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НОВА ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ТОВ «ПОДІЛЛЯ-АГРО» З ІНОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

Впровадження змін в сільському господарстві не є рі-
вномірним серед конкретних підприємств: хтось вже давно 
користується системами точного землеробства і переймається 
безпекою збереження даних, а хтось тільки починає оновлю-
вати старі технічні ресурси. Але не настільки важливий етап 
розвитку, скільки правильність самого шляху, адже грамотне 
впровадження максимально ефективних технологій з самого 
початку дає швидкий та максимальний результат в майбутньо-
му. Тож, ми продовжуємо досліджувати агрономічні підходи в 
господарствах на території Західного регіону України, і цього 
разу знайомимо вас з ТОВ «Поділля-Агро», яке обробляє 
1200 га землі в Підволочиському районі Тернопільської області 
та наразі знаходиться на етапі активного технологічного 
оновлення під керівництвом нового директора Кривенди 
Олександра Володимировича. Господарство на сьогодні-
шній день знаходиться у власності ПАТ «Тернопільоблгаз», яке 
очолює голова правління Корованський Олег Іванович. Колись 
воно мало великі успіхи, будучи у складі колгоспу, яким керував 
Герой соціалістичної праці Макаров П.Г., але пізніше прийшло в 
занепад. Тепер в підприємства починається нова історія. Знайо-
мимо з новим керівником Олександром Володимировичем.

- Досвід роботи в сільському господарстві у мене вже 
12 років. Я сам родом з Білої Церкви, 10 років працював в 
Київській області, а потім ще рік у Херсонській в господарстві 
площею 10 тис. га, 5,5 тис. з яких були на крапельному 
зрошенні. Прийшов в ТОВ «Поділля-Агро» влітку 2017 року. 
Технології та устаткування тут були ще на дуже слабкому 
рівні, можна сказати, ще як за колгоспних часів. Відповідно, 
і результати за врожайністю були доволі слабкі. Я почав 
впроваджувати нововведення. В першу чергу, ми зробили 
аналіз ґрунтів, адже треба розуміти, що давати землі, а коли 
їй добре даси, вона і віддячить добре. За цією послугою 
звернулись до ТОВ «Сервіс-Агрозахід», так і розпочали спів-
працю з ними. Ґрунти у нас переважно всі чорноземи, стан в 
принципі задовільний, де-не-де підкислені. За результатами 
аналізів підібрали необхідні міндобрива для кожної рослини. 
Аналіз ґрунтів, я вважаю, потрібно робити раз на три роки, 
щоб знати реальну картину за кислотністю, станом гумусу. 

- А яка сівозміна на підприємстві?
- До сівозміни ми відносимося з поклоном, хоча, звісно є ку-

льтури менше перспективні в прибутку, а є більше. Наприклад, 
ячмінь має дати 100 ц/га, щоб бути прибутковим. Тож в сівозміні 
у нас присутні всі культури: пшениця, ячмінь, соняшник, 
кукурудза, соя тощо, але за прибутком орієнтуємось в першу 
чергу на технічні. Цьогоріч будемо сіяти 386 га кукурудзи, яка 
чотири роки майже не вирощувалась на господарстві. А земля 
потенціал має для того, щоб ця культура дала добрий врожай. 
Цього року ми збудуємо власну сушку, що дозволить збирати 
кукурудзу тоді, коли то зручно нам. До того ж, встановимо 
очисну та  калібровочну машини для зерна, будемо будувати 
нові склади. Робота кипить, багато планів.

- Перші заходи в полі навесні які плануєте здійсню-
вати?

- По мерзлоталому ґрунту на ячменю та пшениці будемо 
вносити вапнякову селітру – на тих полях, де є закислення. На 
друге підживлення теж будемо давати вапнякову селітру. А 
там далі побачимо, які добрива будуть потребувати рослини.

- Добрива від «Сервіс-Агрозахід» ще не придбали?
- Плануємо закупляти на весну, восени ще не викори-

стовували. З ними ми взагалі спланували цікавий проект: 
зробити демо-ділянку з соняшником і кукурудзою, на яких 
будемо використовувати повну систему удобрення від цієї 
компанії – мінеральні добрива, мікро- і мікроелементи, 
рекомендований ними захист та інші технології. І потім, мож-
ливо, навіть зробимо День поля за результатами.

- Поговоримо про технології, які вже використовує-
те. Як щодо обробітку ґрунту?

- Наші поля не оралися роки чотири. Цього року під посів 
озимого ячменю ми зробили експеримент: на половині поля – 
дискування, а на другій половині – оранку, і вже бачимо суттє-
ву різницю по сходах – після оранки вони набагато кращі. Тож 
наступного року плануємо робити оранку під всі культури. 

- Нам, до речі, потрібно оновити парк ґрунтообробної 
техніки. Поки що придбали сівалки John Deere, нові 
трактори. Встановили GPS-датчики на розкидачі міндобрив 
та на обприскувач. Потрібно один рік добре вкласти, щоб по-
тім добре працювати. Плануємо поступово впроваджувати 
сучасні технології і надалі.

- Які останні цікаві заходи відвідували в аграрній 
сфері?

- Ось не так давно їздили з компанією «Сервіс-Агрозахід» 
в Польщу на завод добрив «Інтермаг». Дуже цікава поїздка, 
побачили реальне виробництво. Конкретно спостерігали, 
як люди працюють, на якому обладнанні, які технології 
застосовуються. Все дуже якісне. 

Рослинництво – не єдиний напрямок ТОВ «Поділля-Агро». 
На сьогодні тут також активно розвивають свинарство, 
за керівництвом Олександра Володимировича поголів’я 
подвоїлось і складає 310 голів, до осені планують ще у два 
рази збільшити кількість. Прорахували, що при належних 
технологіях галузь даватиме гарний прибуток. 

Олександр Володимирович Кривенда підкреслив, що 
відкрити великі перспективи для підприємства йому б не 
вдалося без професійного колективу, яким він дуже пишає-
ться.  Агроном Медза Богдан Королькович, який працює в 
господарстві вже більше 30 років, досвідчені механізатори 
Ігор Бохенюк, Михайло Гонта, Євген Душенько, Сергій 
Шерек, комірник Павло Хлистун, обліковець Павло Кравчук, 
зав. током Богдан Мигаль – це команда, з якою ТОВ «Поді-
лля-Агро» буде надалі вдосконалювати роботу на землі та 
отримувати все кращі результати. 

Спілкувалась Тетяна Бєлінська  

ТОВ “Сервіс-Агрозахід”
47722, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27

тел.(факс) (0352) 25-15-00, моб.+380672438191
serviceagrozahid@gmail.com

www.serviceagrozahid.com.ua
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BONFANTI

кращі за якістю

Січень та лютий – період численних виставок та конференцій, які задають ті чи інші 
тренди в сільському господарстві 2018 року. Слід відмітити значне поширення кількості та 
популярності заходів у сфері поєднання IT з агро. Окрім традиційних заходів від Асоціації AgTech 
та регулярного Smart Agro Forum, багато з’явилося і нових івентів, зокрема нового амбітного 
проекту AgroHub, який з успіхом презентував себе на Всесвітньому економічному форумі в 
Давосі. В кінці лютого вони спільно з «МХП» та технологічним кластером Radar Tech мають 
закінчити прийом заявок на конкурс для українських інноваційних агро-стартапів, з цікавістю 
чекаємо на результати та подальші дії. Відбулась виставка «Зернові технології», де під-
німались активні дискусії навкруги вирощування енергетичних та експортно орієнтованих 
культур, збереження ґрунтів, органічного землеробства тощо. До цієї низки актуальних тем 
не вистачало ще обговорення питання кризи водних ресурсів. Це наразі глобальне світове 
питання, яке стосується всієї планети і України також, але чомусь ще поки що масштабно 
в наших колах не обговорюється. Втім, враховуючи розвиток тенденції нестачі вологи у 
аграрному виробництві, поширення необхідності переходу на системи зрошування і водночас 
забруднення ґрунтових вод, вирубку лісів, що посилює проблеми з водою – це питання теж 
скоро постане у всій «красі». Як і реальне питання щодо збереження ґрунтів в аграрному ви-
робництві постало тільки після поширення ерозії та падіння відсотку гумусу.

Тож, аграрії на низькому старті – природа незабаром прокинеться, вже розпочинаються 
майстер-класи з весняної обрізки дерев, а в поля, як тільки спадуть прощальні люті морози, 
відправляться робити весняне підживлення. Новий сезон пахне інноваціями – нехай це буде 
нашим поточним надихаючим слоганом. 
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ВИСТАВКА «ЗЕРНОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 2018»: ТРЕНДИ АПК

21 – 23 лютого у Міжнародному виставковому центрі в 
Києві відбулась виставка «Зернові технології 2018», яка 
є одним із головних виставкових заходів в аграрному 
секторі України. 

На виставці було представле-
но обладнання для переробки 
зернових та олійних культур, їх збе-
рігання, обладнання для елеваторів, 
борошномельної промисловості, 
насіння, ЗЗР та техніку українських 
та зарубіжних компаній. Зага-
лом учасниками виставки стали 
290 компаній.

Так, обладнання для зберіга-
ння та переробки зерна пред-
ставили такі компанії як: AGACLI 
SILO (виробництво силосів для 
зберігання зерна), Alvan Blanch 
LTD (виробництво зерносушарок 
та іншого сільськогосподарсько-
го обладнання), Bentall Rowlands 
Storage Systems (провідне, серти-
фіковане в Європі та у Великій 
Британії виробництво систем 
зберігання зерна та технологічного 
обладнання), Convex International 
GmbH (виробник комбікормово-
го обладнання, обладнання для 
переробки зерна, системи зберіга-
ння зерна, зерносушарок), DENIS 
(виготовляє і продає обладнання 
для механічного транспортуван-
ня та очистки зерна, сипучих та 
гранульованих продуктів) , Bonfanti 
(італійський виробник сушарок 
зернових культур), «Аеромеx» (ви-
робник сепараторів для очищення 
та калібрування зерна). 

Техніка була представлена 
такими брендами та компанія-
ми як: HORSCH – один із лідерів 
виробництва ґрунтообробної 
техніки та самохідних обприску-

вачів в Європі, JCB Agriculture, 
який є одним з найбільших сві-
тових виробників будівельної та 
сільськогосподарської техніки, 
KMZ INDUSTRIES (ПАТ «Карлівський 
машинобудівний завод») – провід-
ний український виробник компле-
ксних рішень для переробки та 
зберігання зерна, TeeJet – виробник 
форсунок, фільтрів, клапанів та 
інших компонентів для обприскува-
чів, а також супутникової навігації 
для сільськогосподарської техні-
ки, «АВЕРС-АГРО» – український 
виробник ґрунтообробної техніки, 
«Автодистриб’юшн Карго Партс» 
– найбільший імпортер запасних 
частин для вантажних автомобілів 
та сільськогосподарської техніки в 
Україні, «Агро Кар» – постачальник 
якісних сільскогосподарських агре-
гатів з США таких марок: John Deer, 
Wil Rich, Case, DMI, Great Plains, Kinze, 

«Завод Кобзаренка» – виробник  
тракторних причепів, бункерів та 
іншого, «Лозівські машини» та бага-
то інших.

Насіння пропонували: «Євраліс 
Семенс Україна», які є одним з 
європейських лідерів насіннєвих 
компаній по кукурудзі, соняшнику, 
ріпаку, сорго та сої, «МАЇС» – роз-
робник базових селекційних форм 
та комерційних гібридів кукуру-
дзи, «Рост Агро», які виробляють 
елітне та репродукційне насін-
ня кукурудзи, озимої пшениці, 
ячменю, сої і гороху, ТОВ НВКФ 
"Селекта" – господарство з бага-
торічним досвідом роботи в галузі 
селекції та насінництва кукурудзи, 
SESVanderHave, яке є міжнародним 
лідером в сфері виробництва насін-
ня цукрових буряків тощо.

ЗЗР та добрива пропонували: 
компанія «Агрітема», яка пред-
ставляє унікальні мікробні продукти 
для обробки насіння, «Адамант-
-Постач» – імпортер мінеральних 
добрив із Узбекистану, «Альтера 
Нова» – займаються реалізацією ЗЗР, 
посівного матеріалу, мінеральних 
і мікродобрив закордонного та 
вітчизняного виробництва, «Міне-
раліс Україна» – виробник рідких 
комплексних мікродобрив та 
біопрепаратів, компанія «Нертус», 
яка пропонує агровиробникам 
60 засобів захисту рослин та мі-
кродобрив, необхідних для вирощу-
вання зернових колосових, соня-
шника, кукурудзи, Група компаній 
«UKRAVIT» – перший і найбільший 
український виробник препаратів 
для хімічного захисту сільсько-
господарських культур, NOPOSION 
– китайський виробник засобів 
захисту рослин та багато інших.



Протягом виставки проводи-
лась велика кількість семінарів. 
Так, було проведено семінари: 
«Енергетичні культури від ви-
рощування до використання»; 
ІХ Голандсько-український 
агробізнес-форум з професійного 
картоплярства; «Українська соя: 
органічна та традиційна»; «Особли-
вості технології вирощування 
соняшнику та кукурудзи в різних 
кліматичних зонах України»; «Нові 
технології в живленні культур 
– ключ до вищої ефективност»; 
«Мікориза – нове слово в аграрній 
науці»; «Фахова освіта в коледжах 
як одна з передумов сталого 

розвитку аграрного виробництва в 
Україні»; «Нішові культури – модне 
віяння чи життєва необхідність».

Також захід був багатий на 
конференції. Особливо ці-
кавою була міжнародна конфе-
ренція «Менеджмент ґрунтів та 
земельних ресурсів в умовах 
глобальних кліматичних змін», 
в ході якої говорили про де-
градацію ґрунтів – актуальне 
питання і для України, а також 
про кліматичні зміни: глобальне 
потепління, зменшення кількості 
опадів. На конференції «Сучасні 
тренди землекористування в 
Україні та їх вплив на ефекти-

вність агробізнесу» говорили про 
результати діяльності сільсько-
господарських підприємств 
різних розмірів, які були отри-
мані у ході досліджень Украї-
нської аграрної конфедерації. 
Також обговорили питання щодо 
законодавчого врегулювання 
земельних відносин, запровадже-
ння ринку землі, ефективності ви-
користання земельних ресурсів, 
екологічні наслідки інтенсивного 
землекористування.

Мельник Олександр Павлович, 
генеральний директор компанії 
«Сесвандерхаве Україна»:

«Враження від виставки дуже 
позитивні, вона організована на 
високому рівні. Ми уже кілька років 
беремо в них участь, і я особисто 
бачу, що постійно її відвідує все 
більше людей. Приємно, що багато 
аграріїв – професіоналів своєї справи 
– зустрічаються тут та обговорю-
ють актуальні для аграрного 
бізнесу питання. «Сесвандерхаве» є 
лідером в Україні за виробництвом 
насіння цукрового буряку, а також є 
одним із світових лідерів в цій галузі, 
і ми вважаємо, що подібні заходи 
є вкрай важливими для розвитку 
українського АПК».

Володимир Гуменецький

НАЙКРАЩИЙ ПОМІЧНИК  
У КОЖНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ

0 800 50-17-17    / agrosem.ua
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УВАГА: НОВИНКА! В січні 2018 року НВО «Агронауковець» налагодило 
виробництво НАНА добрив концентрованих Мочевин К (№№ 1,2,6) для богара з 

нормою витрат 0,3 л/га - ячмінь та 0,5 л/га - інші культури.
Довідково: Схеми застосування та норми витрати робочих розчинів добрива Мочевин-К виготовленого по ТУ У 

14135531.002. Зміни №2.2017 р

Культура Обробка насінь, бульб Обробка рослин по вегетації
Пшениця, ячмінь ярові 
Прогнозований ефект:
Слабкі стебла та колоски підтягуються до рівня 
сильних. Збільшення врожаю від 7 ц/га до 
подвійної врожайності (при посухі).

Перед посівом насіння 
обробляти робочим 
РОЗЧИНОМ: 
1 л Мочевин К6 + 60л води на 
3 тонни насіння.

2-х кратна обробка: 1- а у фазу кущіння 
Мочевин К1 - 0,5 л/га, 2-а у фазу трубкування 
К2 - 0,5 л/га. При хімпрополці в бакову суміш 
додати К2 - 0,5 л/га.

Пшениця, ячмінь ярові 
Прогнозований ефект:
Підсилюється коренева система на 35%. У 
кущах більше на 2-3 пагони. Прибавка до 
врожаю від 7 ц/га до подвійної врожайності (на 
богарі)

1 л Мочевин К6 на 3 тонни 
насіння.
Мочевин К6 сполучимо 3 будь-
якими протруйниками.

3-х кратна обробка: 1- а наприкінці жовтня по 
листу К1 з розрахунку 0,5 л/га, по весні 2-а у 
фазі кущіння Мочевин К 1 -0,5л/га, 3-я у фазу 
трубкування К2 - 0,5 л/га.

Соя, горох
Прогнозований ефект:
Кількість бобів збільшується на 20%, зерен 
у бобах на 1-2 шт. Винос вологи рослинами. 
Прибавка до врожаю від 7 ц/га до подвійної 
врожайності (на богарі).

1 л Мочевин К 6 + 9л води. 
Витрата робочого розчину 10 
л на 1 тонну насіння.

3-х кратна обробка: 1-а у фазу сходів - в 
фазі 3- х справжніх листів К1 - 0,5 л/га, 2-а у 
фазу стеблування К1 - 0,5-0,7 л/га, 3-я у фазу 
цвітіння й появи зав’язі К2 - 0,5 л/га.

Гречка, гірчиця, просо 
Прогнозований ефект:
Урожайність збільшується від 60% до подвійної 
врожайності.

Насіння обробляти робочим 
розчином: 2 л Мочевин К 6 + 
9 л води або протруйника на 
тону насіння.

2-х кратна обробка: 1-а у фазу 3-5-ти листів - 
К1 з розрахунку 0,5 л/га, 2-а у фазу бутонізації 
К2 - 0,5-0,7 л/га.

Соняшник, кукурудза 
Прогнозований ефект:
Прибавка до врожаю 7-20 ц/га.

Насіння обробити робочим 
розчином: 
2 л Мочевин К 6 + 10 л води 
або протруйника на 1 тонну 
насіння.

2-х кратна обробка: 1-а у фазу З-х-5-ти листків 
К1 з розрахунку 0,5-0,7 л/га. Та 2- а у фазу 
початку утворення кошика (качана) К2 у 
нормі 1 л/га.

Ріпак, гірчиця. озимі 
Прогнозований ефект:
Прибавка до врожаю 7-12 ц/га.

Насіння обробити: 
2 л Мочевин К 6 +10 л води 
або протруйника. Витрата 
робочого розчину 11 л на 1 
тонну насіння.

3-х кратна обробка: 1- а на початку жовтня - 
К1 з розрахунку 0,5 л/га; 2-а навесні - початок 
листової розетки К1 з розрахунку 0,5 л/га, і 
3-я у фазу початку бутонізації К2 у нормі 0,5 
л/га.

Буряк цукровий, столовий.
кормовий, морква
 Прогнозований ефект:
Збільшення цукру в коріннях на 1,7 - 3%. 
Прибавка врожаю 50-150 ц/га.

Насіння окропити:
1 л Мочевин К 6 + 20 л води 
або протруйника на тону.

3-х кратна обробка: 1-  у фазу сходів - 3-х пар 
справжніх листків К1 з розрахунку 0,5-0,7 л/
га,
2-а у фазу змикання листків у рядках К1 - 
0,5-0,7 л/га. 3-я в фазу змикання листків в 
міжрядді (буряк) К2 - 0,5- 0,7 л/га.

Кісточкові, яблуня, груша. 
По бруньках обприскати К1 у нормі 2-3 л/га, після цвіті-

ння К1 у нормі 2 л/га, через 10 днів повторно К2 - 2л/га.

Виноград, ягідники (чорна смородина).
На початку цвітіння К1 у нормі 1л/та. Через 14 днів К2 у 

нормі 1 л/га.
Очікуваний ефект: збільшення врожаю на 10-12 ц/га, 

цукристості - 0,7-1,5%. 

Примітки.
Практикою встановлено, що чим гірше насіння, агро-

фон і погодні умови, тим вище прибавка до врожаю 
(збільшення в порівнянні з контролем). Багато фермерів 
завдяки застосуванню добрив класу Мочевин- К вря-
тувалися від банкрутства.

Об’єм робочого розчину – залежно від типу обприску-
вача (від 50 л до 300 л/га). Дотримуйтеся рекомендацій 
та отримайте чудовий врожай!

На кожній культурі необхідно робити контроль. 
Заправити оприскувач робочим розчином, фунгіцидом, 
гербіцидом та інш., оприскати 30-50 метрів, а потім влити 
добриво «Мочевин-К».

Стережіться фальсифікату!
Фальсифікат - не тільки викинуті гроші, а також 

значний недобір врожаю.
Дані по прогнозованих прибавках врожайності 

приведені на основі звітів науково-дослідних установ.

Замовлення: по тел. 050 492 26 88, 067 605 60 36. 
Ціна одного літра 239 грн (без ПДВ).
При одноразовому оприскувані найбільший ефект 

у наступних фазах:
Томати - на початку цвітіння (К1), картопля - перед 

підгортанням (К1), ячмінь та пшениця - по трубці (К2), 
бобові - у фазі бутонізації (К1), виноград - після цвітін-
ня (К1). Інші - у фазі 5-6 справжніх листків (К1).
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ТОЧНІСТЬ, ШВИДКІСТЬ, ЯКІСТЬ 
ПОСІВУ РАЗОМ З «АГРОСЕМ»

КОМПАНІЯ SYNGENTA ПРИДБАЛА 
ПОСТАЧАЛЬНИКА СУПУТНИКОВИХ 
ЗНІМКІВ FARMSHOTS

Syngenta придбала FarmShots Inc., інноватора в області 
супутникових знімків високого дозволу. Компанія з Пів-
нічної Кароліни відстежує здоров'я рослин, аналізуючи 
поглинене світло на полях. 

Про це повідомляє aggeek.net
"FarmShots – це нова унікальна послуга, яка допомагає 

нам виконати нашу місію, – каже Ден Бурдетт, керівник 
підрозділу Global Digital Agriculture Syngenta. – Ми очікуємо 
включити FarmShots в наш цифровий кластер і швидко при-

скорити зростання культур на наших нинішніх восьми міль-
йонах акрів в Сполучених Штатах. А потім і в усьому світі!".

Хмарні програми, розроблені FarmShots, створюють 
зображення з високою роздільною здатністю, які можуть 
відображатися в декількох форматах для швидкої і точної 
індикації польових умов. Система забезпечує гнучке і без-
печне поводження з даними виробників і оптимізована для 
використання на різних пристроях, включаючи планшети, 
ноутбуки і смартфони. FarmShots пропонує доступ до даних 
в будь-який час і в будь-якому місці у веб-додатку. Поради 
аграріям додаток надсилає разом з повідомленням.

FarmShots зможе легко інтегруватися в систему управлі-
ння фермою AgriEdge Excelsior Syngenta в США і в кінцево-
му підсумку зможе використовуватися багатьма світовими 
виробниками.

Фото farmshots.com
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ЯКІ НОВИНКИ ЗАПРОПОНУВАЛИ 
НА «МАЙСТЕРНІ АГРАРІЯ»?

У 2018 році компанія «Сингента» вводить на ринок цілу низку нових продуктів та 
ефективних рішень для агровиробництва, а також стає набагато ближчою для клієнтів, 
започаткувавши для них нові цікаві партнерські проекти та вдосконаливши роботу 
відділів продажів і консультацій. 30 січня в м. Тернопіль «Майстерня аграрія» зібрала 
кілька сотень агровиробників Західної України. Найактуальнішим питанням фермерів 
стосовно прогнозів розповсюдження у новому сезоні тих чи інших хвороб, шкідників 
і бур’янів на зернових та технічних культурах були присвячені доповіді науковців і 
менеджерів компанії «Сингента» та інших запрошених спеціалістів.

Микола Рубінський, директор Західного бізнес-
-регіону компанії «Сингента», відкриваючи захід, 
щиро привітав гостей конференції, великою кількістю 
яких організатори були приємно здивовані. 

«Цього року ми маємо багато амбіцій, будемо пра-
цювати різнобічно, використовувати максимально всі 
стратегії», – зазначив пан Микола. – «Ми впроваджуємо 
багато нових продуктів – як у хімічних засобах, у насінні, 
так і у сфері фінансових рішень. Цього року в Західному 
регіоні ми будемо охоплювати на 150 клієнтів більше 
завдяки плідній роботі нашої професійної команди, 
яку ми, до речі, збільшили. Ми вже провели декілька 
локальних зустрічей з нашими клієнтами та дис-
триб’юторами в різних регіонах, які є дуже корисними, 
адже на них в маленькому колі можна легко та операти-
вно обговорити нагальні питання».

Іван Дацків керівник підрозділу відділу прода-
жів: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Закарпаття, 
Чернівці, додав: «Ми закінчили 2017 рік з хорошими ре-
зультатами за продажами, і тепер плануємо не просто 

втримати цю планку, а підняти її ще вище. Наша мета 
– пропонувати виробнику не окремі продукти, а компле-
ксні рішення, які включають в себе цілу низку продуктів 
та фінансових рішень. Адже ми створюємо систему, і 
тільки в системі окремі складові будуть працювати 
найефективніше. Особливо відзначу наш фінансовий 
напрямок – цього року у нас виходить програма «Легка 
посівна», яка, на мій погляд, є дуже вигідною, особливо 
в умовах Західної України. І також з огляду на розпо-
всюдження аграрних розписок у всіх регіонах, з якими 
ми вже, до речі, працювали раніше, все  більше клієнтів 
ними цікавляться та виявляють бажання працювати 
з нами за цим інструментом. Дуже радує, що наші 
фермери вже навчились планувати та рахувати свій 
бюджет». 

Конференцію компанії «Сингента» відвідали аграрії 
з усіх областей західного регіону. Ігор Грицишин, 
менеджер в Тернопільській області ТОВ «Сингента», 
розповів про запити та очікування аграріїв в своєму 
регіоні: «Я працюю в компанії майже рік, і за цей час у 
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спілкуванні з виробниками помітив зростання заці-
кавленості у вирощуванні кукурудзи. Деякі виробники 
минулого року вже спробували наш новий гібрид СИ 
Феномен технології «Артезіан» та зібрали врожай 12-
14 т/га. Цього року у нас з’явилось ще більше гібридів 
кукурудзи, багато аграріїв планують їх випробовувати. 
Також відзначу появу нашого нового фунгіциду Елатус™ 
Ріа, який ми рекомендуємо для другого внесення на зе-
рнові, на перше – Тілт® Турбо». 

В Західний бізнес-регіон компанії «Сингента» з 
поточного року була включена і Вінницька область. 
Ми поспілкувались на заході з Володимиром Кли-
менком, керівником Вінницького підрозділу, який 
поділився своїми враженнями від заходу: «Сьогодні я 
зі своєю командою вперше із радістю відвідав зернову 
конференцію «Майстерня аграрія» в Тернополі. Також 
сюди завітали до 50 наших клієнтів та дистриб’юторів 
з Вінничини. Для людей це цікаво і корисно, адже наш 
регіон є досить потужним та різнобічним і, відповідно, 
потребує обізнаності в різнопланових технологіях. 
Для компанії «Сингента» Вінницький регіон є хорошим 
напрямком для розвитку, адже там багато потужних 
багатогалузевих господарств».

НОВИМ ГІБРИДАМ КУКУРУДЗИ «АРТЕЗІАН» 
НЕ ЗАГРОЖУЄ ДЕФІЦИТ ВОЛОГИ

Висока рентабельність кукурудзи, її орієнтація на 
експорт та ще невикористані можливості у розкритті 
її потенціалу врожайності приваблюють аграріїв ви-
вчати та практикувати нові знання у вирощуванні цієї 
культури. Про підвищення прибутковості у вирощуванні 
кукурудзи на конференції розповідав Ігор Ковальчук, 
менеджер з розвитку напрямку насіння кукурудзи 
ТОВ «Сингента». У 2018 році кукурудза залишається в 
тренді, і цю її позицію підкріплює вихід нових гібридів 
від компанії «Сингента», зокрема бренду «Артезіан». 
Минулого року агровиробники дуже зацікавилися 
анонсованими особливостями цієї технології, яка 

передбачає ефективне використання води та пожи-
вних речовин рослиною завдяки міцній кореневій 
системі, що є передовим напрямком розвитку селекції 
у світі. Відповідно, нові генотипи мають високий рівень 
посухостійкості та набагато легше переносять стреси, 
показуючи при цьому високу якість сформованих зе-
рен. В тому числі вони мають високу толерантність до 
стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої сажки. Гібри-
ди кукурудзи «Артезіан» характеризуються швидкою 
вологовіддачею під час дозрівання і володіють високим 
потенціалом урожайності – і це далеко не всі їхні пере-
ваги. Цього сезону агровиробники мають можливість 
придбати 3 гібриди цього бренду: СИ Феномен ФАО 220, 
СИ Фортаго ФАО 260 та СИ Зефір ФАО 430.

СИ Феномен, який належить до середньоранньої 
групи стиглості, вже встиг добре показати себе в 
товарних посівах Західного регіону, про що говорять 
відгуки виробників. 2017 рік якраз дав можливість 
випробувати посухостійкість гібриду, і він чудово про-
йшов це випробування. Гібрид має великий потенціал 
урожайності (крупний багаторядний качан, тонкий 
стрижень). Як і всі гібриди «Артезіан», є стійким до сте-
блових та кореневих гнилей, а також пухирчастої сажки. 
Рослини типу Stay Green (тобто ремонтантні – здатні 
зберігати вегетативними частинами рослин зеленого 
забарвлення та підвищеної вологості після настання 
повної стиглості насіння) забезпечують високу якість 
корму для тварин.

Але це ще не всі новинки для поціновувачів кукуру-
дзи від компанії «Сингента». Цього року на ринок ви-
ходять ще 6 нових гібридів компанії, а саме: СИ Ротанго 
ФАО 200, СИ Талісман ФАО 200, СИ Теліас ФАО 220,  СИ 
Фотон ФАО 260, СИ Батанга ФАО 340, СИ Ірідіум ФАО 
350.

Наприклад, СИ Фотон – середньоранній гібрид 
інтенсивного типу зі швидкою вологовіддачею, який 
характеризується високою врожайністю. Він чудово 
реагує на високий агрофон та здатний забезпечити 
високу окупність добрив за інтенсивної технології виро-
щування. Має рослини типу Stay Green. Придатний для 
вирощування у всіх зонах посіву кукурудзи в Україні. 

Середньостиглий високоадаптивний гібрид кукуру-
дзи СИ Батанга показує стабільну врожайність в мінли-
вих умовах. Йому притаманний швидкий ріст на початку 
вегетації та потужна коренева система. СИ Батанга 
добре використовує природну родючість ґрунту. Швид-
ко віддає вологу при дозріванні. Вміст протеїну в зерні в 
середньому складає 84%, крохмалю – 74,2%, олії –3,8%.

Слід зазначити, що для клієнтів компанії «Сингента» 
до 31 травня 2018 року триває акція на деякі гібриди ку-
курудзи, в які входять тому числі описані в статті вище. 
При придбанні певної кількості посівних одиниць (не 
менше ніж 100) аграрій має можливість отримати приє-
мну грошову винагороду. 

РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗДОБУТКИ У БОРОТЬБІ З 
ХВОРОБАМИ ЗЕРНОВИХ

Світлана Чоні, кандидат с.-г. наук, менеджер з 
маркетингової підтримки протруйників ТОВ «Си-
нгента», зробила актуальну доповідь щодо прогнозу 
основних хвороб зернових культур. Зокрема вона за-
значила, що складні та непередбачувані погодні умови 
негативно впливають не тільки на процес вирощування, 
сприяючи розвитку хвороб, а й на стабільність ринку 
зернових. Щодо актуальних даних – в Західному регіоні 
в листопаді минулого року найбільшого поширення 
на озимій пшениці досягли такі хвороби як фузаріоз, 

Василь Романюк (зліва) та 
Ігор Грицишин
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септоріоз, борошниста роса. Навесні 2018 року експерт 
прогнозує активний розвиток розвиток септоріозу на 
озимій пшениці та гельмінтоспоріозу на ячмені. Також 
аграріям слід пильнувати розвиток прикореневих 
гнилей, яким дуже сприяють погодні умови теперішньої 
зими: 0°С–2°С. Для ранньої післязимової боротьби 
з хворобами зернових «Сингента» рекомендує за-
стосовувати препарат Тілт® Турбо. 

Цього року компанія «Сингента» поповнила 
портфоліо новими потужними препаратами. В 
контексті вищезазначених складнощів з хворобами 
зернових зазначимо новий інноваційний фунгіцид 
Елатус™ Ріа для профілактичного та лікувального 
використання на озимій пшениці. Він має широкий 
спектр дії проти патогенів – бореться з хворобами 
листя, септоріозом, піренофорозом, іржою, боро-
шнистою росою, темно-бурою плямистістю. В чому 
його особливість? Препарат складається з трьох 
діючих речовин: ципреконазолу, пропіконазолу (ця 
комбінація вже відома в препараті Альто® Супер) та 
ключового компоненту – солатенолу, який є новою 
активною речовиною від науково-дослідного центру 
компанії «Сингента». Як зазначив на конференції Ген-
надій Тарасенко, кандидат с.-г. наук, менеджер з 
маркетингової підтримки продуктів на зернових 
культурах ТОВ «Сингента», Елатус™ Ріа має високу 
спорідненість із восковим шаром листя, що забезпе-
чує фітостабільність, стійкість до опадів, тривалий 
контроль над хворобами. Препарат забезпечує три-
валий період захисної дії (6-7 тижнів). На сьогодні-
шній день він має найвищу активність проти септорі-
озу серед препаратів на ринку.

Серед запрошених доповідачів конференції в 
секторі зернових також був Іващенко Олександр 
Олексійович, академік НААН України, який під-
няв актуальне на наших теренах проблемне пита-
ння щодо рівня засмічення орного шару насінням 
бур’янів. Маючи великий досвід у дослідженні цієї 
області, він акцентував увагу агрономів на деяких 
критичних даних, зокрема щодо втрат врожаю – вони, 
згідно досліджень ФАО, в середньому трапляю-
ться більшою мірою від бур’янів, ніж від шкідників 
та хвороб. Також Олександр Олексійович надав 
низку цінних порад щодо агрозаходів у боротьбі з 
бур’янами, притаманними для зони Західної України. 
Наприклад, всі аграрії знають такий складний бур’ян 
як берізка польова, але часто приймають заходи 
щодо її знищення, коли берізка вже в повному розкві-
ті сил. Результат в такому випадку малоефективний, 
треба проводити обприскування у фазі молодих 
пагонів препаратом з ґрунтовою дією, адже головне – 
знищити підземну частину.

ПОТУЖНИЙ ЗАХИСТ НАСІННЯ – НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ SYNGENTA

Світлана Чоні в обох секторах конференції – «Зе-
рнові» та «Олійні» – акцентувала увагу відвідувачів на ва-
жливості захисту культур від самого посіву, чого вимага-
ють умови інтенсивного виробництва. Протруювання 
насіння – це обов’язковий захід, який дає захист молодій, 
ще не міцній рослині від багатьох збудників хвороб. 
Хочемо зупинити увагу на  нових протруйниках компанії 
«Сингента» – Вайбранс™ Інтеграл та Вайбранс™ 500. 

Вайбранс™ Інтеграл призначений для використа-
ння на озимих пшениці та ячмені. Він не тільки захи-
щає насіння, а й має чудовий стимулятивний ефект 
на розвиток кореневої системи. Препарат забезпечує 
тривалий захист проти фузаріозної, ризоктоніозної 
кореневих  і прикореневих гнилей, тифульозу, снігової 
плісняви тощо. Формуляція протруйника дає можли-
вість йому довше утримуватись на насінні. Його можли-
во застосовувати після будь-якого попередника.

Вайбранс™ 500 для насіння кукурудзи теж має чу-
довий стимулятивний вплив на розвиток кореневої си-
стеми. Він чудово запобігає ураженню ризоктоніозною 
кореневою гниллю та летючою сажкою. Як зазначила 
Світлана Чоні, це продукт, який довго чекали аграрії 
на ринку України, адже вирощування кукурудзи 
приваблює наших виробників у зв’язку з експорт-
ними перспективами, і тому все більше з’являється 
господарств, в яких вона стає монокультурою. В та-
ких умовах використання потужного протруйника є 
обов’язковим для збереження нормального врожаю.

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
Компанія «Сингента» відома не тільки своїми інноваційни-

ми продуктами в області засобів захисту рослин та насіння, а 
й проектами для грамотного керування фінансами в сільсько-
господарському бізнесі. Для цього вона пропонує низку 
програм та інструментів, які допомагають найефективніше 
використовувати наявні ресурси підприємства та зробити 
врожай максимально прибутковим. Зокрема хочемо від-
значити новий проект, відкриття якого було анонсовано на 
«Майстерні аграрія», під назвою «Легка посівна». Її суть в на-
ступному: компанія «Сингента» спільно з банками-партнерами 
пропонує своїм клієнтам пільгові ставки кредитування для 
купівлі насіння й ЗЗР для весняної посівної (від 7% на кредити 
в гривнях, від 4% – в доларах та євро). Вся процедура отри-
мання кредиту є простою та швидкою, погашення кредиту 
довгострокове, без комісій за видачу. При користуванні цією 
програмою агровиробники отримують можливість вигідно 
та швидко придбати якісне насіння та ЗЗР Syngenta, і до того 
ж – унікальну можливість отримати фінансування винятково 
під заставу майбутнього врожаю або аграрних розписок, які 
набирають все більшу популярність. 

Валерій Голиняк (зліва) та 
Ігор Клімов (справа)
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КОМЕНТАРІ ВИРОБНИКІВ, ЯКІ ВІДВІДАЛИ 
«МАЙСТЕРНЮ АГРАРІЯ»

Ігор Ліщинський, агроном ПАП «Агропродсервіс» 
(Тернопільська обл.): 

«Ми з цікавістю звертаємо увагу на новинки від компанії 
«Сингента». Цього року заклали декілька дослідів з їхньою 
новою продукцією, зокрема з використанням протруйника 
Вайбранс™ Інтеграл. Вже використовуємо нові гібриди 
кукурудзи Syngenta, зокрема СИ Феномен. 80% з насіння 
соняшнику у нас саме цієї компанії – за врожайністю та 
олійністю він найкращий. З фунгіцидів найбільше викори-
стовуємо Амістар® Екстра – на буряку, на соняшнику, 
сої тощо, з гербіцидів Примекстра® ТZ Голд. Зараз дуже 
приділили увагу інсектициду Енжіо® – для використан-
ня на горосі та кукурудзі. Також широко користуємось 
консультативними послугами «Сингентами», відправля-
ємо їм насіння зі свого заводу на аналіз щодо патогенів, 
якості протруювання. Щодо поточного стану озимих – я б 
оцінив його як досить задовільний, особливо ріпак – найкра-
щий за роки моєї роботи в компанії. Вологи достатньо».

Юрій Кулик, заслужений працівник с. г., головний 
агроном ТОВ «Агросетон», (Львівська обл.):

«Я регулярно відвідую заходи компанії «Сингента», адже 
ми активно використовуємо їх продукцію. Дуже цікава та 
перспективна співпраця з ними, це бренд високого рівня. Сьо-
годні в класі зернових мене особливо зацікавили технології 
захисту від такої небезпечної хвороби озимої пшениці як 
фузаріоз. Дуже цікаві доповіді, спікери висвітлюють реальну 
ситуацію на полях. Сьогоднішня «Майстерня аграрія» 
стовідсотково задовольняє актуальні питання на нашому 
підприємстві».

Василь Болехівський, головний агроном «Агро ЛВ 
Лімітед» (Львівська, Тернопільська обл.):

«Постійно співпрацюємо з компанією «Сингента» за рі-
зними культурами. Активно використовуємо їх препарати 
для захисту картоплі, за виробництвом якої ми є одним з 
лідерів на ринку, – зокрема Актара®, Ревус®, Ревус® Топ. Ефе-

ктивність підтверджую. Сьогодні мені особливо сподобався 
дуже цікавий діалог між науковцями в класі зернових».

Віктор Лицько, головний агроном ТОВ «Нива Поділ-
ля» (Хмельницька обл.):

«Ми обробляємо 4600 га, найбільшу площу з посівів 
займає соя. Використовуємо засоби захисту компанії «Си-
нгента». Плануємо спробувати їх новий гербіцид Пріма™ 
Форте, для нас актуальною є боротьба з бур’янами. До 
речі, сьогодні дуже цікавою була лекція академіка Іваще-
нка про засміченість полів бур’янами, дізнався про деякі 
важливі агрономічні нюанси. Зараз з нетерпінням чекаю 
доповіді про інокуляцію в класі олійних, маю питання щодо 
сумісності протруйника з бактеріями».

Григорій Опанасенко, к.с.-г.н., головний техно-
лог у рослинництві ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Те-
рнопільська обл.):

«Співпраця нашого підприємства з «Сингентою» є дуже 
об’ємною і має давню історію, у нас складені міцні парт-
нерські відносини. Наступного року будемо сіяти багато 
соняшнику, і замовили на всю його площу новий гербіцид 
«Сингента» Пріма™ Форте, який має потужну ґрунтову 
дію. Насіння – також «Сингенти».

Тетяна Бєлінська
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директор компанії 

«Лімагрейн Україна» 
Віктор Карбівський

Всеукраїнський аграрний журнал №2 (61) / 201822

МИСТЕЦТВО ІННОВАЦІЙ ВІД 
«ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

15 лютого у Києві відбулася конференція з інноваційних рішень компанії 
«Лімагрейн», яка зібрала  представників господарств, науковців та спеціалістів 
аграрного сектору, яким цікава тема новітніх технологій у сільському 
господарстві. 

У вітальному слові генеральний директор компанії 
«Лімагрейн Україна» Віктор Карбівський зазначив, 
що компанія вирізняться саме інноваціями, які й 
пропонують своїм клієнтам:

«Є речі, на які сільгоспвиробники не можуть 
впливати – це погодні і кліматичні умови та світові 
ціни. Але є речі, на які можна і потрібно впливати. 
Мова йде про технологію виробництва: що сіяти, як сі-
яти і за яких умов. Три роки тому ми запустили техно-
логію захисту врожайності SUNEO®,  рік тому пре-
зентували технологію оптимізації посухостійкості 
HYDRANEO®, а цього року випускаємо на ринок новий 
проект з точного землеробства – EASY VR». 

СЕЛЕКЦІЯ ДОПОМАГАЄ СТВОРИТИ КУЛЬТУРИ 
ВРОЖАЙНІ, АДАПТИВНІ ТА СТІЙКІ ДО ХВОРОБ

Про програми селекції кукурудзи «Лімагрейн» роз-
повів Карой Купі, директор з розвитку портфоліо 
кукурудзи у Східній та Південній Європі. 

Селекція нових гібридів, які б відповідали су-
часним вимогам – одне із найголовніших завдань 
компанії. Поряд з традиційними методами селекції, у 
«Лімагрейн» займаються створенням нових гібридів 
для світового ринку шляхом генної модифікації. Для 
створення і випробування нових гібридів по всьому 
світу працює мережа селекційно-випробувальних 
станцій. Робота націлена на селекцію найбільш 
адаптованих гібридів для кожного сегменту ринку. Для 
того, щоб відібрати найкращі, потрібно провести тися-
чі схрещувань.

В Європі нові гібриди досліджують і випробовують на 
більш ніж 120 локаціях, майже у кожній з них розташовані 
від 10 до 30 тисяч ділянок. Основні критерії відбору – 
стабільна врожайність, вологовіддача зерна, адаптивність 
до різних стресових умов, стійкість до хвороб, якість зерна 
та силосу. 

Також директор з розвитку портфоліо кукурудзи у 
Східній та Південній Європі представив нові перспекти-
вні гібриди із покращеними якостями – стабільною 
продуктивністю, хорошим стартовим ростом, які 
найкраще себе показали в сучасних умовах українських 
полів. 

Окрім самих гібридів, компанія пропонує клієнтам 
постійну технічну підтримку, багаторічні дані щодо 
реакції на густоту і терміни посіву, щодо якості зерна та 
інші.
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ЯК ЗАВДЯКИ HYDRANEO® МОЖНА ДОСЯГТИ 
УПРАВЛІННЯ ПОСУХОСТІЙКІСТЮ

Про те, як компанія «Лімагрейн» пропонує вирішу-
вати одну з найактуальніших проблем сьогодення, 
розповів Альфонс Хоро, менеджер з інноваційних 
проектів. 

Вже сьогодні 2/3 усіх посівних площ у Європі перебу-
вають під загрозою посухи, тому особливо актуальни-
ми є всі технології, що дозоляють вирощувати врожаї 
навіть у несприятливих погодних умовах. Більше того 
– давати рекордні врожаї. Як показує європейський 
досвід, цього можна досягти, впроваджуючи у виробни-
цтво гібриди, толерантні до подібних умов. Звичайно, 
не у всіх є можливість зрошування, тому завдання 
технології оптимізації посухостійкості HYDRANEO®, яку 
пропонує «Лімагрейн» – розробити низку рекоменда-
цій, які б допомогли розкрити весь потенціал культури. 

Спочатку вивчають всі умови, які є в господарстві. 
Це, передовсім, інформація про ґрунт, його структуру, 
склад, глибину, методи обробітку, сівозміну, дати посіву 
тощо. Після вивчення і обробки інформації, програма 
видає вихідні дані – історичний ризик посухи, річний 
показник посухи, розрахунковий запас води, прогноз 
дати цвітіння, ризики сівозміни, обробітку ґрунту, дати 
посіву, підживлення. І вже з огляду на умови, які є в 
господарстві, індивідуальні особливості місцевості, 
водних запасів та всіх ризиків, програма рекомендує 
який найкраще гібрид застосувати. Ця програма бу-
дує графік, за допомогою якого можна скоригувати 
найбільш оптимальні терміни сівби з тим, щоб розкрити 
весь потенціал гібриду.

Під час конференції кожен бажаючий міг спробувати 
HYDRANEO TOOL на спеціальних стендах, ввівши дані зі 
свого господарства і отримавши список рекомендацій 
щодо вибору оптимального гібриду, дати посіву тощо. 

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ДОЗВОЛЯЄ ДОДАТКОВО 
ЗАРОБИТИ ДО 90 €/ГА

Під час конференції відбулася презентація нового 
проекту від «Лімагрейн» – технології з точного земле-
робства Easy VR. Про нього розповів Лоран Бартез, 
керівник проекту.

На кожному конкретному полі урожайність часто 
може бути досить неоднорідна через певні відмін-
ності, зумовлені різною структурою ґрунту, щільністю, 
низькою забезпеченістю поживними речовинами, 
через погодні умови та інші чинники. Проте більшість 
фермерів, оскільки їм не вистачає точної інформації чи 
спеціального обладнання, використовують загальний 
підхід до всього поля. І як наслідок – маємо зниження 
потенціалу культури на полі. 

У своїй новій програмі Easy VR компанія пропонує 
диференційовано підходити до більш і менш продукти-
вних зон, застосовувати змінні норми висіву кукурудзи, 
оптимізувати генетичний потенціал гібридів, потенціал 
полів, максимально ефективно використовувати техніку 
і, як наслідок, досягти найбільших врожаїв та результатів. 

За словами дослідників, на результативність поля 
можна вплинути зміною норми висіву і отримати макси-
мальний врожай, посіявши культуру з відповідною 
густотою висіву. Головне завдання аграрія – для не-
продуктивної ділянки поля знайти ту оптимальну густо-
ту, яка здатна забезпечити максимальну врожайність, 
оскільки використання занадто високих чи занадто 
низьких норм висіву може негативно вплинути на 
продуктивність.

Для початку компанія використовує дані супутника із 
зображенням певного поля.  По забарвленості культури 
вивчають дані за кілька років: оцінюють потенціал цього 
поля, аналізують показники, накладають різні дані. І 
отримують загальну картину продуктивності – можна 
спрогнозувати урожайність конкретного гібриду на 
конкретному полі. Таким чином, маємо карту, на якій 
позначені ділянки, де варто сіяти з більшою густотою, 
а де – з меншою. Цю карту вже можна завантажити 
на комп’ютер трактора та провести сівбу зі змінними 
нормами висіву. Ясна річ, трактор має бути сучасний, 
із комп’ютером та можливістю GPS-підключення та сі-
валкою, яка може висівати за спеціальною програмою зі 
змінними нормами. 

Для порівняння результатів, посередині ділянки 
висівають контрольну смугу з тою густотою, з якою фе-
рмер зазвичай сіє культуру. І якщо є комбайн, який на 
ходу визначає урожайність, то можна порівняти дані на 
контрольній смузі з тими ділянками поля, де культуру 
висівали зі змінними нормами. 

Програма Easy VR працює всього три роки, 2017-го 
компанія заклала випробування у кількох країнах, у 
тому числі в Україні. Проаналізувавши отримані ре-
зультати, дійшли висновку, що використовуючи змінні 
норми висіву, можна підвищити врожайність до 6%, і 
в середньому збільшити прибуток від 70 до 90 євро на 
га. На 2018 рік запланували вже 15 точок, де продовжу-
ватимуть цей проект. І кожен, хто бажає, може взяти 
участь у проекті, звернувшись до регіональних пред-
ставників компанії «Лімагрейн Україна». 

Також під час конференції учасники мали змогу 
дізнатися про преваги кукурудзи силосного напрямку 
від «Лімагрейн», ознайомитися з інноваційною техні-
кою для посіву, захисту рослин, внесення мінеральних 
добрив і збирання силосу від KUHN та проаналізувати 
базові чинники і позиції українського зернового ринку 
в світі для того, аби диверсификувати ризики торгівлі. 

Ольга Соломка



Картопля є важливою продовольчою культурою в 
харчовому раціоні населення України. Оскільки в наш 
час вирощування цієї культури зосереджене в особистих 
селянських і фермерських господарствах, то для підвищення 
ефективності галузі потрібно зміцнювати їхню матеріально-
технічну базу, налагодити забезпечення ефективними і 
доступними засобами боротьби зі шкідниками та хворобами, 
насінням високопродуктивних сортів картоплі. За що і взявся 
Володимир Йосипович Шегедин, керівник ФГ «Шегедин», 
що у смт. Торчин Луцького району Волинської області. 
«Якщо Ви хочете придбати елітні сорти картоплі української, 
голландської або німецької селекції, тоді Вам до нас», – так 
стверджує пан Володимир. Фермерське господарство входить 
до Української Асоціації Виробників Картоплі та щороку 
вирощує для подальшої реалізації приблизно 70 сортів 
картоплі вітчизняної та іноземної селекції. Зберігається 
бульба у хорошій якості та практично без втрат у сховищі, 
збудованому за сучасними голландськими технологіями.

 Окрім насіння картоплі, господар радо ділиться технологія-
ми вирощування цієї культури. Вже 7 років підряд організовує 
Дні поля спільно з провідними хімічними та насіннєвими 
компаніями світу для того, щоб всі охочі мали змогу не на сло-
вах, а на ділі, в польових умовах, побачити та оцінити ефекти-
вність використання різних технологій. Володимир Шегедин 
особисто бере участь в усіх технологічних процесах: від підго-
товки ґрунту до закладання врожаю на зберігання, цікавиться 
різними схемами захисту та удобрення. Не боїться експери-
ментувати і стверджує: «те, що дає результат має право, на 
існування». Так, 2017 року на сортах Латона та Моцарт, спільно 
з регіональним представником ТОВ «АГРОТЕХНОСОЮЗ» Воло-
димир Шегедин вивчав економічну ефективність та доцільність 
використання антистресантів та стимуляторів росту від німе-
цької компанії Humintech. 

Зі слів керівника фермерського господарства: «До гуматів 
відносився скептично, адже досвід використання, котрий 
мав кілька років тому, був негативним. Проте час на місці 
не стоїть, наука іде вперед, на ринок виходять нові компанії 
з новими якісними продуктами. На початку 2017 року, після 
спілкування з регіональним представником ТОВ «АГРО-
ТЕХНОСОЮЗ» Сергієм Галабурдою, котрий все ж таки пере-
конав мене в тому, що використовуючи продукти компанії 

Humintech, рентабельність вирощування картоплі можна і 
потрібно збільшити, вирішив ще раз поексперементувати. 
Тим паче, щороку спостерігається зміна клімату, що вимагає 
впровадження стресостійких сортів та технологій, що 
допоможуть зберегти генетичний потенціал врожайності, 
закладений в тому чи іншому сорті».

Стосовно технології застосування продуктів компанії «АГРО-
ТЕХНОСОЮЗ», то у фазі змикання міжрядь було внесено потуж-
ний стимулятор росту Фульвітал Плюс з нормою 0,45 л/га, який 
дав змогу у короткий час збільшити площу листкової поверхні 
та стимулювати рослину до кращого засвоєння елементів 
живлення з ґрунту. Операцію повторили через 10 днів. У фазу 
бутонізації – початок цвітіння внесли Гуміфілд ВР-18 з нормою 
0,4 л/га, що сприяло підвищенню стійкості до посухи та хвороб. 
Ця схема забезпечила прибавку врожайності на сорті Латона 
1,5 т/га (+4,2 %), на сорті Моцарт 1,8 т/га (+4,7 %) у порівнянні 
з контролем. Додаткові затрати згідно з рекомендованими 
цінами імпортера склали 11,8 €/га, а окупність застосованих 
препаратів на насіннєвій картоплі склала 1:20, тобто на кожну 
додатково вкладену гривню з приростом врожаю у ФГ «Ше-
гедин» отримали 20 грн.

«Компанія «АГРОТЕХНОСОЮЗ» розробляє та рекомендує 
схеми використання антистресантів та стимуляторів 
росту індивідуально під технологічну карту господарства,  
в залежності від умов та чинників, котрі складаються в ме-
жах регіону. Стосовно досліду, закладеного в смт. Торчин, то 
окрім використаної схеми високу ефективність має обробка 
бульб перед посадкою продуктом Гуміфілд Форте Брікс, що 
містить в своєму складі солі гумінових кислот та екстракт 
морських водоростей.  Хотілося б наголосити, що завдяки 
цьому продукту можна прискорити появу сходів, а головне 
дружних сходів, особливо якщо посадка проходить в ранні 
строки, а відповідно – у холодний ґрунт. Також пробуджую-
ться додаткові паростки бульб і утворюються продуктивні 
стебла, як результат ми отримуємо збільшення густоти 
стеблостою. Гуміфілд Форте Брікс можна наносити одночасно 
з протравниками, але бажано за 1-2 дні до висадки в ґрунт», – 
розповідає Сергій Галабурда, регіональний представник 
ТОВ «АГРОТЕХНОСОЮЗ».

 «Зазвичай нові для мене продукти я випробовую в технології 
господарства як мінімум два роки. Хоча результат, який ми 
отримали у співпраці з компанією «АГРОТЕХНОСОЮЗ», – це ре-
зультат одного року, проте для себе я відмітив ряд переваг ви-
користання цих продуктів. Рослини відчували себе комфортно 
в умовах  підвищених температур, візуально виглядали зеленіші 
у порівнянні з контролем, а значить фотосинтез та засвоєння 
елементів живлення проходили інтенсивніше. Краще проходило 
відновлення вегетативної маси на ушкоджених колорадським 
жуком рослинах, оскільки були і такі ділянки, які ми висаджували 
без обробки бульб інсектицидом. На час збирання врожаю бульби 
були більш-менш однакового розміру, що є важливим особливо 
для насіннєвих ділянок. Тому, підсумовуючи вище вказане, техно-
логія, запропонована компанією «АГРОТЕХНОСОЮЗ», дозволяє 
забезпечити значну прибавку врожаю, а головне для нас, фе-
рмерів, не є високозатратною частиною у технологічній карті 
господарства», – наголошує Володимир Шегедин.

Володимир Гуменецький

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ…
ТАК МОЖНА СКАЗАТИ ПРО КУЛЬТУРУ, ЯКУ В НАРОДІ НАЗИВАЮТЬ 

ЩЕ «ДРУГИМ ХЛІБОМ». ЦЕ ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ, 
ТЕХНІЧНИХ І КОРМОВИХ КУЛЬТУР. ТАК, ЦЕ ВОНА: «БУ́ЛЬБА», «БАРАБОЛЯ», 

РІДШЕ − «КРУМПЛІ».
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ЩО ТАКЕ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ БУР’ЯНІВ 
ДО ГЕРБІЦИДІВ ТА ЯК ЇЇ УНИКНУТИ

Найбільш важлива риса рослин, яка відрізняє їх від 
представників інших царств – автотрофність метаболі-
зму. Рослини використовують CO2 у якості одноосібного 
джерела вуглецю і повинні самостійно синтезувати усі 
необхідні компоненти клітин (цукри, амінокислоти, ліпіди 
і т.д.). Саме на різні сегменти живлення, від фотосинтезу 
до біосинтезу органічних сполук, і направлена дія пере-
важної більшості гербіцидів. Основними цілями можна 
назвати:

1. Фотосинтез
2. Біосинтез пігментів
3. Біосинтез амінокислот
4. Біосинтез ліпідів
5. Утворення клітинних стінок
6. Гормональна система рослини
7. Мітоз (клітинний поділ)
Таким чином, гербіциди знищують бур’яни рі-

зними способами. Одні спрямовані на порушення 
гормонального балансу, інші втручаються у перебіг 
процесів фотосинтезу, а треті не дозволяють формувати 
такі необхідні для вироблення протеїну амінокислоти. 
Розуміння механізмів та принципів дії гербіцидів є чи не 
ключовим фактором ефективності їх застосування. Також 
це допомагає уникати формування стійкості до гербіци-
дів з боку бур’янів. 

Вперше стійкий до впливу гербіцидів бур’ян було 
виявлено у далекому 1957 році по той бік океану, у Канаді. 
На сьогоднішній день деякі види бур’янів, що ще декілька 
років тому легко контролювались препаратами, змогли 
розвинути стійкість і здатність протистояти діючим ре-
човинам. Це можливе за умови щорічного вирощування 
одних і тих же культур, застосування тих же агротехнічних 
прийомів і використання тих же гербіцидів. Якщо у полі є 
декілька рослин з природною здатністю протидії гербі-
цидам (а таке трапляється), вони виживуть. На наступний 
рік з їхнього насіння виросте ще більше таких рослин, і як 
наслідок, вони стануть домінуючими на цьому полі. Для 
такого процесу потрібно не так і багато часу (3-5 років). 
Відомі навіть випадки коли бур’яни зникали у природних 
для себе умовах існування росли виключно на культурних 
посівах.

Можливість диких рослин протистояти дії хімічних 
препаратів (резистентність) – надзвичайно велика небез-
пека. Такі бур’яни важко контролювати. Більше того, часто 
стійкість до одного гербіциду передбачає стійкість і до 
усіх інших препаратів з таким же способом дії. Поясню-
вати які фінансові витрати спричиняє така ситуація не 
варто.

Виникненню резистентності бур’янів до гербіцидів мо-
жна протиставити наступні заходи, які дозволять якщо не 
повністю нейтралізувати, то хоча б максимально загальму-
вати даний процес:

1. Не застосовувати гербіциди з однаковою діючою 
речовиною на протязі тривалого часу. Якщо є така можли-
вість, чергувати препарати різної спрямованості та об’єкта 
впливу.

2. Застосовувати комбінації препаратів з різними 
діючими речовинами. Це дозволить не лише відчутно 
розширити спектр дії, а й завадить формуванню стійкості 
у бур’янів.

3. Зниження числа «заходів гербіцидами» до необхідно-
го мінімуму. Проводити їх лише в оптимальні терміни та 
при досягненні порогів економічної шкоди.

4. Інтеграція нехімічних заходів контролю.
5. Розширяти сівозміну (звісно ж, у межах економічної   

та обґрунтованості).
Джерело: Інститут живлення рослин http://pni.com.ua
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АГРОФІРМА З ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
ОТРИМАЛА ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ 
ТОВАРІВ ДО ЄС

Агрофірма «Авіс» – підконтрольна агрохолдингу 
«Авангард», найбільшому в Україні виробнику яєць і яєчних 
продуктів, отримала дозвіл на експорт товарів до країн 
Європейського союзу. Агофірма розташовується у селі 
Гуменці, Кам’янець-Подільського району.

Про це повідомляє видання ngp-ua.info з посиланням на 
прес-службу Державної служби України з питань безпеки 
харчових продуктів і захисту споживачів.

Зазначається, що відповідний дозвіл вступить у силу 
вже 28 лютого. Після цього дозволу право експорту в ЄС 
матиме 291 українське підприємство, у тому числі 111 ви-
робників харчових продуктів, зокрема м’яса птиці, риби, 
меду, яєць, молока і молочних продуктів.

СХОДИ ОЗИМИХ ОТРИМАНО НА 
99,6% ПЛОЩ

Станом на середину лютого, із посіяних 7,3 млн га 
озимих культур сходи отримано на 99,6% площ. З них у 
доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,3 млн 

га (87%), в слабкому та зрідженому стані – 971 тис. га (13%). 
Озимий ріпак зійшов на 99% площ (1 млн га). З них у добро-
му та задовільному стані 884,6 тис. га (89%), в слабкому та 
зрідженому – 110,0 тис. га (11%).

«Зрозуміло, що дані не остаточні, подальший стан 
посівів буде залежати від погодних умов. Але можемо дати 
попередній обережний прогноз, що перезимівля пройшла 
успішно, без вагомих втрат», - прокоментував перший 
заступник Міністра Максим Мартинюк стан озимих на своїй 
сторінці у мережі Facebook.

За попередніми даними регіонів, посівна площа 
під урожай 2018 року співставна з минулорічною та 
очікується в межах 27,2 млн га. З них під зернови-
ми культурами – 14,6 млн га (54%), що відповідає 
нормативам оптимального співвідношення культур у 
сівозмінах.

Враховуючи сприятливі погодні умови поточного року 
у 14 областях розпочато підживлення озимих культур на 
зерно, яке проведено на площі 399,2 тис. га або 5% до 
прогнозу, зокрема підживлено:

- озимої пшениці - 317,8 тис. га (5%);
- озимого жита – 0,8 тис. га (1%);
- озимого ячменю – 80,6 тис. га (10%).
Крім того озимий ріпак підживлений на площі 

92,9 тис. га (9%).
Джерело: прес-служба Мінагрополітики
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МІКРОДОБРИВА, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ
Багато господарів ставлять собі запитання: як виростити якісний урожай, обійти вплив нега-

тивних факторів – несприятливої погоди та інших. Одним із найважливіших інструментів для 
вирощування хороших урожаїв є використання мікродобрив та амінокислотних препаратів, 
застосування яких стає все більш звичним для українських аграріїв. Ми відвідали приватне 
підприємство “Агрофірма “Дзвони”, на полях якого було закладено демо-ділянки з препаратами 
іспанського виробника AgriTecno Fertilizantes («Агрітекно Фортілізантес»).

АГРОФІРМА «ДЗВОНИ»
Зіновія Дмитровича Максимишина, директора ПП 

“Агрофірма “Дзвони”, знає багато людей. Серйозний відповід-
альний підхід до справи допоміг йому створити потужне 
господарство. Його землі знаходяться у селах Болотня і Вовків 
Перемишлянського району та Велика Вільшаниця Золочі-
вського району Львівської області. В обробітку – шість тисяч 
гектарів землі.  Спеціалізуються на  вирощуванні  зернових та 
олійних культур, а з 2011 року – також овочів. Останніх мають 
сто гектарів і займаються ними, головним чином, з мотивів 
соціальної відповідальності бізнесу: овочі потребують багато 
робочих рук, тож місцеві мешканці мають роботу з достойною 
зарплатнею. Вирощують капусту: білоголову, броколі, цвітну, 
пекінську, а також – моркву і столовий буряк.

У господарстві переважають ґрунти з вмістом гумусу 
2 – 2,5%, але завдяки високому рівню агротехнології отри-
мують хороші врожаї. Так, середня врожайність пшениці 
у агрофірмі «Дзвони» становить 7-8 тонн, сої – 3-4 тонни. 
Хороші результати, звичайно,  дають і овочеві культури.

2012 року господарство побудувало овочесховище на 
3,5 тис. тонн продукції, постійно розбудовуються, мають 
лінію з миття та фасування  овочів. Планують сертифікувати 
овочеву продукцію за стандартом  Global GAP, що гарантує 
безпеку всього циклу виробництва, починаючи з посівного 
матеріалу і закінчуючи готовою продукцією.

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ  AGRITECNO 
FERTILIZANTES

AgriTecno Fertilizantes – це іспанська компанія, яка 
заснована 2001 року і на сьогодні є однією з лідерів виробни-
цтва спеціальних органічних добрив та біостимуляторів. 

Сировиною для виготовлення продукції є рослинні екстракти 
власного виробництва – зародки кукурудзи.  Саме викори-
стання сировини рослинного походження має ряд переваг, 
оскільки містить компоненти з тими ж характеристиками, що і 
в рослині, – це робить продукти AgriTecno Fertilizantes макси-
мально ефективними. Препарати містять амінокислоту, що 
служить провідником мікроелементів і робить їх легкодоступ-
ними для рослини. Однією з головних функцій амінокислоти є 
проникнення через кутикулу і кліткові мембрани листків у клі-
тину та активізація кліткового метаболізму. Говорячи простою 
мовою – амінокислота сприяє швидкому засвоєнню росли-
ною тих чи інших мікроелементів, що запобігає небезпеці 
їхнього змиву дощами. За словами агронома ПП «Агрофірма 
«Дзвони» Ярослава Бая, за їхніми спостереженнями ефекти-
вність засвоєння рослиною препаратів AgriTecno Fertilizantes 
була дуже високою.
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Компанія AgriTecno Fertilizantes виготовляє мікродобри-
ва з вмістом бору, молібдену, цинку, кальцію. Біостиму-
лятори Текамін Раіз, Текамін Макс, Текамін Брікс, Текамін 
Фловер призначені для розвитку кореневої системи, поліп-
шення цвітіння і зав’язування плодів, для дозрівання плодів 
тощо. Є у лінійці компанії і біостимулятори та добрива для 
обробки насіння, листкового підживлення різних культур, 
біологічної фіксації азоту. 

З усіх препаратів особливо вирізняються Текамін 
Макс та Текнофіт pH. Текамін Макс є антистресантом, 
що збільшує стійкість до несприятливих кліматичних 
умов та здатність до відновлення у післястресовий 
період. 

Текнофіт pH – ад’ювант для агрохімічних сумішей, що є 
регулятором кислотності та жорсткості води, а також пра-
цює як прилипач. Він підсилює ефективність дії пестицидів, 
позакореневих підживлень, зменшує поверхневий натяг 
рідин, покращуючи розподіл розчину по листку, усуває 
піноутворення.  Препарати, подібні до Текнофіт pH, лише 
починають входити до арсеналу українських агрономів, але 
ті, хто вже користуються ними, переконались у важливості 
якісних характеристик води.

РЕЗУЛЬТАТИ НА ПОЛЯХ
Препарати AgriTecno Fertilizantes у приватному під-

приємстві “Агрофірма “Дзвони” використовували перший 
рік: на 50 гектарах овочів (а це половина всіх площ, 
зайнятих овочами) і на 20 гектарах сої. Проте отримані 
результати дуже радують, і в господарстві вирішили 
у подальшому розширити їхнє використання  на весь 
овочевий клин. 

Отож, у господарстві активно використовували такі 
препарати: Текнокель Аміно Miкс, Текамін Maкс, Текнокель 
Аміно Бор, Текнокель Аміно Кальцій-Бор, Контролфіт Мідь, 
Текнофіт pH. Використання препаратів розпочинали зі 
замочування насіння і розсади, а далі всі культури піджи-
влювали три рази.

Розглянемо технологічну карту використання мі-
кродобрив на полі з білокачанною капустою. Перше внесе-
ння мікродобрив відбувалось, коли капуста була у фазі 
2-4 листків. Внесено Текнокель Аміно Mікс 1 л/га, Текамін 
Mакс 1 л/га, Текнофіт pH 0,100 л/га.  У господарстві Текнофіт 
pH використовують завжди і гаряче рекомендують його 
використання колегам.  

Друге внесення мікродобрив відбувалось у стадії 
зав’язування головки капусти. Використано Текамін Maкс 
1 л/га, Текнокель Аміно Бор 1 л/га, Текнокель Аміно Miкс 
1 л/га, Текнофіт pH 0,100 л/га. 

Третє  підживлення здійснювали під час наростання 
головки капусти. Працювали  препаратами Текамін Maкс 
0,5 л/га, Текнокель Аміно Miкс 1л/га, Текнокель Аміно Бор 
1 л/га, Текнокель Аміно Кальцій-Бор 1 л/га, Текнофіт pH 
0,100 л/га. 

У результаті  виростили 963 ц/га капусти, а прибавка 
врожаю склала 7%. Потрібно сказати, що цю капусту було 
висіяно на три тижні пізніше оптимального строку, тому що 
попередню культуру (теж насіння капусти) змила гроза. Але 
завдяки використанню мікродобрив у господарстві змогли 
отримати хороший урожай.

Того ж 2017 року було отримано величезний урожай 
моркви гібриду Берлін F1 – 130 тонн з гектара. На полях 
з морквою теж використовували препарати AgriTecno 
Fertilizantes.

А особливо цікавою була історія з соєю. Поле, на 
якому посіяли сою, було «багате» на хвощ, тож після 
ударної дози гербіциду поникла й соя. Активне ви-
користання мікродобрив дозволило цій сої поправи-
тись і дати хороший  урожай.  Підживлення, як і на 
овочевих культурах, здійснювали три рази. Перший 
– з використанням препаратів Фертігрейн Фоліар 
1 л/га, Агріфул 1 л/га, Текнофіт pH 0,100 л/га. Другий 

раз використали Фертігрейн Фоліар 1 л/га, Текнокель 
Аміно Бор 1 л/га,  Текнофіт pH 0,100 л/га. Третій – 
застосовували Фертігрейн Фоліар 1 л/га, Текнокель 
Аміно Moлібден 0,100 л/га, Текнофіт pH 0,100 л/га.  
Результат – 36 ц/га сої з цього поля, і 35 ц/га з контро-
льного поля. Щодо сої в господарстві дуже оптимісти-
чні й говорять, що коли б давали мікродобрива на 
нормальну, а не на прибиту гербіцидом сою, то отри-
мали б ще більше.

Якщо підсумувати результати, то на всіх культурах було 
отримано прибавку врожаю, не зважаючи навіть на примхи 
погоди. 

Культура Урожай на 
контрольному 

полі, ц/га

Урожай з 
добривами 
AgriTecno 

Fertilizantes, 
ц/га

Прибавка 
урожаю

Буряк 
столовий 550 580 + 5%

Капуста 
білокачанна 900 963 + 7%

Капуста 
броколі 250 257,5 + 3%

Морква 1260 1300 + 3%

Соя 35 36 + 3%

За словами агронома Ярослава Бая, також особли-
во задоволені дією кальцію і бору. Наприклад,  раніше 
капуста броколі за умов високих температур і вологості,  
і через надлишок, як для неї, азоту надто швидко наро-
стала і всередині утворювалось дупло. А з використанням 
мікродобрив AgriTecno Fertilizantes дупла вже немає, що 
говорить про швидке засвоєння того ж бору. 

Варто відзначити покращення лежкості продукції. 
Немала заслуга в цьому кальцію, який вносять незадов-
го до збирання урожаю саме з цією метою. Пан Ярослав 
хвалиться, що вперше у них немає жодних проблем зі 
зберіганням пекінської капусти, яка досі в гарному стані 
(Ми відвідали господарство у лютому – ред.). 

Активно в господарстві  використовують препарат 
Текнофіт pH  і говорять про покращення ефективності 
робочих розчинів різноманітних препаратів.

Дмитро Мізерник, торговий представник  Торгового 
дому «Лемберг», офіційного дистриб’ютора компанії 
AgriTecno Fertilizantes в Україні:

«Препарати AgriTecno Fertilizantes визнані одними з 
найкращих у світі. Виготовляють їх лише з рослинної 
сировини. Наявність у наших мікродобривах аміноки-
слот сприяє їхньому швидкому засвоєнню рослиною, тож 
господар не повинен хвилюватись, чи не піде дощ, який змиє 
препарат, і він намарне витратить свої гроші. Препарати 
AgriTecno Fertilizantes засвоюються рослиною протягом 
кількох годин». 

Володимир Гуменецький

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
м. Львів, вул. Наукова 7д, оф. 308
тел.: 067 477 13 13, 067 201 51 47

agritecnoinfo@gmail.com
agritecnofertlizantes.com
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БРЕНДУ «НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®» 
10 РОКІВ: ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ…

Рівно десять років тому Петер Кавашші, власник групи плодорозсадників ДП «Гол-
ланд Плант Україна» та Голланд Алма (Угорщина), разом зі своєю інноваційною 
командою вирішили, що час щось змінювати, та почали прокладати абсолютно новий 
шлях у напрямку сортової інновації. Незважаючи на початкові труднощі, ініціатива 
принесла великий успіх та заручилась підтримкою серед численних фахівців. 

Про результати та досягнення питаємо засновника 
програми «Натуральне Яблуко®», яка вже не перший рік 
успішно розвивається як в Україні так і в Європі, пана 
Петера Кавашші. 

– У чому ж суть Програми «Натуральне Яблуко®»?
– Якщо б потрібно було підсумувати суть Програми в 

кількох словах, то я відповів би так: «Натуральне Яблуко®» 
– це система вирощування нових, стійких до хвороб сортів, 
характерними ознаками яких є відмінний смак, висока 
врожайність і товарність плодів, а також хороша лежкість. 
Але, насправді, за цими словами криється набагато більше, 
адже «Натуральне Яблуко®» до того ж є комплексною, роз-
галуженою системою з особливою філософією. 

– Тож, Програма займається створенням нових 
сортів?

– Ні, але в тісному контакті співпрацює з провідними 
світовими науково-дослідними центрами та інститутами 
селекції, в яких проводяться визначальні дослідження в 
галузі резистентності та селекції, і виводить на сегменти  
європейських ринків найкращі, елітні сорти.

– Чому такою Програмою займається саме пло-
дорозсадник?

– В Угорщині протягом останніх двох десятиліть 
державою  виділялось дуже мало фінансування для дослі-
джень такого роду, тому ми вирішили, що прискоримо 
цей процес і візьмемо у свої руки керування напрямом 
сортової зміни / інновації у садівництві, або, принаймні, 
спробуємо на нього вплинути. 

– Чому для яблук настільки важливою є резистент-
ність, стійкість до хвороб?

– Одними з найбільш важливих хвороб яблук є парша та 
борошниста роса.  Більшість циклів захисту рослин спря-
мовані саме проти цих хвороб.  Деякі чутливі до цих хвороб 
сорти в певні роки потрібно обприскувати навіть до 21-23 і 
більше разів! Крім того, для обприскування, як правило, 
використовують сполуки, які поглинаються та не виводя-
ться з плодів повністю.  Залишок хімічних речовин у плодах 
залишається нижче межі за умови правильного викори-
стання пестицидів. Але про вплив «коктейлів» цих хімічних 
речовин на організм людини достовірних даних немає.

Тому важливою є резистентність. Стійкі до хвороб сорти 
достатньо обприскувати 4-7 разів, і не потрібно викори-
стовувати активні речовини, що поглинаються плодами. 
Захист рослин у такому випадку є набагато дешевшим, а 
яблука більш здорові. Для фермера це вигідно, оскільки він 
має можливість вирощувати яблука з нижчою собівартістю та 
отримати більший прибуток, споживач залишиться задоволе-
ним, отримуючи дійсно здорові фрукти, а виробництво не 
забруднює довкілля. Не все одно, у якому стані ми залишимо 
навколишнє середовище для майбутніх поколінь.

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

– Не обов'язково. Сорти Програми  підходять як для 
традиційного, так і для органічного та інтегрованого 
вирощування. Деякі з наших виробників вирощують ці 
нові сорти виключно рамках органічного садівництва і 
за допомогою цих сортів досягають результатів набагато 
легше. Наші сорти роблять органічне вирощування прості-
шим, проте я можу рекомендувати його тільки найбільш 
кваліфікованим та досвідченим виробникам.

– Які сорти включені до  Програми «Натуральне 
Яблуко®»?

– Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред Топаз® і Розела®. Перші 
три – жовтого кольору, останні два – сорти з червоним 
поверхневим забарвленням. Минулого року ми поповни-
ли асортимент садивного матеріалу ще двома чудовими 
сортами чеської селекції – Соларіс® та Аллегро®. До слова, 
саме Аллегро® – надзвичайно цікавий літній сорт яблук, 
оскільки попит на більш ранні резистентні сорти теж 
досить значний.

– Ці сорти виведені в Угорщині?
– Ні, це чеські сорти з селекційних науково-дослідних ін-

ститутів. Слід зауважити, що коло резистентних сортів є дуже 
широким. Ми бачили  багато перспективних резистентних 
сортів і в дослідних інститутах Угорщини та Румунії також. 
Щороку з'являються сотні нових стійких до хвороб сортів, 
проте обрати сорти, придатні для комерційного вирощуван-
ня є надзвичайно складним завданням. 

– Чому?
– Як правило, гени, які відповідають за резистентність, 

мають негативний вплив на смак та внутрішні цінності 
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плодів. Тому так важко вибрати правильні сорти з поміж 
сотні сортів-кандидатів. Потрібно перевіряти занадто 
багато параметрів, що є досить тривалим процесом. Тільки 
в цьому випадку ми можемо бути впевнені, що  обираємо 
дійсно достойні сорти.

– Як проходить процес відбору?
– На першому етапі  ми відвідуємо селекціонерів у 

період дозрівання плодів і оглядаємо їхні дослідні ділянки. 
Візуально привабливі сорти-кандидати наші агрономи від-
бирають для подальшого детального вивчення. Вивчаємо 
багато різних характеристик, з яких найважливіші: початок 
квітнення, швидкість вступу в плодоношення, форма 
крони, реакція на обрізку, схильність до альтернації, чутли-
вість до заморозків та інших погодних явищ,  стабільність 
резистентності  і перелік можна продовжувати. 

– Це ж дуже довгий процес?!
– Саме так, відбір найкращих нових елітних сортів яблук 

для промислового садівництва займає не один рік.  Це 
важке завдання, але водночас дуже цікаве. Наразі у процесі 
спостереження та вивчення на наших дослідних ділянках 
приблизно 50 нових відібраних сортів-кандидатів.  

– А який подальший шлях достойного сорту-канди-
дата? Як він потрапляє  у Програму «Натуральне 
Яблуко®» та виводиться на ринок?

– О, це дуже тривалий процес, над яким працює багато 
наших фахівців. 

Перший крок – укладання ліцензійної угоди на права 
інтелектуальної власності на сорт. Всі сорти нові, права на 
них захищені. Права на такі сорти коштують недешево та й 
роялті за кожний вироблений та реалізований саджанець 
теж немале.  Далі – внесення сорту в Реєстри сортів для 
їхнього офіційного розмноження та продажу. 

А вже потім починається активна робота на ринку 
– продовження вивчення, перші розмноження сортів, 
маркетинг, продажі. Проте на цьому історія не закінчує-
ться. 

– Від ряду виробників яблук ми чули позитивні 
відгуки про те, що фахівці групи Ваших плодорозсадни-
ків підтримують та супроводжують партнерів та 
надають консультації, на додачу ще й безкоштовно.

– Так. Наша ціль – успішний садок та задоволений 
партнер. Наші фахівці надають підтримку партнерам 
починаючи з вибору оптимальної ділянки, вибору сортів, 
особливостей посадки, обрізки саду і аж до вступу саду в 
плодоношення. 

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

– А як з іншими видами плодових? Є якісь новинки, 
крім сортів яблук?

– Звичайно, ми не стоїмо на місці.
Розвиваємо надзвичайно затребувану вишневу про-

граму «Уйфегертоі Фюртеш».
Нещодавно у нас з’явились  світові новинки сортів сливи 

– Topend Plus, а також Totaste та Jofelа. Ці сорти теж стійкі 
до хвороб, толерантні до вірусу шарки, дають надзвичайно 
високі врожаї, а плоди дуже смачні, з високим вмістом цукру. 

У сфері альтернативної енергетики є дуже популярним 
та активно розвивається Проект «Шведська Енергетична 
Верба». Група плодорозсадників володіє захищеними лі-
цензійними правами на передові сорти енергетичної верби 

шведської  селекції. Ми є не тільки виробниками сортово-
-чистого, ліцензійного садивного матеріалу, а й надаємо 
підтримку для наших партнерів, починаючи з допомоги у 
підборі оптимальних територій для закладання енергети-
чних плантацій, особливостей посадки, зрізу та логістики 
використання біомаси. 

Співпрацюємо з передовими шведськими компаніями та 
активно обмінюємось досвідом. Нині в Україні закладання 
енергетичних плантацій стрімко розвивається, проте через 
брак інформації та досвіду, інвестори часто припускаються 
помилок. Наша ціль – успішна енергетична плантація і ми 
докладаємо значних зусиль, щоб партнери отримали гарний 
результат та швидке повернення інвестицій. 
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АЗОТ – У РЯДОК, А НЕ В МІЖРЯДДЯ
Новий абсолютний рекорд врожаю кукурудзи у світі – 34 тонни з гектару – 2017 року 

встановив фермер зі штату Вірджинія (США) Девід Хула. Та чи знаєте Ви, завдяки якій 
технології він цього досягнув? Ось що говорить Девід про ефективне живлення  та ро-
зуміння рослини:

«Ви бували на своєму полі кукурудзи рано-вранці, так рано, коли ще стоїть туман? Вийдіть у поле і просто 
пройдіться між рядками, просто пройдіться!.. І ви станете мокрими від роси! А тепер подивіться, що роби-
ться внизу біля кореневої системи вашої рослини. Кукурудза забирає вологу з атмосфери і доносить її  в 
місце, де знаходиться коренева система. Саме там, навколо рослини утворюються ділянки вологи розміром 
з невеликий м’ячик. І якщо у вас є можливість внести добрива близько до кореневої системи, де є волога, то 
рослина зможе дуже інтенсивно засвоїти їх. Таку можливість надає технологія SIDEDRESS від компанії «360 Yield 
Center».

2016 року протягом вегетаційного періоду вирощування кукурудзи опадів було не багато. Але за допомогою 
обладнання 360 Y-DROP® нам вдалося підвищити врожайність на 12 бушелів з акра (0,75 т/га). Не через те, що ми 
внесли менше чи більше азоту, а тому, що ми внесли потрібну кількість азоту саме в те місце, де рослина могла 
його максимально засвоїти, що дозволило нам дуже ефективно використати азот.

2017  рік був трішки іншим. Займаючись сільським господарством, я бачив багато років хороших, і багато таких, 
які дають нам можливість змінюватись і розвиватись (Девід не називає ці роки поганими, а такими, які «дають мо-
жливість змінюватись і розвиватись» – ред.). Цього року завдяки технології 360 Y-DROP® ми підвищили врожайність 
на 16 бушелів з акра (1 т/га). Використовуємо цю технологію на всіх наших полях, вносимо у рідкому стані не тільки 
азот, а й мікроелементи. Це дає нам можливість проводити підживлення саме в той період, коли потребує росли-
на», – розповідає Девід Хула.

У світовій практиці ведення сільського господарства 
основною метою бізнесу є не висока врожайність, а 
підвищення продуктивності культур одночасно з 
ефективним використанням ресурсів, а отже зі збе-
реженням коштів на кожній ланці виробництва. 

Ці важливі питання обговорювали на конференції 
«Живлення рослин. Інноваційні агротехнологічні рі-
шення», яку організувала 30-31 січня у Києві компанія 
«Агротерра» у рамках свого проекту FreeFarm, що 
означає вільне землеробство. Основою стратегії проекту 
є впровадження стрічкової системи живлення рослин: 
живлення через ґрунт – технологія strip-till,  управління 
вегетацією рослин − технологія SIDEDRESS та робота 
з покривними культурами для збільшення органічної 
речовини у ґрунті. Також компанія пропонує установки для 
приготування розчинів мінеральних добрив та мікро-
елементів. Керівник проекту FreeFarm Валерій Білоконь 
презентував перші серйозні результати запровадження 
технологій проекту, який працює в Україні вже 5 років. Про 
один із елементів проекту – далі.

ТЕХНОЛОГІЯ SIDEDRESS
Партнерами конференції стали американські 

компанії-виробники – «360 Yield Center» та «Dawn 
Equipment», які делегували своїх фахівців у ролі спікерів 
заходу.

Серед них – технолог «360 Yield Center» Джон 
Ларкін, який ґрунтовно ознайомив учасників конференції 
з особливістю управління вегетацією рослин в умовах 
застосування технології SIDEDRESS, із використанням 
обладнання 360 Y-DROP® та 360 UNDERCOVER®.

«У США не вирощують такої великої кількості культур 
як в Україні, у нас все дуже просто: кукурудза – соя. А сою ми 
вирощуємо тільки тому, що не можемо весь час вирощу-
вати кукурудзу. Тому наше завдання – отримувати більші 
врожаї з меншими витратами. Для цього ми створили 
компанію «360 Yield Center», де й розвиваємо інноваційні 
технології»,– розпочав експерт.

Компанія «360 Yield Center» знаходиться у 
центральній частині США, у  штаті Іллінойс, який має 
сприятливі умови для вирощування кукурудзи. За 
результатами досліджень науковців Університету з 
Іллінойсу на продуктивність вирощування цієї культури 
впливають ряд чинників.

Фактори Врожайність 17,8, 
т/га

Рівень впливу, 
%

Погода 4,7 27
Азот 4,7 26
Гібрид 3,6 19
Культура-
попередник

1,6 10

Густота 1,6 8
Обробіток ґрунту 1,0 6
Хімічний захист 0,67 4

Дані таблиці актуальні для проведення оцінки вирощу-
вання культур у власних господарствах, адже зазвичай у 
всьому винні погодні умови, та бачимо, що це не так! 27% 
врожайності формують погодні умови, які людина контро-
лювати не може. А от всі решта чинників можна і треба 
контролювати, серед них найважливішу частку займає азот. 

Найбільше азоту (75%) кукурудза використовує у фазі 
V10+, коли рослина вже досягла 10 листків, і до збирання. 
Проте згідно з традиційною технологією вирощування 
більшість аграріїв вносять всю норму азоту одразу чи на поча-
тку вегетації і сподіваються, що до того моменту, коли рослина 
його максимально потребуватиме, він залишиться у ґрунті. Та 
азот у ґрунті дуже активний, і з вологою він може перемістити-
ся надто глибоко туди, куди не сягає коріння рослини. Тобто 
він стає недоступним. Тому дуже важливо внести потрібну 
кількість азоту у потрібне місце, у відповідний час.
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Існує також велика залежність доступності азоту для росли-
ни від рівня зволоження ґрунту, його типу та гранулометри-
чного складу. 25 мм опадів просувають азот у глибину ґрунту 
на 15 см. На легких ґрунтах у дощові роки азот промивається 
вглиб і стає недосяжним для кореневої системи рослини, а в 
сухі роки ситуація протилежна – через нестачу вологи азот не 
зв’язується з ґрунтом, надто швидко випаровується і не працює. 
В обох випадках ми втрачаємо гроші.

Тому є сенс дотримуватись рекомендацій, якими діли-
ться технолог Джон Ларкін. Варто зачекати з внесенням 
азоту якомога довше, а тоді діяти відповідно до ситуації: 
діждавшись дощів – внести потрібну норму або якщо 
ми розуміємо, що сезон буде посушливим – припини-
ти внесення додаткового азоту і не витрачати кошти. 
Найбільш оптимально для рослини це дозволяє зробити 

технологія управління вегетацією рослин SIDEDRESS, 
що є дуже розповсюджена у США. Вона працює за 
принципом timing and placement – у потрібний час, у 
потрібне місце.

Це можна довести на прикладі досліду, проведеного 
компанією «360 Yield Center». На 5-ти ділянках була внесена 
однакова кількість азоту (КАС 32), але у різні періоди:

•  ділянка №1 – 75% азоту внесли восени, решту – у фазі V12;
• ділянка №2 – 75% азоту внесли восени, решту – у фазi V6;
• ділянка №3 – азот внесено у 3 етапи: приблизно 1/3 – 

разом з посівом, 1/3 – у фазі V6, і 1/3 – у фазі V12;
• ділянка №4 – 35% азоту – разом з посівом, і 65% – у фазі 

V12; 
• ділянка №5 – весь азот внесли восени.

№ діля-
нки

Азот, внесений 
восени, кг/га д.р.

Азот з посівом, 
кг/га д.р.

Азот у фазу V6, кг/га 
д.р.

Азот у фазу V12, кг/га 
д.р.

Врожайність, 
т/га

1 171,45 0 0 57,15 / 360 Y-DROP® 7,90

2 171,45 0 57,15 / 360 Y-DROP® 0 6,80

3 0 80 74,30 / 360 Y-DROP® 74,30 / 360 Y-DROP® 8,65

4 0 80 0 148,60 / 360 Y-DROP® 9,78

5 228,6 0 0 0 6,08

Одна і та ж кількість азоту, але внесена у різний 
час. У результаті на різних ділянках врожайність склала 
від 6,08 до 9,78 т/га, тоді як на ділянці №4 вона була найви-
щою і становила 9,78 т/га, тобто на 61% більше. Висновок: 
технологія SIDEDRESS дозволяє підвищити ефективність 
дії азоту, з кожного внесеного кілограма добрив отримати 
якомога більше врожаю. 61% – це і є той потенціал збільше-
ння врожайності, який аграрій отримає завдяки дробному 
внесенню азоту.

Виникає логічне запитання: чому так відбувається? 
Основа відповіді лежить у розумінні процесу вегетати-
вного росту кукурудзи. 2/3 поживних речовин кукурудза 
отримує з ґрунту у радіусі приблизно 20 см навколо 
рослини. Традиційно добрива вносять на всю поверхню 
землі, тоді як кукурудзі потрібна концентрація добрив 
саме у тому місці, звідки вона спроможна їх взяти. Тим 
більше, що азот переміщається у ґрунті вертикально, а 
не в горизонтальному напрямку. Таким чином завдання 
агронома – вносити азот уздовж лінії росту рослин – у 
рядок, а не в міжряддя. Це можливо зробити лише за 
допомогою системи 360 Y-DROP®.

Ефективність такої технології підживлення доводять і 
дослідження Університету Іллінойсу на вміст азоту у росли-
ні після його внесення у ґрунт різними способами: перший 
– за допомогою 360 Y-DROP® по рядках; другий – тради-
ційною технологією у міжряддя. Зібравши врожай, рослини 
висушили та провели мас-спектрометрію, щоб зрозуміти, 
яка кількість азоту залишається у рослині (стебло, листки, 
корінь) і яка переходить у качан.

Результати:
Спосіб внесення азоту

по рядках, 360 Y-DROP® у міжряддя
Рослина 18,8 кг 16,3 кг

Качан 31,3 кг (на 25% більше) 23,8 кг
Корінь 75 кг 85 кг

Таким чином, вносячи азот у рядок, а не у міжряддя, 
досягаємо максимальний ефект від його розподілу та 
споживання рослиною. 

ОПИС ОБЛАДНАННЯ 
Інноваційна розробка американської компанії «360 Yield 

Center» для технології  SIDEDRESS – це додаткове обладна-
ння на обприскувач. Механізм складається зі стійок, які 
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монтують на штангу обприскувача, приєднуючи до виходів 
на форсунках. Таким чином у кожне міжряддя заходить 
вертикальна стійка, яка має два елементи: 360 Y-DROP® (для 
прикореневого живлення рослини) і 360 UNDERCOVER® 
(для обробки рослини засобами захисту та живлення по 
всій висоті стебла). 

360 Y-DROP® дозволяє проводити підживлення КАСом у 
фазі V4-V6 та V10-VТ. Азот поступає зверху по стійці, і потік 
розділяється на 2 шланги – по одному під кожен рядок, 
через які добриво вносять безпосередньо у зоні до 5 см 
навколо стебла, прямо над кореневою системою рослини.

Точне внесення забезпечує кращу ефективність викори-
стання азоту та більшу врожайність культур. 

Система 360 Y-DROP®  розроблена для того, щоб живити 
рослину, а 360 UNDERCOVER® – щоб підтримувати її здоров’я. 
360 UNDERCOVER® – це елемент, який монтується на верти-
кальну стійку, і плавно, не пошкоджуючи культури,  заходить 
у міжряддя для обробки засобами захисту та живлення 
рослини по листку. Висота його розташування на стійці 
коригується по вертикалі, щоб відповідати етапу росту ку-
льтури. На 360 UNDERCOVER® встановлено 3-4 форсунки, які 
можна скеровувати у різні напрямки, завдяки чому ви може-
те вносити фунгіцид, інсектицид чи поживні речовини туди, 
де це найбільше потрібно – навіть під листок. Це забезпечує 
ефективний контакт препаратів з листковою поверхнею 
рослини, знешкоджує хвороби та шкідників.

Використання системи 360 UNDERCOVER® дозволяє 
зменшити норми обприскування і скоротити витрати на 
внесення ЗЗР. 

Компанія «360 Yield Center» пропонує свою систему 
автоматичного водіння обприскувача по міжряддю з 
одночасним керуванням висоти штанги. Датчик у нижній 
частині стійки 360 Y-DROP® передає сигнал системі управлі-
ння штангою обприскувача про розміщення прикореневої 
частини рослини, і система дозволяє утримувати шланги на 
потрібній висоті, щоб азот, який ми вносимо, не обпалював 
листя. Є і система гальмування, тобто якщо зустрічаються 
перешкоди – камінь, або навпаки – вибоїна, висота штанги 
360 Y-DROP®  змінюється, а потім повертається у попереднє 
положення. Швидкість внесення – до 20 км/год.

Обладнання для SIDEDRESS дозволяє за один прохід 
вносити азот і проводити обробку фунгіцидом чи живле-
ння по листку. Для цього на обприскувач встановлюють 
2 баки з двома насосами.

 Обладнання встановлюють як на самохідні, так і на причіп-
ні обприскувачі, однак на причіпних існує технологічна обме-
женість його використання на високих стеблах. Кліренс має 
становити 1,60-1,85 м, щоб мінімально травмувати рослини. 

Важливим інструментом у технології SIDEDRESS є 
онлайн-сканер, що визначає вміст азоту у ґрунті, рівень pH 
та дає рекомендації щодо потреби додаткового підживле-
ння залежно від фази розвитку рослини і запланованої 
врожайності.

«Природа прекрасна у тому, як вона створила 
кукурудзу. Рослина кукурудзи за своєю структурою 
схожа на великий тунель: листя збирає всю вологу з 
атмосфери – від туману, або нічної роси, чи дощу – і по 
стеблу транспортує її вниз до кореня, – продовжує свою 
доповідь  Джон Ларкін, технолог компанії «360 Yield 
Center». – Ми проводили дослід: над полем кукурудзи 
включили іригаційну систему і виміряли, куди скільки 
вологи збирається. 20% вологи накопичується у між-
рядді, а 80% – збирає рослина у прикореневу систему. 
Після досліду розкопали ґрунт і подивились, що відбу-
лося з кореневою системою. У нижній частині рослини, 
де зібралась основна маса води, видно що ґрунт добре 
зволожений і коренева система волога. У центрі міжряд-
дя – лише трохи вологи зверху, а знизу – суха земля. Тож 
наша ціль – вносити азот туди, де є волога і корені, а не 
туди, де немає ні коренів, ні вологи. Цей дослід і показує, 
чому технологія 360 Y-DROP®  на вірному шляху, чому це 
дає збільшення врожайності, порівняно з підживленням 
азом у центр міжряддя. Навіть якщо господарство 
правильно розподіляє внесення азоту, і вносить не всю 
норму восени, а дробно у фази V6 – V12, але вносить його 
у центр міжряддя, то, використовуючи технологію 360 
Y-DROP®, ви все одно виграєте у врожайності майже 
півтонни кукурудзи на кожен гектар». 

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ
Юрій Лисак, головний агроном компанії 

«Агро-Регіон»:
«Наша компанія займається рослинництвом, обробля-

ємо землю у трьох областях – Київська, Чернігівська і 
Житомирська, приблизно 35 тис. га. На конференцію 
нас приїхало 6 агрономів. Всі ми розуміємо, що кількість 
земель у світі обмежена, тому ми повинні думати, як 
збільшити ефективність кожного гектара, навіть більше 
– кожного квадратного метра. І справді, внесення азоту 
має бути найбільш наближене до піків його використання 
рослиною, враховуючи кількість опадів, рельєф ґрунту, 
особливості клімату у кожному регіоні.

Представлена технологія SIDEDRESS нас зацікави-
ла, її потрібно розглядати як спосіб удосконалення 
процесу підживлення рослин. Тим більше, що у нас 
бідні піщані ґрунти, у яких азот може промивати-
ся. Тому питання дробного внесення азоту є для нас 
актуальним.

Чудове рішення – система 360 UNDERCOVER®. Можна 
використовувати різну кількість форсунок, змінювати 
напрямки розпилення, регулювати висоту, що дозволяє 
вносити інсектицид чи фунгіцид саме у те місце на 
рослині, в якому боремося з ураженням. Однозначно у цієї 
технології є перспектива, це цікаве рішення».

Підготував Андрій Сава
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ВИСТАВКА «АГРОТЕХСЕРВІС-2018»: 
ЗАПРОПОНОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ЗАПОРІЖЖІ

13 лютого у ВЦ «Козак-Палац» відбулась 17-а агропроми-
слова спеціалізована виставка «АгроТехСервіс». Захід 
був організований Запорізькою торгово-промисловою 
палатою за підтримки Запорізької облдержадміністрації, 
Запорізької обласної ради, Комітету підприємців агро-
промислового комплексу при Торгово-промисловій палаті 
України, профільних відомств та асоціацій.

Учасниками «АгроТехСервіс-2018» стали більше 90 під-
приємств з різних регіонів України: Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Лу-
ганської, Миколаївської, Харківської, Черкаської областей. 
Експозиції презентували сільськогосподарську техніку та 
запасні частини, матеріали у сфері насінництва, рослинни-
цтва та селекції, добрива та засоби захисту рослин, послуги 
з транспортування, зберігання та упаковки продукції.

У числі учасників – компанія «Агротек», що представила 
трактори всесвітньо відомої торгової марки «John Deere», 
АТ «Мотор Січ» з широким спектр товарів для сільсько-
го господарства власного виробництва – бензопили, 
мотоблоки, сепаратори, запасні частини; ТОВ «Капітал-
промресурс» - виробник зернових механічних сівалок, що 
користуються неабияким попитом в Україні. 

Українські та зарубіжні експерти переконані, що 
аграрний сектор має орієнтуватися на використання 
інноваційних підходів у виробництві – а саме IT-рішень, що 
дозволяють автоматизувати бізнес-процеси.

Зокрема, компанія «Глобал Інкам» презентувала на 
виставці технології GPS-навігації для аграріїв, що надають 
можливості моніторингу у режимі реального часу, 
контроль витрат палива та багато інших функцій на основі 
спеціальних апаратно-програмних комплексів.

Ще один важливий напрямок для сільського 
господарства – використання альтернативної енергетики. 
Комплекс робіт зі встановлення сонячної електростанції 
аграріям запропонувала компанія «Ecotechno Іnnovation».
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ФОКУС НА ВИСОКОМУ ВРОЖАЇ 
РІПАКУ В 2018 РОЦІ.

АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД NPZ ТА HORSCH
Незважаючи на усі ризики вирощування, ріпак стає невід’ємною культурою у сіво-

зміні вітчизняних товаровиробників. У середньому по країні з одного гектара виро-
щують трохи більше двох тонн насіння «чорного» золота в аграрній сфері. Науковці та 
практики намагаються вирішити питання підвищення продуктивності та ефективності 
його виробництва. З цією метою вже вкотре під егідою німецьких партнерів України 
пройшла серія конференцій, які відбулися у п’яти містах та завершилися у Тернополі 
9 лютого. Головними організаторами заходів стали компанії NPZ і Horsch, до яких цього 
року приєдналася Yara.

Перший блок роботи конференції традиційно був при-
свячений останнім тенденції на світовому і європейському 
ринках ріпаку, а також їхній вплив на поточну ситуацію 
у сільському господарстві України. Зокрема, керівник 
представництва NPZ Олаф Гауе акцентував увагу гостей на 
зростаючі цінові тенденції на ріпак в 2018 році, незважа-
ючи на підвищену пропозицію на внутрішньому ринку. 
Фахівці компанії також розповіли про інноваційні рішення 
щодо стимуляції розвитку кореневої системи, звернули 
увагу на особливості ранньої сівби, а також представили 
нові високоврожайні гібриди озимого ріпаку: Атора, Куга, 
Туре і Шрек.

Учасниками науково-практичної конференції стали 
понад 200 осіб з багатьох підприємств усієї Західної Украї-
ни. Серед гостей заходу також були вчені, представники 
профільних установ та організацій. Зокрема, конференцію 
відвідав відомий науковець – професор Володимир Воло-
димирович Лихочвор. Як він доречно зазначив – вчитися 
ніколи не пізно.

«Ми живемо у надзвичайно динамічний час, в який 
стрімко змінюються технології. Тому необхідно усім бути 
готовими до нових знань та їх почерпати. Найбільш 
професійний рівень надають, власне, такі конференції як 
сьогодні. Темою є вирощування ріпаку. Культура цікава 
і необхідна в структурі посівних площ. Однак поряд із 
цим існують ряд особливостей і стримуючих факторів у 
технології. Досвід фахівців компанії NPZ є дуже корисним, 
адже вони чи не перші в Україні запропонували світовий 
досвід у вирощуванні ріпаку. Для себе почерпнув багато 
нової інформації про елементи технології, особливо щодо 
живлення рослин. Тут у нас ще є багато прогалин, тому 
вирішувати ці питання спільно, в тому числі за рахунок 
вдосконалення технічного забезпечення».

ІННОВАЦІЇ ВІД HORSCH
У фокусі доповідей фірми «Horsch» були технічні новинки 

в технології вирощування сільськогосподарських культур, 
а це три напрями. По-перше, продемонстровано вкотре 
надійні результати використання сівалок Focus TD. Лише на 
теренах Західної України їх працює понад 20 одиниць. Серед 
переваг сівалки є те, що за допомогою цього агрегату можна 
спочатку здійснювати глибоке рихлення, внести добрива 
та посіяти. Рихлення відбувається безпосередньо у рядку, 
передбачена також опція внесення добрив на різну глибину.

По-друге, новою модифікацією сівалки Focus є варіант 
MT, що інтегрованою новинкою на базі TD та культиватора 
Tiger NT. Запропоноване інженерами кардинальне рішення 
дозволить інноваційно дивитися на передпосівний обробі-
ток ґрунту та сівбу культур. При чому агрегат дозволятиме 
працювати на різній ширині міжрядь – від 30 до 70 см, тоб-
то практично на усіх видах сільськогосподарських культур 
(ріпаку, сої, соняшнику, цукрових буряків, кукурудзи). Важ-
ливим доповненням машини буде багатофункціональність 
використання бункера. У бункері можна розмістити три 
компоненти. Для вітчизняного ринку буде запропоновано 
бункер ємністю 17000 та 21000 літрів.

Третім рішенням є удосконалення посівного диску 
сівалки Maestro, яке полягає у поліпшенні цілого механізму, 
що дозволяє висівати не лише крупне насіння, а й дрібне. 
Це дозволить менше часу простоювати агрегату і задіяти 
машину на сівбі ранніх та пізніх культур.

«Запропоновані рішення у всіх трьох агрегатах дозволя-
ють також враховувати тип ґрунту та його стан після 
основного обробітку. Тобто в залежності від стану ґрунту 
перед посівом культури, погодних умов можна нала-
штувати міжряддя та глибину рихлення, внесення добрив 
та висіву. Все це передбачено у налаштуваннях згідно техні-
чних умов експлуатації машин», - доповнив Тарас Рунців, 
менеджер Західного регіону ТОВ «Хорш Україна».
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Це підтверджується і на практиці, адже усі за-
пропоновані інновації випробовуються і впроваджую-
ться у діяльності вітчизняних аграріїв. Зокрема, на полях 
ТОВ «Агрокультура Мостиська», що знаходиться у Льві-
вській області, працювала сівалка Maestro із розробленим 
та встановленим на сівалку механізмом висіву дрібного 
насіння. 

Як зазначив Володимир Бубнов, заступник ди-
ректора з виробництва, це рішення дуже допомогло під 
час посівної кампанії в умовах осені 2017 року:

«На сьогодні підприємство займається обробітком 
12 тисяч гектар у Львівській області. Слід зауважити, 
що посівні агрегати використовуються від партнера 
заходу – компанії «Horsch». Це сівалки для суцільного 
висіву культур Pronto 9 SW (2 агрегати) та для висіву 
просапних культур з міжряддям 70 см Maestro 16.70 SW 
(2 агрегати). У минулому році через несприятливі погодні 
умови (відсутність опадів, підвищена температура 
ґрунту, твердість ґрунту) не було можливості посіяти 
озимий ріпак сівалкою суцільного висіву. Тож довелося 
застосовувати сівалку Maestro. Для нас це був експери-
мент, але у компанії «Horsch» запевнили, що додаткове 
обладнання і налаштування вирішать проблему. Сіяли 
ріпак у половину норми з міжряддям 70 у два проходи зі 
зміщенням 35 см, щоб отримати необхідне міжряддя у 
35 см. Незважаючи на такий спосіб висіву, сходи отримали 
рівномірні, вегетація проходила чудово, а стан рослин був 
відмінним. Посів проводили не лише у тестовому режимі, 
а працювали ними протягом 10 днів допоки не випав дощ. 
Отож, несподівано для нас «вимушеним» експериментом 
задоволені і щиро вдячні компанії «Horsch» за таке ін-
новаційне рішення у зміні конструкції диску для висіву та 
налаштуванні агрегату. Загалом вважаю, що її продукти 
мають майбутнє, оскільки інженери враховують побажа-
ння аграріїв та відчувають майбутні тренди ринку»

Щодо результатів діяльності представництва компанії 
«Horsch» в Україні, то можна сміливо зазначити: рік був 
вдалий. Це підтверджується обсягами продажу, а й під-
вищеною увагою аграріїв до новинок та вимогливістю до 
елементів конструкцій наших агрегатів.

«Вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники 
починають все більше вникати у технологічні особливості 
не лише процесу вирощування, а використання техніки, 
планування її придбання (що пов’язано із особливостями 
податкового законодавства – прим. ред.) та підготовки 
до роботи. Це зумовлює вдосконалювати власні напрями 
діяльності і бути на вістрі подій на ринку» – зазначив 
Тарас Рунців.

Підсумовуючи проведення конференції, можна кон-
статувати про підвищений інтерес з боку аграріїв щодо 
перспектив розвитку більш високих врожаїв сільсько-
господарських культур та якісної продукції, а також 
досягнення оптимальних результатів під час ефективного 
обробітку ґрунту, сівби насіння і догляду за рослинами.

Андрій Сава
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ТЕСТУВАННЯ ПІЛОТНОГО 
ПРОЕКТУ NEW HOLLAND НА 
НАЙБІЛЬШОМУ ВИНЗАВОДІ

New Holland Agriculture співпрацює з найбільшим 
винзаводом у світі для випробування програми T4.110F, 
що оснащені автономною технологією NHDrive. Про це 
повідомляє traktorist.ua з посиланням на profi.com.

Тестування пілотного проекту буде проходити на 
виноградниках E. & J. Gallo Winery у Каліфорнії. Там збе-
руть агрономічні та операторські відгуки щодо викори-
стання цієї технології в повсякденній діяльності.

В компанії зазначають, що дані нададуть реальну 
інформацію про повний спектр можливих автоматичних 
та автономних додатків. Оператор зможе контролювати 
безпілотні транспортні засоби, а в кінцевому підсумку 
трактор буде повністю автономний.

Нова пілотна програма з T4.110F застосовуватись до 
цілого ряду тракторів марки New Holland.
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оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7.

TH 7035
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ВОЛОДИМИР ПІДВАЛЬНИЙ: «МИ ПРОПОНУЄМО 
НЕ ПРОСТО СІВАЛКУ, А КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ 

– ТЕХНІКУ ТА АГРОТЕХНОЛОГІЮ»
«Суффле Агро Україна» одна з тих компаній, про яку краще будь-якої рекла-

ми говорить її репутація. 8 лютого у Львові компанія провела семінар. Тож, для 
чого зібрались та про що говорили аграрії?

Спікери «Суффле Агро Україна» презентували як товари 
та послуги компанії, так і поділились з слухачами цікавою 
аналітикою. Так, Олександр Савчук, керівник комерційно-
го відділу, висловив впевненість у хороших перспективах 
українського аграрного сектору, базуючись на демографі-
чних та кліматичних даних на наступні кілька десятиліть. 
Довгою, детальною та цікавою була доповідь Миколи 
Матвійчука, керівника агрономічного відділу «Суффле 
Агро Україна». Він розповідав про особливості вирощува-
ння ячменю, пшениці, сої та гороху. Варто відзначити, що ці 
питання викликали жвавий інтерес присутніх. 

Також було представлено проект SOILTEQ, що базує-
ться на трьох принципах: мінімальний обробіток ґрунту 
до глибини насіннєвого ложа, прямий посів у покривні 
та проміжні культури, і стрічковий посів, що дає можли-
вість користуватись перевагами повноцінної обробки 
рядів та водночас прямого посіву, залишаючи рослинний 
покрив у міжряддях. З підтримкою ідеї клубу виступив 
генеральний директор компанії SKY Agriculture, 
французький фермер Давід Гі, розповівши про досвід 
роботи свого господарства за аналогічними технологіями.

Проте, головною подією заходу була презентація 
нової сівалки, яку провів керівник технічного відділу 
компанії Володимир Підвальний. В Україні з’явився 
новий бренд SKY, під яким представлені дві сівалки: 
MaxiDrill та EasyDrill. 

ХТО Є ВИРОБНИКОМ ТЕХНІКИ SKY?
Сівалки MaxiDrill та EasyDrill виготовляють у Франції на 

заводах компанії Sulky. Ця компанія відома українським 
аграріям як виробник розкидачів мінеральних добрив, 
проте ще з середини 1980-х років вона виготовляє також і 
сівалки. 2012 року компанія Sulky у співпраці з французьки-
ми фермерами створила новий бренд SKY та компанію SKY 
Agriculture. Очолив її Давід Гі, який є фермером та інже-

нером водночас. За час роботи було продано більше тисячі 
сівалок SKY, 70% продажів припало на Францію.

Давід Гі має ферму біля міста Нант на південному 
заході Франції, площею приблизно 200 гектарів. Він 
уже понад 15 років очолює спілку The New Farmer, яка 
займається популяризацією агротехнології, заснованої 
на широкому застосуванні посівів сидеральних культур. 
Саме Давід запропонував компанії Sulky створити сі-
валку, яка б ідеально підходила для цієї агротехнології. 
Так народилась SKY Agriculture. Вони з Sulky вважають 
себе компаніями-сестрами. Сівалки виготовляють 
на заводах Sulky (компанія володіє у Франції трьома 
заводами, персонал налічує понад 300 осіб, і вона є 
незалежним виробником з повним циклом виробництва), 
а в SKY Agriculture під керівництвом Давіда працює кон-
структорський відділ. 

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СІВАЛОК SKY?
SKY Agriculture позиціонує їх як посівні комплекси, 

які можуть працювати по посівах сидеральних культур 
та стерні. І хоча ці сівалки придатні для роботи на полях 
з будь-яким типом основного обробітку ґрунту: оранки, 
mini-till, strip-till, головною особливістю цієї техніки є мож-
ливість працювати саме по посівах сидератів. Власне, тому 
вони і створені. Сівалки здатні висівати культуру прямо в 
сидерат чи, за наявності на полі досить високих пожни-
вних решток, прямо у стерню. Сівалки забезпечують точну 
роботу. Вони можуть одночасно (!) висівати три культури 
з трьома різними нормами висіву на дві різні глибини. 
Разом з насінням можуть подаватись і добрива.

Завдяки деяким конструктивним рішенням сівалки SKY 
переважатимуть над наявними на ринку аналогами. 

Якщо говорити про висівну секцію, то в них за-
стосована диск-анкерна система, сошники обладнані 
стравлювачами, а завдяки двоточковому кріпленню від-
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сутня вертикальна вібрація сошників.  Кут диска висівного 
елементу становить 3,5 градуси,  а точність глибини висіву 
контролюється кліпсами і гідроциліндром.

Також, завдяки додатковій парі коліс сівалку можна 
транспортувати повністю завантаженою. Колеса об’єднані 
в пари, що зменшує тиск на ґрунт на 25%, і також до-
зволяє в разі потреби ці пари швидко змінювати, оскільки 
змонтовані вони не на єдиній осі. 

Особливо високою є якість металу, з якого виготовлені 
всі елементи сівалок. Варто також відзначити і хороше 
покриття бункерів фарбою – воно відбувається через 
повне  занурення у гальванічну суміш. 

Особливістю MaxiDrill є те, що вона створена для робо-
ти в умовах підвищеної вологості.  Сівалка може сіяти у 
вологий ґрунт як рано навесні, так і пізно восени – сошни-
ки не забиватимуться. Це неабияка перевага, практики 
зможуть оцінити. 

EasyDrill же спроектована спеціально для посіву насін-
ня у сидерат, у тому числі, у зелений свіжий. 

Проте, обидві сівалки є дуже універсальними. MaxiDrill 
та EasyDrill забезпечують точний висів. За словами пред-
ставника компанії, нерівномірність висіву насіння у двох 
рядках, наприклад, на пшениці не перевищує 1,9%.

Сівалки SKY, які будуть поставлятися в Україну, при-
значені для агрегатування з тракторами потужністю від 
200 до 300 к.с., що теж є перевагою. І це лише маленька 
частинка “фішок” у техніці SKY Agriculture. «Конкуренцію 
створюватимемо ми, а не нам. Ми впевнені в надійності 
техніки, яку пропонуємо», – каже Володимир Підвальний.

ЯКОЮ БУДЕ СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ 
СІВАЛОК SKY В УКРАЇНІ?

Такою ж, як і у Франції. У компанії підкреслюють, що 
ці сівалки були спроектовані під агротехнологію, яка 
передбачає використання сидератів. SKY Agriculture 
пропонує не саму лише сівалку, але комплексне рішення – 
апробовану агротехнологію та сівалку до неї. Справа от у 
чому. В Україні правлять бал інтенсивні технології, а якщо 
поглянемо на Францію, то там ще у 90-х роках досягли в 
цих технологіях максимуму. Французький досвід говорить, 
що більше 12 тонн пшениці з гектара взяти неможливо. 
Нам, в Україні, подібні врожаї здаються вершиною мрій. 
Але інтенсивні технології таять у собі деякі небезпеки, 
з якими зіткнулись у Франції і вже стикаються в Україні, 
та поки не звертають на них належної уваги. Йдеться, в 
першу чергу, про ерозію ґрунту. Французи говорять, що в 
них є поля, які на 40 сантиметрів нижчі за рівень навколи-
шніх лісосмуг. Це результат їхнього інтенсивного розорю-
вання. Тож у Франції на законодавчому рівні зобов’язали 
власників сільськогосподарських угідь висівати сидерати 
після збору основних культур. Це дозволяє уникати ерозії. 

Давід же пішов ще далі. Він у співпраці з Sulky створив 
сівалку і став використовувати сидерати значно ширше. 
Протягом 24 годин після збору основної культури, щоб не 

втратити тіньову вологу, всі поля засівають сидератами. 
Інколи сидерат і основна культура ростуть разом (напри-
клад, ріпак та конюшина). Подібна агротехнологія не лише 
припиняє ерозію (а з нею, і змив поживних речовин з 
полів), але й дозволяє: 

- забезпечити водний баланс ґрунту завдяки утворен-
ню роси на покритому рослинами полі (атмосферна ірига-
ція за Іваном Овсінським); 

- забезпечити деякими поживними речовинами (на-
приклад, конюшина акумулює до 150 кілограм безплатно-
го азоту на гектар);

- знизити собівартість. 
Важко повірити, але Давід стверджує, що якщо фе-

рмери, які працюють за інтенсивними технологіями, 
витрачають на гектар 500 євро, то в його господарстві 
та господарствах його однодумців ці витрати 
становлять 150 євро на гектар. Притім урожай, напри-
клад, пшениці у Давіда – 8-9 т/га, що лише на 2-3 тонни 
менше, ніж у господарств, які використовують інтенси-
вні технології. 

Зараз французи все більше переходять на нову си-
стему землеробства. Хоча, усе нове – давно забуте старе. 
Що таке сидерація, знає кожен агроном в Україні, але 
в нас вона вважається всього лиш одним із методів, а 
французи зробили її ключовим елементом господарюван-
ня на землі, та спроектували відповідну сівалку.

Офіційним партнером SKY Agriculture в Україні є 
компанія «Суффле Агро Україна», яка два роки тому 
започаткувала проект SOILTEQ, що пропагує використан-
ня сидератів у сільському господарстві. Цей проект і стане 
базою, яка повинна переконати українського аграрія 
в перспективності такої системи господарювання та 
показати, що ці речі працюють і в Україні. «Якщо ми хочемо 
мати високу маржинальність, то повинні забезпечити 
життя ґрунту», – каже Микола Матвійчук.

ЩО ПРОПОНУЄ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»?
Окрім безпосередньо сівалок – агрономічний су-

провід, насіння сидератів та сумішей, які апробовані 
в Україні. В компанії говорять, що хочуть йти поряд з 
аграрієм, який придбає у них техніку. Вони орієнтуються 
на довгострокову співпрацю з господарствами. «Не потрі-
бно, – каже Давід Гі, – відразу відмовлятись від звичної вам 
технології, започаткуйте тестове поле і дивіться. Сі-
валки можна налаштовувати для роботи, незважаючи на 
те, яку систему основного обробітку поля ви застосовує-
те». У «Суффле Агро Україна» переконані, що і українські 
аграрії, спробувавши нову систему землеробства, оцінять 
її переваги. 

Компанія бачить своїми клієнтами як господарства 
середнього розміру, так і агрохолдинги. Вже зазначалось, 
що ці сівалки потребують менш потужної техніки, для 
них підходять трактори потужністю від 200 до 300 к. с., а 
також завдяки наявності додаткових коліс вони можуть 
їхати завантажені, що зручно для господарства будь-якого 
розміру.

КОМЕНТАР
– Українських аграріїв цікавитимуть результати 

роботи технології, яку пропонує «Суффле Агро Украї-
на». Клуб SOITEQ працює уже два роки, яких результа-
тів вдалось досягти за цей час?

Павло Котляр, координатор проекту SOILTEQ:
– Потрібно розуміти, що у Давіда технологія уже від-

точена та злагоджена в роботі однак і він постійно шу-
кає покращень. У випадку з українськими господарствами, 
ми знаходимось у перехідному періоді. Наприклад, у 
господарстві «Агропрогрес Теребовля» виключили деякі 
види обробітку ґрунту,  і вже відчувають суттєву 
економію часу та витрат.

Володимир Гуменецький
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Ви хотіли б швидко та якісно підготувати ґрунт до посіву вибагливих культур?
Наша порада: Систем-Компактор від ЛЕМКЕН. Саме завдяки чотирьом
послідовно установленим групам робочих органів вона завжди гарантує
оптимальний результат роботи і лише за один прохід. Дізнайтеся про неї більше:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ: НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

ЛЕГКА ПІДГОТОВКА ПОСІВНОГО ЛОЖА Кільчато-шпоровий коток із 

зміщеними кільцями для

оптимального зворотного

ущільнення та подрібнення

Багатостороннє налаштування агрегату
для оптимального подрібнення та зворотного ущільнення
Гідравлічне регулювання вирівнювальної пластини для 
цільового направлення ґрунту до подрібнюючих котків
Паралелограмна навіска секцій з лапами 
для точної глибини обробітку
Масивні несучі кронштейни із пружинної сталі
для більшої стабільності
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Паралелограмна навіска секцій з лапами 
для точної глибини обробітку
Масивні несучі кронштейни із пружинної сталі
для більшої стабільності

«ЛЕМКЕН-УКРАЇНА» ПІДВЕЛА 
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Підводячи підсумки 2017 року, 1 лютого 
«ЛЕМКЕН-Україна» було організовано зустріч за участю 
всіх 9 українських та 2 молдавських дилерів LEMKEN. 
Вперше на заході в такому форматі був присутній 
генеральний директор LEMKEN GmbH & Co. KG Ентоні ван 
дер Лей. І це не дивно, адже в минулому році в Україну 
було відвантажено техніки та запчастин LEMKEN на суму 
близько 30 млн. євро, через що наш ринок зайняв третє 
місце серед країн експорту та четверте за обсягом збуту. 
Пан ван дер Лей поділився із присутніми про досягнення 
фірми в цілому та в різних регіонах світу, таких як Північна 
Америка, Китай, а також розповів про тенденції розвитку 
аграрних ринків та плани на майбутнє.

Захід продовжили презентацією оновленого прайс-
-листу. З 2018 року українським аграріям доступні 
до замовлення нові сівалки Солітер 25, рестайлінгові 
обприскувачі Примус та Альбатрос, чотирьохбалковий 
інтенсивний стерньовий культиватор Карат 12. Окрім 
того було анонсовано завезення двох просапних сівалок 
LEMKEN Азуріт 9 для проведення демопосівів як на 
території України, так і Молдови. Приймаються заявки від 
господарств. Опісля відбулося представлення маркети-
нгових заходів в 2018 році за участі «ЛЕМКЕН-Україна».

Як і минулі рази в цьому році також не обійшлося 
без церемонії нагородження. За результатами роботи 
в 2017 році ТОВ «Ерідон ТЕХ» було визнано «Лідером з 
імпорту». На найбільшу суму товарів з клеймом LEMKEN 
продав «Агротехсоюз», за що був удостоєний звання 
«Лідер з продажів». До речі, цю високу планку «агро-
техсоюзівці» утримують вже декілька років підряд. 
Вже традиційно лідером з продажу запасних частин та 

комплектуючих став наш давній та надійний партнер 
«Конкорд ГЕЙ». А минулий рік дуже стрімкий приріст 
показав молодий харківський дилер «Укрфармінг», який 
заслужено отримав нагороду за кращу динаміку роз-
витку. Фірма «А-Тера» вже вкотре підтвердила свій хист 
продавати весь модельний ряд, що не завжди під силу 
навіть найсильнішим, за що і була нагороджена у відповід-
ній номінації. З поміж двох дилерів на території Молдови 
лави першості зайняв «Вадалекс-Агро». За ефективну 
співпрацю та надійні партнерські відносини подяку-
вали компанії «ЛАН», «Інтертехінвесту», «Агроресурсу», 
компанії «Агро-Темп» та «Діазтех».

По закінченню зустрічі представникам дилерів була 
презентована книга LEMKEN, яка була удостоєна найвищої 
нагороди в Німеччині German Design Award 2018.

Джерело: прес-служба «ЛЕМКЕН-Україна»
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ПОСІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СИСТЕМІ 
МІНІМАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Сербій В.К., к.т.н., с.н.с. (ННЦ «ІМЕСГ»)

Земля – найголовніший ресурс в Україні. Основним фа-
ктором руйнування земельних ресурсів є процеси водної 
та вітрової ерозії.

Застосування традиційних технологій обробітку ґрунту 
забезпечує високу якість його підготовки, але сприяє поси-
ленню ерозійних процесів, втраті гумусу, переущільнен-
ню ґрунтів і руйнування природних екосистем. Існуючі 
технології вимагають численних проходів знарядь, що 
призводить до збільшення витрат праці, палива та сукупної 
енергії. Необхідний перехід до нових природоохоронних 
низьковитратних технологій забезпечується мінімальною 
технологією обробітку ґрунту.

Мінімальна обробка означає скорочення механічно-
го впливу на ґрунт як в горизонтальній, так і у верти-
кальній площині. Вона може розвиватися в двох напря-
мках: у вигляді скороченої і ґрунтозахисної. Скорочена 
обробка – це зменшення механічного впливу на ґрунт, що 
не передбачає обов›язкового збереження післяжнивних 
залишків на поверхні поля. Мінімальна ґрунтозахисна 
обробка забезпечує збереження залишків на поверхні 
ґрунту протягом усього вегетаційного або ерозійно-
-небезпечного періоду.

ІНТЕРЕС ДО ПОСІВУ В СИСТЕМІ МІНІМАЛЬНОГО 
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗРОСТАЄ

В останні роки інтерес до проблем посіву сільсько-
господарських культур в системі мінімального обробітку 
ґрунту значно зріс, що пояснюється важливістю цієї опера-
ції для підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур, а також впровадженням у виробництво інтенси-
вних і ресурсо-вологозберігаючих технологій.

Високий рівень механізації рядового посіву зернових 
культур на великих площах і достатня відпрацьованість 
конструкцій зернових сівалок були досягнуті ще в 
50-60 роки. Подальший розвиток вітчизняних і зарубіж-
них посівних машин для посіву зернових культур йде в 
напрямку створення спеціальних сівалок, універсальних 
посівних машин і комбінованих агрегатів. Все ширше 
знаходять поширення пневматичні сівалки з централі-
зованим дозуванням насіння, що мають один бункер і один 
висіваючий апарат на всі сошники. Більше місце в техно-
логії висіву починає завойовувати складна електроніка і 
комп›ютерні технології.

Головне завдання посіву – оптимальне розміщення 
в ґрунті насіння, з метою отримання максимального 
врожаю.

Основні агротехнічні вимоги до посівних ма-
шин: повинні забезпечуватися норми висіву зернових, 
зернобобових, круп’яних культур і льону в межах 
12-300 кг/га, трав – 5-90 кг/га, гранульованих мінеральних 
добрив – 25-500 кг/га; пошкодження насіння при висі-
ві зернових культур не повинно перебільшувати 0,3%, 
зернобобових – 3%; нерівномірність висіву між окремими 
висівними апаратами не повинна перебільшувати для 
зернових, льону, рису ±3%, для зернобобових - ±4%, для 
злакових і бобових трав - ±8%; відхилення загального 
висіву від заданої норми не повинно перебільшувати ±2%, 
для трав - ±3%; відхилення загального висіву від заданої 
норми гранульованих мінеральних добрив не повинно 
перебільшувати ±10%; глибина загортання насіння має 
бути регульованою в межах 0-90 мм; кількість насіння, що 
зароблено на задану глибину, повинно бути не менше 80%; 
незаробленого насіння не допускається; стартові міне-
ральні добрива мають висіватися в ті самі рядки з насінням, 

а основні добрива – на 20-30 мм нижче насіння, під ними, 
або збоку в міжряддях; поверхня після проходу посівної 
машини повинна бути вирівняною.

За схемами розміщення насіння по площі (спосіб сівби) 
вони можуть бути рядковими (ширина міжрядь 12-15см), 
вузькорядними (ширина міжрядь ≤10см), широкорядними 
(ширина міжрядь ≥16см) і смугового посіву.

РІЗНОВИДИ СІВАЛОК
В даний час існує декілька різновидів зернових сівалок. 

Їх поява викликана широким поширенням (поряд з 
технологією посіву одного насіння по обробленому полю) 
технологій суміщення рядового посіву з внесенням добрив 
в рядки (разом або окремо від насіння), посівом насіння 
трав, прикочуванням ґрунту, культивації, дискування, 
лущенням, фрезеруванням, а на стерньових фонах ґрунтів, 
схильних до вітрової ерозії, підґрунтового розкидного 
посіву з суміщенням операцій підготовки ґрунту, внесення 
добрив і прикочування посівів.

При порівняно однакових вимогах до технології посіву 
(в межах кожного різновиду) сівалки різних країн і фірм 
мають найрізноманітніші типи робочих органів, по-різному 
агрегатуються з тракторами (причіпні, напівнавісні, 
навісні), розрізняються параметрами конструктивних 
схем і конструктивним оформленням, розташуванням в 
широкозахватних посівних агрегатах (табл. 1).

Незважаючи на різноманіття типів сівалок, які суміща-
ють висів насіння зернових культур з внесенням добрив, 
різними видами обробки ґрунту і інше, відомих під назвою 
зернокомбінованих найбільш поширеними залишаються 
прості за конструкцією, надійні і продуктивні, що викону-
ють одну операцію (посів) зернові сівалки. Вони є базою 
для створення різних комбінованих машин і агрегатів. 
Розвиток їх робочих органів в основному визначає техні-
чний прогрес всієї сукупності машин для посіву зернових 
культур.

Посівні комплекси Pronto DC (рис. 1.) німецького 
виробництва Horsch мають унікальну систему ґрунтоу-
щільнювачів для точного загортання насіння на високій 
швидкості, що дозволяє ідеально вирівнювати ґрунт 
при високій швидкості (рис. 1, а). Їх перевагою є: уні-
версальність застосування для посіву в мульчу, по оранці 
або для прямого посіву. Простота налаштувань завдяки 
можливості центрального регулювання секцій обробки 
ґрунту, ґрунтоущільнювачів і висівних секцій.

Посівний комплекс Pronto DC дозволяє виконувати 
адресне внесення добрив (PPF-System) в міжряддя нижче 
горизонту посіву на 2-3 см. Робоча ширина від 3 до 12 м.

Агрегатується з тракторами потужністю від 
80 кВт/110 к.с. (мінімум 35 к.с. / 1 м робочої ширини).

а) загальний вигляд; 
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б) секція ущільнювачів ґрунту перед посівом та після нього
Рис. 1 – Сівалка пневматична Horsch Pronto DC: 
Посівні комплекси німецької фірми Lemken високої 

технологічності та надійності, можуть виконувати техно-
логічний процес з великою точністю на високій швидкості 
(рис. 2).

Рис. 2 – Посівний комплекс німецької фірми Lemken 
Compact-Solitair 9

За трактором на комплексі встановлені дискові 
слідорозрихлувачі, які розпушують ґрунт по слідам шин 
енергозасобу.

Секція для ґрунтообробки виконана з 2 рядів сферичних 

вирізних дисків. Перед посівом ґрунт вирівнюється та ущі-
льнюється шинним катком, за яким встановлено конусний 
каток, для формування гребенистої поверхні поля. Таким 
чином попереджається поява водної та вітрової ерозії. 
Висів виконується сошниковою батареєю з 2 рядів дисків.

Швидкість роботи ґрунтообробних робочих органів і 
сошників оптимально відповідає один одному, тим самим 
забезпечуючи прекрасну передпосівну підготовку ґрунту, 
а так же плавний хід сошників. Прикотуючі ролики ведення 
глибини завжди здійснюють гарне закриття ґрунтом посі-
вного матеріалу, особливо в посушливих умовах.

Структура посівного комплексу Lemken Compact-Solitair 
9 представлена на рис. 2.

Посівний комплекс Kverneland MSC (рис. 3) – це 
високотехнологічна машина для великих сільсько-
господарських підприємств, забезпечує високу швидкість 
в поєднанні з високою якістю укладання різного посівного 
матеріалу. MSC можна налаштувати відповідно до будь-
-яких агрономічних вимогам незалежно від того, чи хочете 
ви сіяти по відвальній або безвідвальній технології обробі-
тку ґрунту або, наприклад, під час підсіву трави.

Рис. 3 – Посівний комплекс MSC Acord Норвезької 
фірми KVERNELAND

Конструкція Kverneland MSC + відрізняється наявністю 
обладнання для внесення добрив. Бункер об’ємом 4500л 

Таблиця 1 – Перелік закордонних виробників сівалок для роботи в системі мінімальної обробки ґрунту

Виробник Модель
Vaderstad Серіїї Rapid, серії Spirit, BioDrill

Horsch Pronto 3DC/4D/6DC/7DC/8DC/9DC/12DC, серії Express TD,  серії Sprinter
Kverneland DA 2.5/3, e-drill compact 3.0/3.5/4.0, e-drill maxi 3.0/3.5/4.0, DF-1 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5, DF-2 5.0/6.0, DL 3.0/4.5, DG 

II 9000/12000, u-drill 3.0/4.0/6.0, ts-drill 4.0 / 4.8 / 5.0 / 5.6 / 6.0, U-drill  Plus 3.0/4.0/6.0, Airseeder и Cultibar, mc-
drill PRO 3.0/4.0, серії MSC

Amazone werke Cataya 3.0, Centaya 3.0, AD-P 01 Special/ Super, Avant 4.5/6.0, 
Citan 8.0/15.0, Cirrus 3.0/6.0, Primera DMC 4.0/6.0/9/12.0,  Condor 12.0/15.0, Cayena 6.0

Machio Gaspardo Compagna 1300/1500/1800/2000/2300/2500/3000, Aliante plus dominator 3000/3500/4000, 
Dama Drago 2500/3000/3500/4000, 

Alitalia 3000/3500/4000, Corona 4000/6000, 
Contessa-Conte 4600/5000/6000

Lemken Saphir 7/8, Solitair 8/9/12, Compact-Solitair 9
Köckerling Vitu 300/ 400/600/600 Combi, Ultima CS 300/400/600, Ultima 800/900

Great Plains 1200/1300/1500/1510/2000/2010/2020/2025/2510/2520/2525/2700/2N-2410/2N-3010/2S-
2600/2SF24/3000/4000/5000, SPARTAN II 807/907/1007 AIR DRILL, серії NTA, CTA-4000/4000HD

Morris C2 Contour, RAZR,  Maxim II, Concept
Case IH Precision Disk 30  

Flexi-Coil 60 Series, 5000HD Air Drill, 5500 Air Drill
Amity Air Till Drill 4010/5015/6015 , AIR SINGLE DISC DRILLS 30 FT/30NT/40 FT/50 FT/60 FT
Kuhn  PREMIA 300/300/4000, PREMIA 9000 TRC,  Fastliner, BTF 302, BTF 402 R, BTF 402, BTF 452 R, BTF 452, 

BTF 502 R, ESPRO 6000 R
John Deere BD1108/1110/1113, 455, 1590, 730 LL
Bourgault 3320, 3420, 3720, 5810

Sulky Xeos PRO, Xeos MD / HD, KRONOS, Tramline CE/CX, Tramline SE/SX, SEED MASTER
Unia POZNANIAK 330/370/420/550/780/100, AMBER 900/1200, AMBER 3000/3500, MAZUR 855/1100,  CAYENNE L 

1000
Victor Juri SA Latina Max 10, MP 4.8, MC 4.0, Atlantic 2.5, MP 3.20, MP 11.4, Chimango Cargador

Bednar OMEGA OO/OO_FERTI/OO_L
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розділений на 2 частини в співвідношенні 40:60 або 60:40. 
Два незалежних дозатора використовують для насіння і 
добрив або для двох різних видів насіння.

Секція дискової борони для оранки і мульчування 
містить гумовий амортизатор на кожен диск. Незалежні 
секції, плавне налаштування глибини передньої і задньої 
секції. Механічна або гідравлічне регулювання глибини.

Зубчасті, сферичні диски 460 мм, з незмінним кутом 
атаки, з відмінним перемішуючим ефектом. Колесо для 
накочування для отримання вирівняного, ущільненого 
насіннєвого ложа.

Передній шинний пакер створює вирівнюючий ефект 
перед дисковою бороною. Забезпечує точний контроль 
глибини обробки дисковою бороною по всій робочій 
ширині.

Італійська фірма Maschio Gaspardo SpA випускає лінійку 
посівних комплексів різного типорозміру та комплектації.

Посівний комплекс Gaspardo Corona (рис. 4) має велику 
ємність насіннєвого бака (бункера)  3500 літрів. Допустима 
швидкість руху трактора від 10 до 15 км/год забезпечує 
автономну роботу і високу продуктивність машини (при-
близно 6-9 га/год).

 Міцна, яка не потребує технічного обслуговування 
дискова борона гарантує отримання дрібно подрібненої 
ґрунту і ефективне висівання на полях з пожнивними 
залишками або на поораних полях. CORONA може пра-
цювати з декількома пневматичним сівалками GASPARDO 
або сівалками для висіву дрібного насіння, відповідаючи 
вимогам сучасних технологій посіву на різних типах ґрунтів 
і систем обробітку.

CORONA обладнана двохточковою системою букси-
рування, допускає кути розвороту більше ніж 180° і дає 
можливість виконання дуже крутих поворотів, як при 
транспортуванні машини по автодорозі, так і на поворот-
них смугах поля. 

Максимальна ширина транспортування машини менше 
3 метрів, що дозволяє їй безперешкодно рухатися по 
автодорогах.

Рис. 4 – Посівний комплекс італійської фірми 
Gaspardo Corona

Посів в системі мінімального обробітку грунту мож-
на здійснювати агрегатами і вітчизняного виробництва.  
Найбільш застосована  з тракторами потужністю  до 
80 к.с. зернотукова сівалка марки ASTRA 3,6А (стара назва 
– СЗ-3,6А) (рис. 5). Вона є базовою в сімействі сівалок, що 
виготовляє ПАТ «Червона зірка». Призначена для рядкової 
сівби зернових і зернобобових  культур з міжряддям 15см 
та внесенням у рядки стартових мінеральних добрив. 
Здатна працювати по чистих і мульчованих рослинними 
рештками фонах. 

До такого ж класу сівалок відносяться сівалки серії 
СЗМ «Ніка-4» і «Ніка-6» виробництва ЧП ПКФ «Велес-Агро» 
(рис. 6, 7). Сівалки – зернотукові, з котушковими висівними 
апаратами і дводисковими сошниками з коточками. Мо-
жуть комплектуватися апаратами для висіву дрібнонасін-
невих культур.

Рис. 5 – Сівалка марки ASTRA 3,6А 

Рис. 6 – Сівалка серії СЗМ «Ніка-4»

Рис. 7 – Сівалка серії СЗМ «Ніка-6»
МСНПП «Клен» випускає навісні зерно-трав’яні рядкові 

сівалки Клен-3Т, Клен-4,5Т, Клен – 6Т (рис. 8) шириною 
захвату 3, 4,5 і 6 м 
до тракторів класу 
0,9-2. Принципова 
відмінність цих 
машин – застосовані 
на них висівні 
апарати з електрон-
ним керуванням і 
контролем висіву, 
які живляться від 
електросистеми 
трактора. 

Рис. 8 – Навісна сівалка "Клен-6Т"
Навісні зерно-трав’яні рядкові сівалки виготовляє агрофі-

рма «Аркона», під марками МВ-4500 і МВ-6000 (рис. 9). Шири-
на їх захвату – 4,5 і 6 м. Крім того,  стрімко впроваджується в 
господарствах України комбінований агрегат «Партнер-7,5» 
виробництва компанії «Українська аграрна техніка».

Рис. 9 – Рядкова сівалка "Аркона" МВ-6000
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CNH INDUSTRIAL І MICROSOFT 
ОГОЛОСИЛИ ПРО СТВОРЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Про це пише портал agbz.ru
Принципово нова платформа Service Delivery Platform 

(Платформа Надання Послуг), заснована на базі Microsoft 
Azure, забезпечить вільний доступ до даних про транспорт-
ні засоби в ході їх експлуатації. Інтегроване інноваційне 
рішення полегшить проведення превентивного ремонту, а 
також дозволить підвищити ефективність і продуктивність 
машин і устаткування.

Концерн CNH Industrial і компанія Microsoft оголосили 
про запуск спільного проекту з впровадження цифрових 
технологій (Digital Transformation), завданням якого є 
надання сучасних високотехнологічних сервісів клієнтам 
глобальних брендів сільськогосподарської техніки CNH 
Industrial - Case IH і New Holland Agriculture, а також бренду 
комерційної техніки IVECO. Дані, одержувані від підключе-
них до загальної інформаційної мережі машин і устатку-
вання, будуть використовуватися для оптимізації бізнес-
-процесів і виявлення нових перспективних напрямків 
генерації прибутку. Подібний ефект можна досягти завдяки 
сучасним цифровим інструментам, робота яких будується 
на хмарному сервісі Microsoft Azure і його «інтелектуальних 
технологіях».

Результатом співпраці стане розробка та оснаще-
ння нового покоління сільськогосподарської техніки 
доступом до інформаційних мереж. Власники техні-
ки отримають ряд додаткових унікальних послуг, які 
використовують значні масиви даних, зібраних в ході 
експлуатації машин і устаткування. Запуск Service Delivery 

Platform стане «пілотної стадією» впровадження ци-
фрових технологій в продукцію глобальних брендів 
сільськогосподарської техніки CNH Industrial. Платформа 
дозволить забезпечити «безшовний» обмін агрономі-
чними даними, отриманими від машин і обладнання за 
допомогою Microsoft Azure.

Використання телематики відкриває нові можли-
вості для власників автопарків і кінцевих замовників 
у всіх областях комерційних транспортувань. Клієнти 
зможуть контролювати значний ряд параметрів - від 
технічного стану транспортного засобу до оцінки 
стилю водіння. Крім того, розширяться можливості 
превентивного обслуговування і ремонту, а відповідно 
збільшиться час корисної експлуатації техніки. Серед 
додаткових переваг можна згадати поліпшення контро-
лю за витратою палива, а також обмін інформацією з 
партнерами і постачальниками для зростання прибутку 
в майбутньому.

У партнерстві з Microsoft CNH Industrial отримає мож-
ливість запропонувати клієнтам набір вкрай продукти-
вного інструментарію використання великих масивів 
даних (Big Data). Даний проект - лише частина форму-
вання загальної платформи, запланованої компанією. 
У загальну платформу входитимуть технології проми-
слового інтернету речей, штучного інтелекту, аналітики 
і фінансового прогнозування - всі ці ресурси також є 
частиною екосистеми, що надається Microsoft. До того 
ж, для впровадження загальної «Платформи Надання 
Послуг» CNH Industrial зможе скористатися розробками 
підрозділу Microsoft Enterprise Services і використовувати 
його експертний досвід для реалізації складних програм 
digital-трансформацій від моменту стратегічного планува-
ння до впровадження «під ключ».





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

ЗАВАНТАЖУВАЧ 
БОРТОВИЙ ЗС-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.
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»: 
25 РОКІВ ЯКІСНОЇ ТЕХНІКИ НА РИНКУ УКРАЇНИ

«Волинській Фондовій Компанії» – провідному в Україні постачальнику якісної 
сільськогосподарської техніки, запасних частин та сервісних послуг виповнило-
ся 25 років! За цей час, пройшовши багато етапів трансформації у вітчизняній 
економіці та аграрній галузі, компанія здобула імідж надійного партнера для 
аграріїв у сфері продажу та обслуговування сільськогосподарської техніки. 
Окрім того, що компанія реалізує тільки високоякісні моделі передових світових 
брендів, надаючи товаровиробникам широкий асортимент для вибору, вона 
на кожному етапі роботи з клієнтом супроводжує його професійним підбором 
техніки і запчастин та на всі 100% забезпечує оперативний, якісний сервіс. 

З нагоди свого ювілею «ВФК» 9 лютого орга-
нізувала в ресторані «Gosti» біля Луцьку яскраве свя-
то, де зібрався весь колектив компанії з центрального 
офісу та 8 філій, а також найближчі партнери, в числі 
яких була й редакція журналу «АгроЕліта». Затишна 
атмосфера, приємна жива музика, святковий стіл, 
розважальна програма та подарунки – все це створи-
ло чудовий простір для невимушеного спілкування, 
щирих привітань та гарного настрою. 

Олександр Спященко, генеральний директор 
«Волинської Фондової компанії», урочисто відкрив 
свято, подякувавши всім присутнім гостям за те, що 
вони у таку сніжну погоду приїхали розділити з його 
командою цей радісний вечір. 

«25 років – вік хороший та поважний. Він 
демонструє позиції компетентної професійної 
компанії, яка клопіткою працею досягла їх на вели-
кому конкурентному ринку. Найбільшим досягненням 
я вважаю нашу чудову команду, яка є ключем до успіху 

компанії «ВФК» – поділився думкою Олександр Єв-
генович. Також він розповів, що початковий колектив 
компанії складався з кількох людей, і згодом виріс 
майже до 200 працівників. Зокрема давніми партне-
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рами «ВФК» є компанії KUHN та Unia, яку до сьогодні 
вони єдині представляють на ринку України. З 2011 
року розпочалось плідне партнерство з корпорацією 
AGCO, яка виробляє потужну техніку під декількома 
брендами. 

До речі, корпорація AGCO виступила генеральним 
партнером святкового заходу з приводу ювілею 
«ВФК», а бренд  Massey Ferguson став одним з сим-
волів свята та основою для стилістичних елементів 
заходу. До того ж, моделі техніки цього бренду 
урочисто зустрічали відвідувачів перед входом в 
ресторан: це були трактор Massey Ferguson 8737 та 
телескопічний навантажувач Massey Ferguson TH 
7035. Принагідно окреслимо ключові технічні ха-
рактеристики цих машин.

Трактор Massey Ferguson 8737 – це чудове 
поєднання потужності, ефективності, надійності 
та комфорту. Потужність трактора складає 340 к.с., 
оснащений він знаменитим двигуном AGCO POWER 
– найекономічнішим в світі. Невеликі експлуатаційні 
розходи, низький рівень шуму та відмінні показни-
ки якості і крутного моменту – ось цим дозволяє 
насолоджуватись цей двигун. Крім цього, технічною 
особливістю трактора MF 8737 є висока продукти-
вність гідравлічного насоса – 205 л/хв. Крім того, 
вона обладнана системою AgCommand Standard Plus, 
що дозволяє дистанційно слідкувати за продукти-
вністю машини, таким чином, ефективніше її викори-
стовувати. Окремо слід сказати про інноваційну 
систему автоматичного водіння Auto-Guide™, якою 
оснащений MF 8737. Вона набуває все більшого 
поширення на тракторах високої потужності завдя-
ки тому, що дозволяє фермерам швидше повертати 
вкладені кошти і забезпечує комфортні умови пра-
ці оператора протягом довгого робочого часу. В 

тракторах нової серії відмінно в конструкторському 
плані розроблена система баластування. MF 8737 
може тримати баласт на активній передній підвісці 
вагою 2300 кг, що дає змогу за допомогою тиску в 
шинах регулювати тягове зусилля трактора. У під-
сумку, це значно економить час у порівнянні з конку-
рентами. Високоефективна безступінчаста трансмісія 
Dyna VT, з системою динамічного управління потуж-
ністю (DTM) погоджує оберти двигуна і передавальні 
відносини в трансмісії відповідно до навантаження 
на трактор. Ретельно продумана конструкція Dyna-VT 
гарантує максимальну продуктивність, зниження 
фізичного навантаження на оператора і оптимальну 
витрату палива в будь-яких умовах.

Телескопічний навантажувач Massey Ferguson 
TH 7035 – це універсальна машина, яка дозволить 
ефективно здійснювати всі вантажно-розвантажу-
вальні та підіймальні роботи у різних галузях на 
господарстві. Він демонструє чудову швидкість, силу 
та маневреність. Потужність машини – 130 к.с., макси-
мальна висота підйому – 7 м. Навантажувачу властиві 
низькі експлуатаційні витрати, оптимальна економія 
палива і простота технічного обслуговування. Його 
потужний двигун забезпечує достатній обертовий 
момент для найскладніших умов роботи. Продукти-
вність гідравлічного насоса – 100 л/хв. Простий та 
ергономічний дизайн, простора кабіна з прекрасним 
оглядом на 360°, низький рівень шуму, зручна панель 
управління забезпечують комфорт для оператора. 
Низьке розташування точки кріплення стріли і 
округла конструкція кабіни гарантують чудовий 
огляд без шкоди для функціональності, просторості і 
тиші робочого місця оператора. 

На святі лунало багато урочистих привітань від 
представників самого колективу «ВФК» та поваж-
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них гостей. Зокрема Юрій Горбенко, голова Де-
партаменту агропромислового розвитку Волинської 
ОДА, вручив команді компанії декілька офіційних 
подяк та висловив повагу та захоплення її робо-
тою, яка сприяє економічному розвитку регіону, 
допомагаючи ефективно розвиватись фермерським 
господарствам. 

Приємні слова для «ВФК» лунали і від клієнтів, 
багато з яких стали для компанії добрими друзями. 
Керівник найпотужнішого агропідприємства Волині 

ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт», Євген Дудка, роз-
повів про свої враження від співпраці з ювілярами:

«25 років – це багато чи мало? Для вітчизняних під-
приємств це вік великий, такий стаж роботи мають 
одиниці. «ВФК» грамотно пройшли і продовжують 
проходити етапи свого розвитку, зараз вони є одними 
з лідерів з продажу сільгосптехніки. Колектив «ВФК» 
– молодий, амбітний, активно рухається вперед та 
робить успіх компанії. З цією компанією співпрацю-
вати дуже приємно, при тому що працювати з нами 
досить не просто, адже ми дуже вимогливі. Абсолютна 
чіткість поставки та відповідальність менеджера 
– ось що для мене головне. Разом з «ВФК» ми опановує-
мо нові технології, і всі придбання, які я зробив в них, 
для нашої групи підприємств принесли користь. Ми 
купуємо не техніку, а рішення, які дають для агрови-
робництва стабільний прибуток. Директор компанії 
Олександр Cпященко – це професійний бізнесмен, 
управлінець і патріот свого краю, я його поважаю. А 
наше підприємство теж знаходиться в стані бурх-
ливого розвитку, пошуків та оптимізації технологій. 
Розширюємо елеватори, працюємо над вдосконален-
ням логістики, розвиваємо тваринництво».

«Волинська Фондова Компанія» відсвяткувала своє 
25-річчя, підвели підсумки своїх досягнень, але зупиня-
тись на цьому не збирається. Молода амбітна команда 
постійно працює над вдосконаленням своєї роботи, 
розширює коло клієнтів та опановує нові технології, 
аби потім допомогти аграріям правильно та ефективно 
впровадити їх. Щиро вітаємо нашого надійного партне-
ра та бажаємо подальших успіхів і благополуччя!

Тетяна Бєлінська
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В 10 МІСТАХ УКРАЇНИ 
БЕЗКОШТОВНО РОЗКАЖУТЬ ЯК 
ВПРОВАДИТИ СИСТЕМУ HACCP НА 
ЕЛЕВАТОРАХ

Українська зернова асоціація за підтримки Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, а також 
Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів проведе в 10 містах України 
ряд безкоштовних навчальних семінарів для представників 
елеваторів щодо впровадження системи HACCP (система 
аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю крити-
чних точок). Зокрема, такі семінари будуть проведені в Києві, 
Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, Тернополі, Дніпрі, Мико-
лаєві, Харкові, Херсоні та Одесі. Перший практичний семінар 
відбудеться в столиці 2 березня 2018 року.

В УЗА пояснюють, що такі практичні семінари є актуальними, 
адже починаючи з 20 вересня 2018 року впровадження системи 
HACCP є обов’язковим для потужностей, які провадять діяльність 
з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені 
інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей). 
Також, Держпродспоживслужба планує перевіряти потужності, 
що провадять діяльність з харчовими продуктами, зокрема, 
зерносховища, на предмет впровадження системи HACCP. 

Система НАССР – це інструмент управління, який можна 
застосувати до широкого кола простих та складних операцій, і не 
обмежується великими організаціями. Основною метою впровадже-
ння системи НАССР є забезпечення безпеки харчової продукції 
та кормів на всіх етапах харчового ланцюга «від лану - до столу». 
Таким чином, впровадження системи НАССР на елеваторах не лише 
гарантуватиме безпечність вітчизняного зерна під час зберігання та 
транспортування, але і забезпечить конкурентні переваги та інвести-
ційну привабливість підприємства, а також підвищить економічний 
інтерес до українського зерна на міжнародній арені.

Джерело: прес-служба Мінагрополітики



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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КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ: ДЕ ВОНИ 
ВИНИКЛИ І ЯК ПОШИРИЛИСЯ?

Перехід від збирання плодів древніми людьми до примітивної 
сільськогосподарської діяльності ознаменувався «прирученням» 
диких рослин, які існували на той час у природі. Використання 
місцевого рослинного світу задля отримання продуктів харчува-
ння на організованих площах родючого грунту оцінюється вчени-
ми по-різному. Проте археологічні знахідки оцінюють їх періодом 
7-8 тисяч років до нашої ери. Це відбулося у пониззі Нілу, землі 
Леванту та Месопотамії, що дістало сучасну назву «Родючий пів-
місяць». Загалом розвиток окультурення рослин відбувалося на 
п’яти географічно відокремлених територіях планети.

ПЕРЕДУМОВИ 
ПОШИРЕННЯ РОСЛИН

Із розвитком людської цивілізації та 
розквіту морських і сухопутних сполу-
чень між народами, що проживають 
на різних географічних територіях, 
відбулося поширення плодів і насіння 
ендемічних одомашнених рослин. 
Прогрес одомашнення, який проходив 
в різних географічних умовах певних 
територій, був схильний до законам 
еволюції. Наприклад, з рослинами 
відбувалися такі явища як випадкове 
схрещування, кратне збільшення кі-
лькості хромосом на тлі природної 
гібридизації. Тому на сьогодні зовсім 
непросто встановити батьківщину того 
чи іншого культурного виду.

На основі відкриття Чарльза 
Дарвіна про географічні центри 
походження різних біологічних видів 
у науці сформувалося певний напрям 
у вивченні гібридизації. У XIX сто-
літті А. Декандоль опублікував свої 
дослідження, в яких виділив центри 
походження культурних рослин і 
території їх первісного виникнення. 
В його працях досліджені території 
відносилися до великих континентів, а 
також до інших масштабних районів. 
Протягом п’ятдесяти років після ви-
ходу із друку праці вченого знання 
про центри походження культурних 
рослин істотно розширилися. Одним із 
видатних послідовників цього вчення 
бу М.І. Вавилов. На базі відомостей 
про світові ресурси флори він ви-
значив основні центри походження 
культурних рослин.

Якщо раніше вважалося, що 
основні осередки давніх земле-
робських культур – широкі долини Ти-
гру, Євфрату, Гангу, Нілу й інших вели-
ких річок, то М.І. Вавилов показав, що 
майже всі культурні рослини з›явилися 
в гірських районах тропіків, субтропі-
ків і помірного поясу. Він встановив, 
що умови, в яких відбувалася еволюція 
і селекція культури, накладають вимо-
ги до умов її зростання. Перш за все це 
вологість, тривалість дня, температура 
та тривалість вегетації.

ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕННЯ 
РОСЛИН

Враховуючи дослідження, ре-
зультати яких опубліковані у кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст., виділяють 
вісім основних центрів походжен-
ня культурних рослин, кожному їх 
з них виростає певний відсоток від 
усього різноманіття видів сільсько-
господарських сортів: Індостанський 
центр (та Південно-Східноазійський 
осередок) (близько 33%); 
Східноазійський центр (20%); Серед-
земноморський центр (приблизно 
11%); Центральноамериканський 
центр (приблизно 10%); Півден-
ноамериканський центр (близько 8%); 
Абісинський центр (близько 4%); Пере-
дньоазійський центр (4%).

1. Центральноамериканський центр 
– південна Мексика, Центральна Аме-
рика, частково Антильські острови. У 
цьому регіоні переважають помірне 
зволоження (збільшується з північно-
го заходу на південний схід), досить 
високі температури, зі значними 
добовими і сезонними коливаннями, 
помірна тривалість вегетації. Осередок 
є природним місцем вирощування для 
таких пошиирених у нас культур як 
кукурдза, квасоля, гарбуз, какао, овоче-
вий перець, соняшник, топінамбур, 
авокадо, тютюн, махорка та інших 
рослин.

2. Південноамериканський центр 
охоплює гірські області і плоскогір’я 
Колумбії, Еквадору, Перу, Болівії. Тут 
досить високі температури, недостат-
нє зволоження. Зазнав деякий вплив 
Центральноамериканського центру 
(причому взаємно). У центрі вини-
кли такі культурні рослини: папая, 
картопля, помідор, кока, арахіс, ананас, 
маракуя, щириця, гарбуз мускатний 
тощо.

3. Середземноморський центр – 
Балкани, Греція, Італія і велика части-
на середземноморського узбережжя. 
Характеризується не дуже тривалим 
вегетаційним періодом (особливо пів-
нічні його частини), достатнім зволо-
женням і помірними температурами. 
Тут виникло походження таких 
рослин: вівса, люпину, прядильного 
льону, конюшини, оливкового дерева, 
лавру, винограду, дубу, білої гірчиці, 
білокачанної капусти, броколі, гороху, 
бобу, моркви, петрушки та більшості 
інших овочевих культур і трав для 
приправ.

4. Передньоазійський центр 
зосереджений в Передній Азії, вклю-
чаючи внутрішню Малу Азію, все 
Закавказзя, Іран і гірський Туркмені-
стан. У центрі дуже низьке зволожен-
ня, високі температури, тривалі посу-
шливі періоди. Зазнав впливу Серед-
земноморського і Середньоазіатського 
центру, тому практично неможливо 
визначити межі цих трьох центрів, 
оскільки вони дуже перекриваються. 
Відзначився походженням таких ку-
льтурних рослин: більшості видів 
пшениці, полби, ячменю, жита, гороху, 
льону, нуту, люцерни, сливи, айви, фу-
ндука, груші, інжиру, каштану, цибулі 
порей, пастернаку, шпинату, салату, 
любистку, еспарцету, вики тощо.

Продовження буде у наступному номері.
Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.

http://uk.wikipedia.org, http://fb.ru
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ГК «ВІТАГРО» ПОСИЛЮЄ ПОТУЖНОСТІ 
МОЛОКОВИРОБНИЦТВА

Молочне тваринництво групи компаній «ВІТАГРО» інтенсивно розвивається та продовжує 
поставляти на переробку якісне молоко класу «екстра», яке відповідає всім вимогам безпе-
чного та здорового харчування. Загальне поголів’я скота в підприємстві складає майже 6 тис., 
вони розподілені на 8-ми фермах в різних районах, одна з яких відкрита на початку 2018 року. 
Взагалі-то за останній рік в молочній галузі компанії були досягнуті високі результати та реалі-
зовані інноваційні зміни, про які й піде мова в нашому інтерв’ю з Русланом Петровичем Ви-
шневим, директором департаменту молочного скотарства ГК «ВІТАГРО».

– Які найважливіші завдання Вам вдалося досягти в 
роботі у 2017 році?

– На сьогодні я можу сказати, що всі завдання та плани, 
які ми ставили перед собою декілька років тому, виконано 
фактично на 95%. Впровадили те, що планували – перейшли на 
потоко-цехову систему, тобто розділення худоби за фізіо-
логічними групами по днях лактації, продуктивності тощо. 
Запровадили протоколізацію абсолютно всіх виробничих про-
цесів, які відбуваються на фермі: від менеджменту до ветери-
нарії. Це забезпечило нам чіткість та прозорість всіх операцій, 
підвищило рівень відповідальності колективу та контролю, 
дало змогу краще впливати на виробничі процеси. У нас сут-
тєво підвищився показник надоїв, на сьогодні він в залежності 
від ферми становить від 20 до 28 л.

– Чи використовуєте програму управління стадом?
– Програма управління стадом у нас вже діє досить давно, 

але раніше ми використовували її тільки на 40%. Наразі вона 
працює у нас вже на 80%, тепер по кожній корові в електрон-
ній системі є всі необхідні дані, в тому числі коли вона хворіла 
і чим її лікували, який використаний матеріал для осіменіння 
тощо. 

– Наразі нас цікавить програма активності корів – її було б 
доцільно запровадити для тварин на безприв’язному утриман-
ні. Також є думки щодо встановлення програми за контролем 
змішування кормів та годівлі тварин, яка дуже чітко показує 
скільки кормів було змішано, скільки з’їдено, який залишок. Це 
дасть хороші дані для аналізу стану тварин та стане підмогою 
для підвищення рентабельності.

– Розкажіть про відкриття нової ферми.
– Наразі ми працюємо над відкриттям нового комплексу 

в Городоцькому районі на 600 голів дійного стада. Придбали 
старі приміщення та повністю відновили. Поруч знаходиться 
наш комбікормовий завод. В планах розпочати у березні 
будівельні роботи над ще одним приміщенням для утримання 
300 голів. Плюс до того, в травні хочемо почати будівництво 
приміщення на 500 голів для утримання молодняка групами 
6-12 та 12-18 місяців. 

– На сьогоднішній день на новому комплексі вже є більше 
300 голів нетелів, які завезені з Німеччини: частина ще у 
грудні 2017 року, а друга партія вже у другій половині січня. 
Ще 300 нетелів плануємо привезти у травні, гадаю, також з 
Німеччини.

– Це ваш перший досвід придбання тварин за кордоном? 
Чому прийняли таке рішення?

– Так, це вперше. Ми об’їздили в Україні всі племінні 
господарства та не знайшли того, чого прагнули за генетичним 
потенціалом. До того ж, в Європі придбали не дорожче ніж в 
Україні. Хоча, звісно, у вітчизняного молодняка немає питань 
з його адаптацією, це плюс. Але вибір зробили в бік кращої 
генетики, сподіваюсь, він себе виправдає.

– Спочатку ми планували везти нетелів з Нідерландів, але під 
час обстеження та перевірок виявили, що вони мають антитіла 
до хвороби Шмалленберга, що відповідно до нашого ветери-
нарного законодавства не дозволило їх перевезти. Тоді ми разом 
з зоотехніком відправились в Німеччину, заключили співпрацю з 
потужною компанією, яка займається продажем племінних нетелів, 
бичків, генетичного матеріалу для осіменіння корів. Успішно 
придбали нетелів породи чорнорябий голштин, і крім того, 10 голів 
червонорябого голштина, адже показники продуктивності їх мате-
рів були дуже гарні. Договір з німецькою компанією передбачає 
відшкодування вартості тварини в разі її смерті під час перевезе-
ння та протягом 30 днів після прибуття на ферму. Але всі корівки 
добре перенесли дорогу, наразі відновлюються після перевезення, 
звикають до наших кормів та погодних умов. 

– Наскільки нова ферма технологічно відрізняється від 
попередніх?

– В нових комплексах тварини будуть знаходитись на 
безприв’язному утриманні, відповідно, буде впроваджена 
система їх контролю з датчиками на кожній корові. Ми вперше 
впроваджуємо таку систему, старі у нас ферми – прив’язного 
типу. Будемо порівнювати пізніше, яке утримання ефективніше. 
Але європейські фахівці стверджують, що корову необхідно 
максимально приблизити до природних умов, тоді й молоко 
буде доброї якості. 

– Як працюєте над підвищенням якості молока?
– Працюємо над цим постійно, адже вимоги у переробни-

ків до якості молока дуже високі. Є чітка градація по сортах 
молока, відповідно, від цього залежить його ціна. Модернізація 
молокопроводів та підтримка їх в належному стані дозволяє 
підтримувати сировину в чистоті, для норми екстра-класу. 
Молоко з підвищеним вмістом соматичних клітин (від тварин, 
які перехворіли на мастит, наприклад), ми зціджуємо в окрему 
тару. Підтримуємо сувору гігієну у виробництві, перед кожним 
доїнням вим’я обов’язково обробляється розчином перекису 
водню або хлоргексидином – в залежності від пори року. 

– Також ми постійно працюємо над підвищенням якості 
кормів, адже в процесі їх заготівлі існує багато як об’єкти-
вних, так і суб’єктивних факторів, які впливають на якість 
кормів: погодні умови, техніка, людський фактор тощо. Втім, за 
допомогою сучасних технологій вдається чітко дотримуватись 
необхідних показників у кормовиробництві. В кінці минулого 
року оновили технічний парк, придбали тюковий прес-підби-
рач фірми Kuhn. 

– Дякую за розмову та бажаю успіхів у Ваших новітніх 
впровадженнях!

Спілкувалась Тетяна Бєлінська






