику з одночасним 
внесенням добрив. Робоча швидкість сівалки – 15 км/год. 
Управління сівалкою здійснюється за допомогою системи 
ISOBUS, в тому числі доступне ручне регулювання глиби-
ни та регулювання тиску для кожного посівного блоку. 
Сівалка оснащена інноваційною системою висіву DeltaRow, 
яка передбачає розподіл посівного матеріалу в шаховому 
порядку в два ряди на відстані 12,5 см. Завдяки цьому на 
кожну рослину припадає на 70% більше площі, в результаті 
чого поліпшується надходження води і поживних речовин. 
Для завдання технологічної колії окремі напівряди системи 
DeltaRow можна відключати. При цьому кількість насіння мо-
жна довільно регулювати, щоб забезпечити сталу кількість 
рослин на гектар.

Британська компанія Mzuri представила сівалку Pro-Til 
3T. Сівалка може висівати зерно, фуражну кукурудзу, соня-
шник і сою. Постійне гідравлічний тиск, що здійснюється на 
кожну лапу сошника, забезпечує точну глибину при посіві. 
Система точного висіву Xzact використовує вакуумну 
дозирующую систему з регульованим тиском для точного 
розміщення насіння незалежно від їх розміру, а дозувальні 
диски з електроприводом і сінгулятори підтримують 
однакову відстань між насінням при змінної швидкості. 
Маленькі баки на кожному дозуючому блоці автоматично 
заповнюються матеріалом з головного бака, що підвищує 
тривалість висіву.

Fendt презентував свій новий трактор 943 Vario MT поту-
жністю 431 к.с. Він оснащений унікальною системою підвіски, 
вона забезпечує високу продуктивність і радикальне полі-
пшення ходових якостей. Інноваційна система складається 
з чотирьох елементів: сидіння водія на повітряній подушці, 
2-точкової системи підвіски кабіни, нової системи первинної 
підвіски SmartRide і доопрацьованого гусеничного меха-
нізму з підвіскою ConstantGrip.

Компанія New Holland, піднімаючи актуальне питання 
незалежності сільського господарства від енергетики в 
майбутньому, презентувала трактор нового покоління з 

метановим двигуном. Експлуатаційні витрати за викори-
стання такої техніки скорочуються на 30%, і тільки 20% 
викидів забруднюючих речовин в порівнянні зі звичайним 
дизельним трактором. До того ж, він виділяє в атмосферу 
на 80% менше шкідливого вуглецевого газу, аніж звична 
техніка.

Massey Ferguson дивував відвідувачів новою моделлю 
трактора з лінійки S, а саме MF 5709 S з двигуном потужністю 
95 л. с. Він ідеально підходить для операцій, при виконанні 
яких можна продемонструвати підвищену продуктивність 
і зручність експлуатації. Для цієї моделі на вибір пропону-
ються трансмісії Dyna-4 і Dyna-6, функція включення 
нейтральній передачі при гальмуванні і система AutoDrive.

Компанія Horsch представила свій відомий обприскувач 
Horsch Leeb GS – найновіша модель з лінійки. Довгострокова 
служба ємності для розчину виконана з нержавіючої сталі, 
що значно полегшує процес очищення обприскувача. Вона 
доступна в трьох варіантах: 6.000, 7.000 или 8.000 л. Робоча 
ширина складає 36 м. Великі обсяги рідини зберігаються 
окремо за допомогою зварних резервуарних перегородок, 
потужність роторного насосу складає 1000 л/хв.

Французька компанія Berthoud презентувала свій новий 
причіпний обприскувач Vantage, який має оригінальний ди-
зайн. Vantage оснащений основними розробками компанії: 
осьової підвіскою Actiflex II, системою управління Dualmatic 
і її механізованої версіeй Dualelec, а також гамою штанг 
Berthoud. Обприскувач надає доступ до технології Isobus 
або через сенсорний екран Berthoud VT Tronic, або без-
посередньо на віртуальному екрані трактора. 

На виставці Lamma-2018 компанія Manitou представила 
оновлену лінійку MLA. Продуктивність машини наступна: 
стріла вантажопідйомністю 3,3 т з максимальною висотою 
підйому - 5,2 м, двигун Deutz з чотирициліндровим двигуном 
потужністю 143 к.с. У відділі трансмісії Manitou вибрав гідро-
статичну коробку передач CVT, а не передачу потужностей, 
що використовується JCB.

Джерела: http://www.fwi.co.uk, https://latifundist.com, http://agbz.ru, 
agro-online.com.ua,  



НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ ... або 
ЯК ПЕРЕМОГТИ КРАДІЙСТВО

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

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

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

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

показує відсутність злодійства, даючи 
водіям привід вимагати «надбавки за 
чесність», а механікам і менеджерам - 
тему для розмов про даремно витра-
чені гроші, на які можна було купити 
інструмент або нові комп'ютери. При 
цьому крадійство буде процвітати, як 
і раніше. З цією проблемою зіткнулися 
багато з тих, хто пішов традиційним 
шляхом, заснованим на вимірюванні рі-
вня в баку датчиком рівня палива (ДРП).

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

Очевидно, що треба контролю-
вати не рівень, а саме витрату. Однак 

класичний спосіб установки двох 
витратомірів - на подачу і обратку, дає 
таку похибку вимірювань, яка практи-
чно зводить нанівець їх доцільність. 
Так, підкачувальний насос подає 
приблизно 300-500 л в годину, з яких 
близько 90% зливається назад в бак. 
Значить, при похибці в 1% її абсолют-
не значення - до 5 л/г, а на звороті - до 
4,6 л/г. Не кажучи вже про те, що пали-
во йде назад спінене з повітрям. Зага-
лом, сумарна похибка витратомірів по 
відношенню до реальної витрати - до 
12%. Якщо люди звикли красти, то 
таким контролем їх не налякати - він 
швидше узаконить їх махінації.

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

Що ж робити - чи можна точно 
контролювати витрату палива? Так - 
спосіб з максимальною похибкою не 
більше 1% для всієї системи запропону-
вала українська компанія «Південьспец-
прилад». Суть рішення - зворотний 
потік палива пустити на подачу в 
підкачувальний насос через окремий 
бачок, і тільки відсутній обсяг палива 
(що реально витрачається) пропустити 
через один лічильник. Така схема з 
двома баками на практиці забезпечує 
похибку вимірювань до 0,5%. При цьому 
можна використовувати будь-які типи 
проточних витратомірів, і механічних, 
і імпульсних (тільки з GPS-трекером), і 
суміщених (механічний реєстратор + 
віддалений імпульсний сигнал).
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Реалізація запропоновано-
го способу вимагає розробки 
певних спеціальних рішень (нині 
запатентованих): для автоматичного 
виходу повітря з паливної системи, 
скидання тиску в зворотному потоці 
і т.п. Був застосований паливно-пові-
тряний ресивер (ППР). ППР має дуже 
важливу властивість - при зміні рівня 
палива в ньому змінюється і пропуск-
ний переріз виходу палива. Таким 
чином, з ППР може вийти стільки 
палива, скільки і заходить. ППР осна-
щений сапуном. На схемі показано, 
як в цьому випадку працює паливна 
система - ППР відокремлює повітря 
з обратки, і разом із зайвим тиском 
скидає його в бак.

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

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

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

системи значний. Щоб об'єктивно 
переконатися в цьому, «Південьспец-
прилад» пропонує тестову установку 
на термін до 30 днів. Після установки 
пломбуються всі з'єднання паливної 
системи, що дозволяють маніпулювати 
витратою, чим виключається несанк-
ціонований доступ.

Радимо призначити на підприє-
мстві довіреного співробітника, 
відповідальнного за збереження і 
цілісність пломб. А також передбачити 
можливість свідомого «завищення» 
витрати в тестовий період з метою 
приховати розміри попереднього зло-
дійства. Наприклад, тиждень-другий 
дати поїздити на тій же машині з 
аналогічним завантаженням чесному 
і довіреному водієві, щоб виявити 
різницю. І тут не варто економити, 
оскільки термін окупності самої 
системи - від одного, максимум - до 
трьох місяців, в залежності від типу 
транспорту або сільгоспмашин.

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

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

(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, (097) 366 69 90, (067) 552 42 52
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JOHN DEERE GENERATION 4 
COMMANDCENTER™ ВІДТЕПЕР 
ТЕПЕР СУМІСНА З ПРОГРАМНИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ AG™ LEADER SMS™

John Deere оголошує про сумісність між дисплеями 
CommandCenter™ від Generation 4 і програмним забез-
печенням Ag™ Leader Technology SMS™ через плагіни 
Toolkit для програмного забезпечення Ag Data (ADAPT) 
компанії John Deere. В результаті, виробники та їх довірені 
радники тепер можуть легко переносити дані з дисплеїв 
CommandDentience Generation 4 John Deere у програмне 
забезпечення Ag Leader SMS™ для обприскування та 
інших польових програм.

Лейн Артур, директор з цифрових рішень з John 
Deere, стверджує, що сумісність цих систем демонструє 
прихильність компанії John Deere до співпраці з іншими 
в сільському господарстві, щоб прийняти стандарти, які 
дозволять виробникам легко передавати свої дані про 
ферми між своїми машинами, довіреним радникам та 
кращим програмним засобам.

"Співпраця є важливою, щоб забезпечити споживачам 
нескладний, безперебійний потік і доступ до їхніх даних, 
незалежно від того, які програмні та апаратні технології 
вони використовують, – стверджує Артур. – Команда 
розробників Ag Leader Deere наполегливо працювала 
над швидкою підтримкою підтримки 4-го покоління в 
платформі SMS на користь клієнтів, які покладаються на 
обидві системи, і буде повністю підтримуватися обома 
компаніями".

Корі Веддле, директор з програмних рішень в Ag 
Leader, додає: "Програмне забезпечення SMS має давню і 

надійну репутацію, що допомагає виробникам та їх дові-
реним радникам інтегрувати польові дані з різних джерел 
по всій фермі та перетворювати їх у реальну інформацію".

ADAPT - це набір інструментів програмного забезпече-
ння, створений групою AgGateway, і спрямований на те, 
щоб усунути основні проблеми, пов'язані з широкомас-
штабним використанням даних точного сільського 
господарства, завдяки чому легко забезпечити сумісність 
між різними програмними та апаратними додатками. John 
Deere закликає всіх розробників програмного забезпече-
ння AG використовувати ADAPT, щоб усунути бар'єри для 
співпраці.

Джерело: прес-служба John Deere
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оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7.

TH 7035

Ф
от

о 
w

w
w

.d
ee

re
.c

om





Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

www.agroprod.biz 59

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ 
ВОЛОГИ ПРИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Віктор Оничко, к.с.-г.н, доцент, зав. кафедрою селекції та насінництва, Сумський національний аграрний університет
Владислав Зубко, к.т.н., доцент, зав. кафедрою тракторів і сільгоспмашин, Сумський національний аграрний університет

За даними науковців ННЦ "Інституту землеробства НААН" клімат на нашій планеті 
постійно змінюється, після періодів потеплінь настає похолодання і – навпаки. Зміню-
ваність клімату не хаотична. Коливання його циклічні, характеризуються періодами 
різної тривалості залежно від причин, які їх зумовлюють, – від декількох до мільйонів 
років. В останні десятиліття ми відмічаємо зміни клімату, які стають все більш відчутними 
в Україні. За даними WWF global в останні 20 років середньорічна температура зросла 
на 0,8⁰С, а середня температура січня та лютого – на 1-2⁰С, що призвело до змін у ритмі 
сезонних явищ – весняних паводків, початку цвітіння та випадіння снігу. Через зміну 
клімату погодні умови у нашому регіоні стають більш жорсткими. Тисячоліттями лю-
дство намагається подолати залежність рільництва від змін клімату. На території України 
втрати урожайності від несприятливих погодних умов в окремі роки досягають 45-50%, а 
при поєднанні декількох несприятливих  явищ, як у 2003 році, до 70% і більше.

Родючі ґрунти, хороші кліматичні умови України 
сприяють отриманню високої продуктивності вирощуваних 
польових культур. На сьогодні в більшості природно-клі-
матичних зон, в тому числі навіть Поліссі, лімітуючим нере-
гульованим фактором врожайності стає волога. 

Ще в позаминулому сторіччі вчений Ізмаїльський О.О. 
застерігав, що збільшення запасів вологи в ґрунті зале-
жить, головним чином, від умов, що затримують стік атмо-
сферних опадів з поверхні ґрунту, сприяють проникненню 
цієї вологи в середину ґрунту, захищають поверхню ґрунту 
від висихання. Дане твердження найбільш актуальним для 
виробників сільськогосподарської продукції стає саме 
зараз.

За даними професора Камінського В.Ф. збереження на 
полі однієї тонни води і використання її для формування 
врожаю коштує в десять раз дешевше ніж добування, та 
подача її для зрошення з будь якого джерела. При цьому по-
тенціальна небезпека посух на формування врожаю значно 
послаблюється.

Обробіток ґрунту є одним із найважливіших складових 
системи землеробства. На думку деяких вчених основний 
обробіток формує 7,5-17,4% загальної врожайності 
культури, сукупність технологічних операцій основного 
обробітку є найбільш значуща й енергонасичена.

Головним завданням обробітку ґрунту є створення 
оптимальних умов для росту та розвитку сільсько-
господарських культур, збереження і підвищення його 
родючості та захист від ерозії. Правильний обробіток 
ґрунту поряд з сівозміною є одним з найефективні-
ших заходів захисту від хвороб, шкідників і бур'янів. 
Оптимальний водно-повітряний режим створюється при 
загальній пористості ґрунту 50-60%, а для окремих культур 
певній щільності, що досягається його розпушенням, пере-
вертанням, вирівнюванням, ущільненням, тощо. Тому, в су-
часному аграрному виробництві при виборі технічних 
знарядь для проведення волого- та енергозберігаючого 
обробітку ґрунту слід чітко визначити конкретну мету 
кожної складової обробітку. 

Розпушення змінює розміри та взаємне розміщення 
ґрунтових часток, поліпшує аерацію і водопроникність, 
зменшує втрати вологи поверхневим руйнуванням 
капілярів. 

Оптимально розпушують орний шар правильним по-
єднанням прийомів обробітку, проте за посушливих умов 
надмірно розпушений ґрунт швидко втрачає вологу дифу-
зним випаровуванням і його слід ущільнити котками.

Перевертанням переміщуються шари ґрунту, загортаю-

ться пожнивні рештки і добрива, сходи бур’янів і їх насіння, 
знищуються шкідники і збудники хвороб культур, а верхній, 
багатий поживними речовинами шар переміщується у 
вологішу частину орного шару, де краще мінералізується 
органічна речовина до легкодоступних рослинам форм.

Перевертанням чорнозему на поверхню виноситься 
частина підорного шару, часто кращих агрофізичних 
властивостей, з меншою кількістю насіння бур’янів і 
відбувається перерозподіл поживних речовин по всьому 
орному шару. Перевертанням дерново-підзолистих 
ґрунтів створюється глибший орний шар шляхом виносу 
на поверхню і поступового окультурення нижнього менш 
родючого шару.

Цей прийом ефективний для знищення багаторічної 
рослинності на задернілих ґрунтах, але в посуху посилює 
втрати вологи та на схилах – ерозію. Тому доцільність його 
визначають типом ґрунту і забур'яненістю поля, вимогами 
культур та погодою.

Перемішування ґрунту підвищує однорідність орного 
шару рівномірним розподілом пожнивних решток, добрив 
тощо. Важливе воно для поглиблення орного шару і 
здійснюється більшістю розпушувальних знарядь, але недо-
цільне після заробки кореневищ і насіння бур’янів на дно 
борозни та локального внесення добрив. В посуху зайве 
перемішування збільшує втрати вологи.

Вирівнювання поля знижує втрати вологи, сприяє рі-
вномірному загортанню насіння, кращому догляду і збиран-
ню врожаю, дружним сходам, зменшує вимокання посівів. 
Всі заходи обробітку ґрунту повинні сприяти вирівнюванню 
ґрунту.

Ущільнення доцільне за надмірної розпушеності 
орного шару або його прошарків, чим знижується дифузне 
випаровування зменшенням некапілярної шпаруватості, а 
збільшення капілярності поліпшує доступ вологи до насін-
ня, його проростання і сходи з’являються дружно.

Ущільненням запобігають осіданню ґрунтів, особливо 
легких, аби уникнути пошкодження рослин. Крім того, ущі-
льнення прискорює прогрівання посівного шару. 

Переущільнення до об'ємної маси понад 1,3-1,4 г/см3 на 
чорноземі зменшує аерацію ґрунту і діяльність корисної 
мікрофлори, погіршує поживний режим, що врешті, знижує 
урожайність культур.

Дуже важливим є неоднорідність ущільнення. Тобто 
утворення так званих "плужних підошв". Формування шарів 
ґрунту у горизонтальній площині з різною щільністю унемо-
жливлює нормальний і рівномірний розвиток кореневої 
системи рослини (рис. 1), а значить знижується інтенси-



вність розвитку надґрунтової частини та перешкоджає 
проходженню вологи в більш глибші місця та її накопичен-
ню.

Рис. 1. Розвиток насінини кукурудзи у ґрунту без ущільнень 
та з ущільнюючим шаром

Часто сільгоспвиробники вважають, що "плужна 
підошва" утворюється тільки при використанні плугів. 
Це помилкова думка. В процесі роботи всі робочі органи 
сільськогосподарських машин утворюють ущільнений 
шар ґрунту. Різниця лише у глибині розташування, товщині 
шару та його щільності. Так, наприклад, на рис. 2 показана 
схема ущільнених шарів залежно від виду обробітку (робота 
сільськогосподарської машини з культиваторними лапами, 
сферичним диском та корпусом плуга).

Рис. 2. Розташування ущільнюючого шару в залежності від 
робочого органу сільськогосподарської машини (робота 

сільськогосподарської машини з культиваторними лапами, 
сферичним диском та корпусом плуга)

Такий стан ґрунту не дає можливості розвиватись 
кореневій системі. Рослина не може реалізувати свій біоло-
гічний потенціал без добре розвинутої кореневої системи, 
така рослина є нестійкою до вилягання.

Проведеними польовими дослідженнями було 
встановлено, що на полях де переважав плужний обробіток, 
ущільнюючий шар зустрічався на глибині 26-31 см (рис.3).

Рис. 3. Ущільнюючий шар ґрунту після проходження агрега-
ту у складі CASE 270+ ПЛН 5-35

На ґрунтах, де переважав дисковий обробіток, ущільню-
ючий шар був присутній починаючи з глибини 10-14 см 
(рис. 4).

Рис. 4. Ущільнюючий шар ґрунту після проходження агрега-
ту у складі Білорус 1025+Дукат 2,5

Аналіз глибини утворення "плужної підошви" досліджу-
вався з використанням приладів Wile Soil та твердоміра 
Рев’якина.

Вищевикладений матеріал підтверджує важливість 
врахування при виборі як основного, так і передпосівного 
обробітку ґрунту особливостей роботи технічних знарядь 
за створенням оптимального водно-повітряного режиму – 
шляхом оптимізації щільності як окремих шарів ґрунту, так і 
всього його орного шару з метою накопичення та утри-
мання вологи. Створення пористої структури ґрунту без 
проміжних ущільнюючих шарів забезпечить проникнення 
талих вод та інтенсивність підняття вологи з глибоких шарів 
ґрунту.

Грунт без ущільнених шарів





Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

62

ДИСКОВИЙ ПЛУГ – ДЛЯ НАЙСКЛАДНІШИХ ПЕРЕШКОД
Дисковий плуг в основному застосовують в складних 

умовах, при освоєнні нових територій для оранки нових 
земель після розкорчування лісу, важких, ущільнених, 
засмічених рослинами і болотяних ґрунтів. При звичайній 
обробці дисковий плуг не застосовується, оскільки погано 
розробляє пласт, що не обертає його, утворює нерівне дно 
борозни, не дає потрібної для знищення бур'янів глибини 
та сприяє засміченню полів.

Якщо лемішний інструмент, зустрівши перешкоду, по-
тоне в землі або зламається, то його дисковий побратим 
спокійною перекотиться через перешкоду і продовжить 
виконувати свою роботу. Сфера його застосування ши-
рока: від післясезонної обробки ґрунту – до лущення 
стерні з метою знищення і запобігання появи шкідників і 
бур'янів. Використовується він і в лісовому господарстві 
та пожежними інстанціями: тут зорюють землю, щоб не 
дати їй поширитися углиб лісової зони або підібратися до 
населених пунктів. 

Робочими органами цього різновиду плуга є змонтовані 
на рамі плуга сферичні диски, що обертаються на осях. По 
своїй конструкції дискові пристосування є плоскорізами, 
тобто розрізають ґрунт без подальшого її відвалу. Її основу 
становить передня і задня рама. На кожну жорстку незмінну 
систему брусів «навішується» два дискових корпуси. Спереду 
на дисковий плуг монтуються плоскі стабілізуючі ножі, які 
«пробивають» доріжку, намічають канави, якими вже руха-
ються самі диски. Важливо, щоб сліди плоских ножів і дисків 
збігалися – так можна досягти кращого результату обробки.

На каркасі встановлено і опорне колесо, яке слу-
жить для регулювання глибини проникнення ріжучих 
компонентів в ґрунт. Безпосередньо робочий орган – 
диск – виконується зі сталі міцних, але сплавів, які легко 
оброблюються, стійких до корозії. Їх діаметр варіюється 
від 60 до 80 див. Розрізняють ріжучі елементи і за формою: 
зараз відрізняють більше 10 різновидів круглих ножів, які 
доцільно застосовувати в тих чи інших випадках.

Незважаючи на широку сферу застосування і поши-
реність, дисковий плуг не володіє достатнім набором 
переваг, щоб стати самим затребуваним і незамінним при-
строєм обробки грунту.

Серед позитивних якостей цього пристосування фахівці 
сільгосппромисловості виділяють:

– Зниження навантажень на трактор – обертанням 
компонентів під час роботи домагаються зниження сили 
тертя, що дозволяє знизити тягове зусилля.

– Висока якість обробки поверхні – завдяки тому, що 
диски розташовуються під певним кутом до вертикальної 
осі, забезпечується краще проникнення лез в ґрунт.

– Зниження витрат на виробництво робіт – через «пере-
валки» через перешкоди ризик пошкодження і отупіння 
лез дуже низький. Також це істотно позначається і на 
споживаному пальному тяговим механізмом. Як і будь-яке 
інше обладнання сільськогосподарського сектора, плуг 
дисковий – навісний. Це, з одного боку, дозволяє брати 
пристрій в оренду, знижуючи збитки за простій, а з іншого - 

робить доступним і спрощує ремонт. 
Широке різноманітність ґрунтів, придатних для обробки 

і подальшого засіву культурними рослинами змусило інже-
нерів-конструкторів створити кілька різновидів дискових 
плугів для різних ґрунтових умов. З цієї причини зараз на 
с.-г. ринку можна зустріти:

пристосування для обробки полів – диски тут мають 
діаметр 40-45 см, які проникають углиб землі на 6-10 см і 
розташовуються симетрично відносно центральних осей;

– садові інструменти – того ж діаметру круглі леза роз-
ташовуються в шаховому або несиметричного порядку, 
проникають в ґрунт на 12-14 см;

– болотний дисковий плуг – здатний орати землю з 
надмірною кількістю вологи, володіє великою масою і кі-
лькома десятками лез, проникають у ґрунт на 20-25 см. 

Джерела: стаття «Плуг» в wikipedia.org, поради.pp.ua
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ЗАВАНТАЖУВАЧ 
БОРТОВИЙ ЗС-30

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

БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА  
БИР-3, БИР-4, БИР-5

Технічні характеристики: 
• робоча швидкість руху – 15-20 км/год;
• ширина захвату: 3-12 м;
• продуктивність – до 150 га за зміну;

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

ПРИСТОСУВАННЯ  ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ  ІМПОРТНИХ 
ПРОСАПНИХ СІВАЛОК 
ПТС-1 (SP8. MT8 – GASPARDO), ПТС-2 (SIGMA 5 - SFOGGIA), 
ПТС-3 (PLANTER 3M – KUHN), ПТС-4 (MS 4100 – MATER MACC), 
ПТС-5 (MAXI 5 – MASCAR), ПТС-6 (MAXIMA 2M – KUHN), 
ПТС-7 (GAMMA PLUS – SFOGGIA), ПТС-8 (VESTA-8, ELVORTI)
Призначене для переобладнання сівалки з навісної у напів-причіпну, для транс-
портування її між полями та посіву тракторами МТЗ. Для транспортування сівалок, 
що працюють як за класичною, так і за No-till технологією.

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

БОРОНА 
ПРУЖИННА 
БП-7, БП-7-01, БП-14
Технічні характеристики:
• робоча ширина захвату – 7-14 м;
• потужність, необхідна для агрегатування з трактором – від 80 к.с.;
• робоча швидкість – до 15 км/год.

КУЛЬТИВАТОРИ 
ПРОСАПНІ КПС – 4, КПС – 8
Технічні характеристики:
• захват: 4, 8 м;
• культиватор має стрільчаті, універсальні лапи;
• лапи відрізняються шириною захвату (200, 270, 
330 мм);
• лапи розміщені у кілька рядів;
• перший ряд предбачає встановлення на короткому 
гряділі;
• стрільчаті лапи у першому ряді мають ширину 
захвату 200 і 270 мм;
• ширина стрільчатих лап другого ряду – 270-330 мм.



Оптимальне співвідношення ціни та якості!
На підставі вимог аграріїв до техні-

ки, інженери-конструктори і технологи 
провівши ряд науково-дослідних робіт і 
заходів, впровадили в конструкцію культи-
ватора і технологію його виробництва ряд 
удосконалень при збереженні доступної 
ціни.

Трисекційний причіпний польовий 
культиватор КП-9,5 оснащений посиленою 
рамою з труби 80х100 мм товщиною стінки 
6 мм (марка стали S355). На рамні кон-

струкції поширюється гарантія 2 роки.
5 рядів робочих органів (культиваторні стійки і лапи 

відомої іспанської фірми BELLOTA) зі збільшеною шириною 
лапи 305 мм і стійкою перетином 45х20 мм забезпечують 
рівномірну обробку, вирівнювання і ущільнення поверхні 
ґрунту під посів по всій ширині захвату культиватора. Пру-
жини розтягання на блоці безпеки лапи в зборі посилені і 
виконані з дроту перетином 12 мм.

Широкозахватний культиватор КП-9,5 укомплектований 
трубчастими катками і трирядними пружинними 
боронами. Він відмінно виконує свої основні функції 
за передпосівною і паровою культивацією ґрунту з 
характерними показниками економії палива. Точний 
розрахунок співвідношення ширини поверхні робочих 
органів (лап) і відстані між ними сприяє високій якості 
обробки ґрунту за рахунок перекриття не менше 
40 мм. Культиватор КП-9,5 забезпечує максимально 
можливе підрізання і вичісування бур'янів.           

Культиватор КП-9,5 агрегатується з тракторами тягового 
класу потужністю не менше 250 к.с. Введення агрегату в 
експлуатацію проводиться сервісно-технічною службою 
заводу.

Основні технічні характеристики КП 9,5 Значення

Робоча ширина, м 9,5

Кількість секцій 3

Загальна кількість ріжучих вузлів, шт. 45

Ширина центральної секції, м / Ширина бокової 
секції, м 3 / 3,1 

Ширина лапи, мм 300

Глибина обробки ґрунту, мм до 150

Кількість подрібненого ґрунту з фракцією до 50 мм, 
%, не менше 80

Кількість підрізаних рослинних рештків, %, не 
менше 100

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

Трактор тягового класу, потужність не менше к.с 250

Маса, кг 4500

БАЖАЄМО ВАМ ЩЕДРИХ ВРОЖАЇВ!
ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

тел. моб.: +38 067 502 28 17, +38 050 480 52 45, 
+38 063 235 82 20, тел./факс +38 056 732 31 35,

Тепер 

КП-9,5 зеленого 

кольору!

74900, Херсонська область, 
м. Нова Каховка,
вул. П. Комуни, 10-В
тел: (095) 277-00-36, (067) 557-79-04
+38 (044) 209-15 -31
www.llc-eurotechnics.com

СІВАЛКА ДЛЯ ВИСІВУ 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

OLIMPIA 4-рядна

АКЦІЯ!
При купівлі овочевої сівалки - у 
ПОДАРУНОК насіння цибулі на 1га.
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» 
– АГРОДИЛЕР РОКУ НА ВОЛИНІ

У світі є багато професій та видів діяльності, яким людина присвячує 
своє життя, досягає вершин та приносить користь суспільству. Їх визнання 
є важливим моментом пізнання людського розвитку, возвеличення гідної 
праці у різних сферах.

Заради такої світлої мети у Луцьку уже вп’яте відзначи-
ли людей, які своєю невтомною працею зробили значний 
вклад у розбудову Волинського краю. Так, 15 грудня 
відбулася надзвичайна подія – Премія «Люди Року-2017. 
Волинь» у рамках загальнонаціональної програми «Люди 
XXI століття».

У драмтеатр імені Т. Г. Шевченка завітало чимало гостей, 
на яких чекала червона доріжка, святкова фотозона та 
чудовий настрій за келихом ігристого вина. Усі присутні 
також могли долучилися до благодійності, для цього орга-
нізатори влаштували акцію «Бог у серцях».

Ведучими дійства були Сергій Скулинець та Вікторія 
Поліщук. У паузах між врученнями номінацій гостей вечора 
розважала учасниця національного відбору «Євробачення 
2017» Анастасія Прудіус, випускник шоу «Х-фактор» Кирило 
Каплуновський та музичні гурти «Шанс-Music», «Пластилін» 
та Анна Сліпчук, «Резус-Блюз» та Інна Кириченко, а також 
ансамбль Панфлейтистів музичного училища, шоу-показ 
бренду «ПАРА SOLO».

«Волинська фондова компанія» є провідним дилерів 
сільськогосподарської техніки всесвітньовідомих брендів. 
Компанія представлена у всіх регіонах України для 
найповнішого забезпечення українських аграріїв сучасною 
технікою, оригінальними запасними частинами та профе-
сійним сервісним обслуговуванням. Головною цінністю 
компанії є її клієнти, а запорукою успіху – працівники та 
надійні міжнародні партнери.

Завдяки наполегливій праці усього колективу та до-
триманню на практиці визначених принципів діяльності 
переможцем у номінації «Агродилер року» визнано «ВФК», 
генеральним директором якої є Савченко Олександр 
Євгенович. Нагороду замість нього на церемонії вручення 
отримував директор західної філії «Волинської фондової 
компанії» Олександр Покидюк. Цією нагородою «Воли-
нська фондова компанія» підтвердила свою першість у 
Волинському краю за підсумками 2017 року:

«Почесна відзнака компанії, яку ми отримали на 
церемонії нагородження «Люди року. Волинь», з одного 
боку, є дійсно визнанням нашої плідної роботи у сфері 
продажу, сервісу і запчастин сільськогосподарської техніки 
для аграріїв краю, а з іншого – зобов’язує продовжувати 
вдосконалюватися і надавати більш якісно послуги. 
Загалом від імені компанії висловлюємо слова вдячності 

організаторам премії та нашим клієнтам за підтримку 
і довіру. Впевнений, що ми і надалі робитимемо усе, щоб 
відповідати цьому почесному титулу у майбутньому». – 
зазначив Олександр Покидюк.

Нагадаємо, що «Волинська фондова компанія» – офі-
ційний дилер бренду Massey Ferguson. Це зобов’язує не 
тільки продавати техніку, але і якісно надавати сервісні 
послуги з гарантійного обслуговування, ремонту та по-
стачання запчастин і деталей.

Зокрема, наприкінці 2017 року на ринку був пре-
зентований простий, надійний колісний трактор Massey 
Ferguson 6713, який покликаний стати сучасним рішенням 
для продуктивної роботи в актуальних умовах ведення 
сільського господарства. 

Так, на трактор MF 6713 встановлюється цілком 
синхронізована трансмісія з 12 передачами пере-
днього і 12 передачами заднього ходу, поділеними на 
2 діапазони. На типовий для польових робіт діапазон 
швидкостей від 4 до 12 км/год припадає шість передач, 
а максимальна швидкість трактора з цією трансмісією 
складає 40 км/год. Відомий надійністю, міцністю і пали-
вною економністю 4-циліндровий двигун AGCO Power 
з робочим об’ємом 4,4 л з турбокомпресором розвиває 
потужність 132 к. с. (98кВт) і обертовий момент 540 Н-м 
при 1500 об/хв.

Основними перевагами трактора MF 6713 у компанії 
називають:

1) коробку передач з човниковим режимом вибору 
напряму руху і механічним чи гідравлічним управлінням;

2) просту конструкцію для зведення до мінімуму втрат 
потужності, а також підвищення характеристик і паливної 
економічності;

3) гідравлічну муфту ВОМ для простоти експлуатації і 
тривалого терміну служби;

4) електрогідравлічне блокування диференціалу: просте 
ввімкнення за будь-яких умов.

5) посилений механізм задньої навіски з електронною 
системою управління (ELC) для безпечного і впевненого 
використання найтяжчого навісного обладнання.

6) посилений задній міст для можливості роботи з будь-
-яким обладнанням.

7) трансмісія з 12 передачами переднього і 12 передача-
ми заднього ходу. 

Завдяки простоті і міцності ця модель відкриває перед 
аграріями нові можливості, а компанія «ВФК» при цьому 
надає повний спектр послуг, пов’язаних із продажом, 
обслуговуванням та сервісом.

Маючи потужну та мобільну сервісну службу «Волинська 
фондова компанія» забезпечує гарантійне та післяга-
рантійне обслуговування проданої техніки. Після оформле-
ння документів з купівлі-продажу техніка доставляється 
покупцю в господарство та запускається сервісною 
службою. При цьому кожен клієнт і партнер має широкий 
вибір умов і форм розрахунків за придбану техніку та 
послуги. 

Кожен продаж забезпечується також обов’язковим без-
коштовним навчанням операторів (комбайнерів, трактори-
стів, інженерів), що дає можливість їм швидко освоїти 
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високотехнологічні машини і уникнути будь-яких проблем 
в їх експлуатації.

Професійне виконання своїх обов’язків дозволяє 
компанії «ВФК» функціонувати на ринку майже 25 років. 
Цей період ознаменувався шляхом успіху, надійності, 
професіоналізму та плідної роботи. За цей час компанія 
зуміла стати всеукраїнським та провідним дилером 
сільськогосподарської техніки всесвітньовідомих брендів. 
Тому цілком виправданим є уособленням «ВФК» серед 
вітчизняних аграрних товаровиробників як надійного парт-
нера із забезпечення сучасною технікою, оригінальними 
запасними частинами та професійним сервісним обслу-
говуванням.

До таких аграріїв можна віднести ТзОВ «П’ятидні», що є 
одним із лідерів аграрного сектору Волині та України зага-
лом. За вагомі результати діяльності у 2017 році керівник 
Валерій Діброва отримав на церемонії нагороди у двох 
номінаціях «Відкриття року» та «Аграрій року».

Він також прокоментував отримані нагороди:
«Будь-який успіх творять люди. Тому я надзвичайно ці-

ную кожного із нашого колективу. За плідну працю у нашому 
господарстві кожен працівник отримує не лише заробітну 
плату, а й додаткові бонуси. Так, ми традиційно відвідує-

мо спільно з колегами іноземні курорти. Ось це я називаю 
успіхом.

Ми оброляємо 17 тис. га землі в 5 районах, вирощуємо 
майже 10 відсотків хлібного короваю Волині, у 2017 році 
вдалося викопати понад 50 тис. тонн цукрових буряків. 
Є продукція, є результат. Але на цьому не зупиняємося, 
постійно плануємо впроваджувати нові проекти. Так, 
будуємо новий елеватор потужністю 65 тис. тонн 
одночасного зберігання, проектуємо ще один елеватор 
на 40 тис. тонн. Намагаємося застосовувати нові 
елементи технологій у вирощуванні не зовсім звичних 
для регіону культур: гороху, сорго, соняшнику. Безпере-
чно, що у цьому нам сприяє належне технічне забезпе-
чення, зокрема і тих брендів, що представляє партнер 
цьогорічної церемонії».

Андрій Сава
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QQ Qуправління – оптимальне ведення по колії
QQ Qрезервуар для змішування – справжнє полегшення
 Q  система перемішування – ефективна та без утворення піни
 Q  штанга – точна обробка
 Q  внутрішня очистка – відмінне розчинення
 Q  електроніка – інтуїтивна та наглядна

Один обприскувач – багато можливостей! З величезною кількістю 
варіантів комплектації, шириною штанги від 15 до 39 метрів, 
об’ємом баку від 4000 до 6200 літрів причіпний обприскувач Alba-
tros від LEMKEN ідеально підходить для всіх господарських потреб.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, НАДІЙНИЙ, ПРОДУКТИВНИЙ!

  LEMKEN CROP CARE 
ALBATROS 

РЕЙС ЛІТАКОМ НА БІОПАЛИВІ
Літак найбільшої австралійської 

авіакомпанії Qantas здійснив незвичайний 
рейс, в якості палива для 15-годинного пере-
льоту з Лос-Анджелеса в Мельбурн використав 
не тільки традиційне літакове паливо, але і 
біопаливо, зроблене з зерен гірчиці особли-
вого виду. Про це повідомляє traktorist.ua з 
посиланням enki.ua. 

У паливному баку повітряного судна Boeing Dreamliner 
787-9використовували суміш 90% традиційного реактивно-
го палива і 10% біопалива, отриманого з рослини Brassica 
Carinata (гірчиця абісинська), яку не використовують в їжу.

Представники авіакомпанії Qantas пояснили, що мета 
їхнього проекту, найближчим часом знизити викиди вугле-
кислого газу, які продукують їх літаками, більш ніж на 80%.

Цю рослину можна вирощувати на ділянках, непридат-
них для вирощування інших сільськогосподарських ку-
льтур. Крім того, культивування цієї гірчиці покращує якість 
грунту, на якій вона зростає та зменшує її ерозію.

Agrisoma і Qantas працюють над формуванням для 
австралійських фермерів великих замовлень по вирощу-
ванню абісинської гірчиці, і сподіваються, що до 2020 року 
вона стане найбільшою комерційною авіаційно-біопали-
вної культурою в країні.

Довгострокова стратегічна мета такого партнерства — 
вирощування в Австралії культури Brassica Carinata мінімум 
на 400 тис. гектарів, що дасть змогу отримувати більш 
200 млн л біопалива щорічно.







КОМПАНІЯ KUHN З 1828 ПО 2018 РІК: 
190 РОКІВ ВИДАТНИХ ДОСЯГНЕНЬ*

СИЛА НА СЛУЖБІ В МАЙБУТНЬОГО!

Бренд KUHN, заснований у 1828 році в Ельзасі, в самому 
серці Європи, поступово зарекомендував себе як еталон 
сільськогосподарської техніки, активно і стабільно сприяю-
чи модернізації сільгоспвиробників на всіх континентах 
завдяки постійно оновлюваному інноваційному потенціалу.

Група KUHN розробила безліч видатних інновацій в усіх 
сферах своєї діяльності, представляючи на ринку ексклю-
зивні, завжди новаторські рішення, які дозволяють значно 
збільшити окупність інвестицій в обладнання для збору 
кормів, тваринництва, підготовки грунтів, захисту сі-
льськогосподарських культур і догляду за ландшафтом. На 
сьогоднішній день група KUHN зареєструвала вже понад 
2000 міжнародних патентів.

Цей багатий досвід дозволяє компанії завжди бути 
готовою до вирішення багатьох завдань у майбутньому. 
Сільськогосподарський світ і очікування виробників 
швидко змінюються: збільшення розмірів сільсько-
господарських підприємств, глобалізація ринків, зростаючі 

потреби споживачів, а також технологічні зміни (пошире-
ння цифрових технологій і засобів зв'язку, інтелектуальне 
управління даними і т. д.).

«Сьогодні, як ніколи, ми віримо в майбутнє сільського 
господарства і нашої промисловості. Наш 190-річний 
досвід і прихильність наших співробітників у поєднанні 
з ефективністю наших дистриб'юторських мереж, які 
забезпечують зв'язок з користувачами нашої продукції, 
дозволяють нам дивитися в майбутнє з натхненням 
і впевненістю», – говорить Тьєррі Крір, генеральний 
директор групи. – «Ми, безумовно, пишаємося таким 
довголіттям, але перш за все хочемо подякувати за ло-
яльність наших клієнтів і партнерів по всьому світу, без 
яких нічого не було б можливо».

На сьогоднішній день група KUHN представлена 
приблизно в 100 країнах і налічує більше 5000 співробіт-
ників на 11 виробничих об'єктах і в 11 дистриб'юторських 
центрах по всьому світу. Збільшення обороту в 2017 році 
склало 13,2%, досягнувши майже 1 мільярда євро.

* 190 Years of Excellence









ОБПРИСКУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ 
ШВИДКІСТЮ – ЕКОНОМІЧНА 
ПЕРСПЕКТИВА

Компанії Farm Dog (програмне забезпечення для 
управління шкідниками і хворобами) і John Deere 
повідомили про початок спільної розробки техно-
логії внесення хімічних засобів та рідких добрив зі 
змінною швидкістю. Проект частково підтримує-
ться грантом у розмірі 900 тисяч доларів США від 
Бінаціонального фонду промислових досліджень 
та розвитку (BIRD Foundation) та забезпечує спів-
працю компаній з метою зменшення використання 
пестицидів, збільшення урожайності та сприяння 
екологічній стійкості.

"Це крокова зміна для управління шкідниками та 
хворобами", – заявив Лірон Бриш, генеральний директор 
та співзасновник Farm Dog. – "На боротьбу з шкідниками 
та хворобами витрачається понад 60 мільярдів доларів на 
рік, але при цьому все одно відбуваються 500 мільярдів 
доларів втрат врожаю на рік. Поєднання знахідок Farm Dog 
з обладнанням John Deere нарешті забезпечить виробників 
інструментами, необхідними для прийняття найкращих 
рішень в області оптимізації обробки, збільшення уро-
жайності та сприяння сталості».

Для здійснення цього задуму потрібна інтеграція пла-
тформи Farm Dog з Центром операцій John Deere. Споча-
тку буде працювати обприскувач John Deere ExactApply. 
Очікується, що об'єднання виробничих потужностей двох 
гігантів має за 18 місяців дати якийсь результат. Роботи 
будуть вестися одночасно в Ізраїлі та штаті Айова.

Джерело: http://www.precisionag.com
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ 
SEPPI MULTIFORST

В Украине, по данным ГосГеоКадастра на 2016 г, насчи-
тывается 233,7 тыс. га залежных земель. Эти территории не 
обрабатывались 5-30 лет, хотя являются вполне пригодны-
ми для земледелия. Сложность состоит в том, что залежные 
площади поросли мелколесьем, кустарниками, а зачастую 
и полноценным лесным массивом.
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ями Украины!

На данный момент эта проблема решается только в 
редких случаях. Ежегодно расчищают не более 5-6 тыс.га. 
Почему? 

- Устаревшие методы, требующие высоких энерго – и 
трудозатрат

- Высокая стоимость ГСМ
- Отсутствие специализированной техники
- Недостаток рабочей силы на местах
Что делают у нас? 
Бригада рабочих ручным инструментом срезает 

поросль, кустарники и деревья и убирают с поля. После 
чего бульдозером или трактором поштучно выдергивают 
пни. И опять рабочие должны их собрать и убрать с поля. 
А еще необходимо это все утилизировать. Так же минус 
данного способа в том, что невозможно проследить все 
пни. И после таких работ, на участке остаются рытвины. В 
итоге: плохо расчищенная и неровная площадь, огром-
ные трудо- и энергозатраты, поврежденная с/х техника 
в результате попадания рабочих органов на пень или 
корни.

В Европе эту проблему решают при помощи специ-
ализированного механизма – универсального лесного 
(лесотехнического) мульчера-фрезы.

Одним из лидеров в производстве данного рода муль-
черов, является итальянская компания Seppi M. Уже более 
70 лет, компания занимается разработкой и внедрением 
лесохозяйственных мульчеров, кусторезов и ротоваторов. 
Наибольшей популярностью в Украине пользуется модель 
Seppi Multiforst 250.

Данная машина получила признание во всем мире, бла-
годаря своей универсальности и многофункциональности. 
Seppi Multiforst – это симбиоз по сути двух разных машин, 
лесного (лесотехнического) мульчера и лесной фрезы-ро-
товатора.

Seppi M Multiforst – мульчер-фреза, способный валить 
и измельчать деревья и кустарники 25 см в диаметре и 
более, фрезеровать пни, измельчать камни и корни на глу-
бину до 25 см. То есть, одного механизма достаточно для 
расчистки и раскорчевки участков любой сложности.

1 трактор, 1 мульчер-фреза Seppi Multiforst и 1 трак-
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обработки данным способом, в грунте остается множество 
измельченных растительных остатков (мульчи), которая 
в последствии перегнивает и увеличивает плодородие 
почвы.
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под линиями електропередач, нефте и газопроводов. 
Для санитарной чистки леса и постоянным уходом за 
лесополосами.

ЧП «Агрореммаш-Плюс» – не только официальный 
дилер компании Seppi M в Украине, а также, что не ма-
ловажно, пользователь данных механизмов. В арсенале 
компании – 4 различных мульчера и ротоватора, которыми 
корчуются сады в различных уголках страны. Предостав-
ляет гарантийное и пост-гарантийное сервисное обслужи-
вание. Сотрудники нашего предприятия прошли специ-
альное обучение на базе компании Seppi M, что позволяет 
предоставить качественное обслуживание клиентов на 
всех этапах сотрудничества, от момента подбора мульчера, 
запуска и обучения персонала до сервисного обслужива-
ния.

25014, Украина, г. Кропивницкий, ул. Загородная, 5
Тел./факс: +38(0522)-56-35-77, тел.: +38(0522)-56-70-47 
Моб.: +38(066)763-02-93, +38(096)206-83-47
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com
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ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ОБПРИСКУВАННЯ 
– ШЛЯХ ЕКОНОМІЇ ПЕСТИЦИДІВ

Вітчизняна компанія Kray Technologies 
в 2018 році планує впровадити внесення 
пестицидів за допомогою електростатичного 
заряду. Про це повідомляє ресурс traktorist.ua 
з посиланням на аaggeek.net

Обприскування може бути двофазним і однофазним. У 
першому варіанті дрон спочатку летить і розпорошує воду, 
що заряджена електростатично. Потім летить дрон, який 
розпилює добрива або хімікати, які заряджені протилеж-
ним зарядом.

Передбачається, що дрони будуть йти з проміжком в 
кілька секунд. Завдяки цьому маленькі краплі хімікатів роз-
поділяються дуже рівномірно по всьому листі і залітають 
навіть знизу.

Суть такої обробки культур в тому, щоб індукувати стати-
чний електричний заряд в кожну краплю, що випускається. 
Це забезпечує високу ефективність розпилення, економію 
на використанні пестицидів та в обслуговуванні обладнан-
ня, оскільки потреба в дозаправлення бака обприскувача 
теж стає нижчою.

Компанія SPE, яка займається таким видом розпилення, 
пропонує електростатичні системи розпилення в Бразилії і 
працює з цією технологією вже три роки. SPE вже встанови-
ла тисячі цих систем в Південній Америці. Вартість такої 
установки на техніку John Deere становить близько $ 1000. 
З цією системою потрібно 30 літрів продукту на гектар, а 
зазвичай використовують 70 літрів на гектар.





«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.
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СТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ У РОСЛИННИЦТВІ

Селекція – найдешевший, найрезультативніший та екологічно чистий чинник зростання ви-
робництва продукції рослинництва. Однією із функцій селекції є створення нових сортів і гібри-
дів сільськогосподарських рослин для збільшення виробництва та поліпшення якості вирощеної 
продукції. Впливаючи безпосередньо на підвищення продуктивності сільського господарства, 
селекція перетворюється на засіб виробництва. Це відбулося з початком зародження землеробства 
майже 20 тис. років тому.

ПОЧАТОК ПРИМІТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
З часів виникнення землеробства численні сільсько-

господарські рослини так змінені людиною, що в них буває ва-
жко виявити ознаки подібності з їхніми дикими предками.

Упродовж тисячоліть примітивна селекція дала хороші ре-
зультати і сприяла створенню цінних форм культурних рослин, 
які дуже важко поліпшити, навіть застосовуючи сучасні методи 
селекції. Так, М.І. Вавилов (1927) наводить приклади вирощу-
вання в Перу сортів кукурудзи, об'єднаних в групу «Куско», з 
великими зернами, що в 3-4 рази більші за відомі нині форми, 
сорти тонковолокнистого бавовнику Акала, Бігбол, Дюранго, що 
йдуть від цивілізації Майя, а в Алжирі – цибулі з масою цибули-
ни до 2 кг, середньоазіатської дині по 30-70 кг.

Однак на ранньому етапі розвитку землеробства поліпшення 
рослин відбувалося повільно, успіхи часто були випадкови-
ми. Добір проводився інтуїтивно. Людина помітила, що вищу 
продуктивність дає потомство від добре розвинених рослин, а 
тому відбирала з них плоди й насіння для наступного висіва-
ння. Насіння відбиралося відповідно до типу землеробства і 
господарства. Поступово знання про рослини нагромаджували-
ся і добір ставав більш спрямованим і усвідомленим. Перші 
досягнення в поліпшенні культурних рослин пов'язані з напів-
свідомим прагненням стародавніх землеробів використовувати 
для висівання краще насіння, щоб мати більший урожай. За 
своїм змістом відбувався штучний добір кращих рослин, який 
вчені назвали народною селекцією.

ПРОМИСЛОВА СЕЛЕКЦІЯ
З розвитком промисловості, появою нових ринків збуту 

збільшувалося виробництво сільськогосподарської продукції. 
Примітивні знаряддя сільськогосподарського виробництва було 
замінено досконалішими. Зріс інтерес до пошуку продукти-
вніших сортів сільськогосподарських рослин, поширилася їх 
інтродукція. Виникли товариства, насінницькі фірми, які почали 
виводити і ви-пробовувати сорти, розмножувати їх, реалі-
зовувати насіння.

Так, у 1727 р. поблизу Парижа створено знамениту насін-
ницьку фірму «Вільморен», яка досі функціонує і є основним 
постачальником сортового насіння у Франції. Селекціонери цієї 
фірми вели пошук ефективних методів поліпшення культурних 
рослин. У середині XIX ст. Л. Вільморен започаткував ви-
користання індивідуального добору з оцінюванням відібраних 
родоначальних форм за якістю їх потомства (маса коренеплоду 
і цукристість) у цукрових буряків. Проводячи багаторазовий 
індивідуальний добір, Л. Вільморен підвищив вміст цукру в 
коренеплодах з 10 до 15 %. Цукристість коренеплодів збільшу-
валася кожні 10 років на 1%. Також у XIX ст. А. Вільморен 
почав використовувати гібридизацію для виведення сортів 

озимої пшениці. Інноваційний розвиток тривало багато років, 
що дозволило компанії «Вільморен» запропонувати світові свої 
перші гібриди: томата, редису, моркви стійкою до Alternaria, 
партенокарпічних огірка для відкритого грунту, буряка стійкою 
до ризоманії, цвітної капусти тощо.

Пізніше в Німеччині засновано фірму «Кляйнванцлебен», 
селекціонери якої одними з перших після Л. Вільморена почали 
широко застосовувати індивідуально-родинний добір для цукрових 
буряків і механізували процес аналізу на вміст цукру в коренепло-
дах, аналізуючи по кілька мільйонів коренеплодів за рік.

У другій половині XIX ст. у Свальофі (Швеція) створено 
шведське товариство з насінництва, яке почало виводити нові 
сорти і розмножувати насіння пшениці, ячменю, вівса, бобових 
і кормових культур. Згодом це товариство перетворилося на 
всесвітньо відомий науково-методичний центр країни. Селек-
ціонери Свальофської станції крім великої практичної роботи 
приділяли значну увагу розробленню принципів методики 
і техніки селекції. Тут з 1891 р. широко застосовували роз-
роблений Я. Нільсоном метод індивідуального добору вівса і 
пшениці. Пізніше почали використовувати оригінальний метод 
популяцій, запропонований у 1908 р. Н.Г. Нільсоном-Еле.

У XIX ст. було створено багато насінницьких фірм у Німеч-
чині, Англії, США та інших країнах, які досягли значних успіхів 
у поліпшенні окремих видів рослин (кукурудза, цукрові буряки, 
соняшник, деякі види кормових культур).

Селекційна робота стала прибутковою, одним із об'єктів 
торгових підприємств, почала зароджуватися промислова 
селекція. Яскравим прикладом можна назвати діяльність те-
пернішньої компанії «Pioneer», біля витоків якої стояв Генрі 
А. Уоллес (1926 р.). Він заснував разом з невеликою групою 
бізнесменів із Де Мойну підприємство, що пізніше стало звати-
ся «Хай-Бред Корн Компані» і займалося гібридизацією куку-
рудзи. В перший рік новостворена компанія виробила близько 
25 тонн насіння та реалізувала 65% цього насіння. В середині 
30-их років до назви компанії було додано слово Pioneer, щоб 
вирізнити себе від інших компаній, які займались гібридною 
кукурудзою.

Загалом, крім підвищення врожайності сільсько-
господарських культур, реалізація деяких селекційно-генети-
чних програм дала змогу створити сорти і гібриди рослин з 
вищим умістом білка(у тому числі незамінних амінокислот), 
цукрів, вітамінів та інших біологічно цін-них речовин, що 
сприяло не тільки збільшенню виробництва про-дуктів харчува-
ння, а й поліпшенню їхньої якості.
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