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ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН ЛЮМАКС?  
ДЕ САМЕ ЙОГО ЗАСТОСОВУВАТИ?

1. Якщо посіви не містять багаторічних злакових бур’янів;

2. Якщо господарства мають великі площі вирощування 
кукурудзи, але недостатньо техніки для їх вчасної обробки;

3. Якщо після появи сходів кукурудзи прогнозується тривала 
волога погода

4. Відмінний вибір для ділянок гібридизації

Відмінний вибір
для досходового та післясходового 
контролю бур’янів

www.syngenta.ua

ТОВ «Сингента» 

Консультаційний центр: 
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

 0 800 500 449
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ТОВ «АПОГЕЙ АГРО» ТА ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»: 
СПІВПРАЦЯ, НА ЯКУ ПОКЛАДАЮТЬСЯ ВЕЛИКІ НАДІЇ

Продовжуючи наш цикл статей про результати викори-
стання продуктивних технологій від компанії-дистриб’ютора 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід», цього разу ми відвідали сільсько-
господарське підприємство ТОВ «Апогей Агро», що у селі 
Куткір Буського району Львівської області. 

Директор господарства Кадиляк Михайло Степанович – 
людина, знана у своєму краї завдяки любові до землі і бажанню 
розвивати аграрну справу на основі новітніх технологій. Ми-
хайло Степанович розпочав свою фермерську діяльність з дуже 
невеликої кількості землі, яка дісталася йому у спадок – власне, 
це були паї його батьків та найближчої рідні. Господарство 
постійно зміцнювалося, успішно розвивалося, збільшували 
кількість земель, оновлювали парк техніки, штат навчався суча-
сних технологій. І на сьогодні ТОВ «Апогей Агро» має в обробітку 
вже більше 3000 гектарів у Буському та Радехівському районах, 
є одним із кращих господарств Львівщини, і пару років тому 
відсвяткувало своє 20-річчя. 

Михайло Степанович – людина надзвичайної енергії, у себе на 
господарстві він створив дуже потужну команду. Під його вмілим 
керівництвом, завдяки виваженій стратегії і тактиці управління, 
нині господарство досягає високих результатів врожайності сі-
льськогосподарських культур. Не так давно розпочали співпрацю 
з дистриб’ютором ТОВ «Сервіс-Агрозахід» та використовують 
на своїх полях запропоновані ним технології. Про враження від 
співпраці та про очікувані результати ми спілкувались з головним 
агрономом ТОВ «Апогей Агро» Андрієм Хомином.

– На наших землях ми вирощуємо зернові, соняшник, ріпак, 
сою, – розпочинає агроном. – Цьогоріч у сівозміні: озимі культури 
– 700 га пшениці, майже 500 га ріпаку, 80 га ячменю, та ярі ку-
льтури – 700 га соняшнику, 600 га кукурудзи, 200 га сої, приблизно 
150 га пшениці. Крім того, минулого року ми почали вирощувати 
сочевицю, тож маємо намір засіяти ще й 100 га цієї культури.

– Вирощуєте чимало різноманітних культур. А яка з них, 
так би мовити, Ваша улюблена?

– Мабуть, кукурудза. Нам вже вдалося досягти хороших ре-
зультатів врожайності цієї культури, а це більше 8 т/га в заліку, на 
окремих полях збирали й 10-11 т/га. Поля у нас дуже різноманіт-
ні: серед них є як чорноземи, так і бідні піщані ґрунти. Тож, аби 
мати гарні врожаї ми постійно займаємося пошуком нових 
агрономічних технологій.

– Як познайомилися з компанією «Сервіс-Агрозахід»?
– Насправді з цим дистриб’ютором ми були знайомі давно, адже 

і раніше купували у них деякі продукти. А тісно та плідно почали 
співпрацювати з минулого року. Тоді «Сервіс-Агрозахід» запропону-
вав нам комплексні технології вирощування озимої пшениці та 
озимого ріпаку, які включають в себе насіння, мінеральні добрива, 
ЗЗР, мікродобрива, стимулятори росту. А з цієї весни за технологія-
ми компанії плануємо вирощувати ще й кукурудзу і соняшник.

Зазначимо, що на полях ТОВ «Апогей Агро» вже кілька років 
поспіль вирощують озиму пшеницю сорту Скаген (SAATEN 
UNION) та отримують стабільні врожаї.

«На початку жовтня минулого року ми заклали 100 га цього 
сорту за технологією «Сервіс-Агрозахід», а решту – за своєю 
традиційною технологією. Це було зроблено для того, щоб на 
практиці перевірити запропоновану технологію, підтверди-
ти її ефективність, порівняти результати, – каже агроном. 
– Насіння пшениці, яке використовували для посіву, вже було 
оброблене фунгіцидом, стимулятором росту та інсектицидним 
протруйником. Під посів внесли добриво Тарногран. Крім того, 
з осені посіви обробили гербіцидами. В зиму пшениця увійшла у 
фазі 3 листочків – початок кущення. У теплі періоди, які були в 
листопаді та грудні, вона добре розкущилася і зараз виглядає 
досить гарно. Надалі плануємо підживляти посіви, вносити 
карбамід, аміачну селітру і проводити гербіцидний, фунгіцидний 
захист та позакореневе живлення. За цією технологією запла-
нована врожайність більше 9 т/га. Для порівняння, на своїх полях 
ми отримуємо в середньому 6,5 т/га».

Що стосується ріпаку, то для цієї культури на господарстві 
«Апогей Агро» обрали насіння компанії Lembke та наприкінці 
серпня посіяли два гібриди – Шерпа і Рохан. Погодні умови того 
року сприяли, ріпак посіяли у вологий ґрунт і отримали гарні 
сходи. 

«Під посів ми вносили добриво Тарногран R з бором, – розповід-
ає агроном. – Восени працювали ґрунтовими гербіцидами проти 
злакових бур’янів і падалиці зернових, потім давали фунгіцид 
Орбіт® («Нуфарм»), який на ріпаку працює і як регулятор росту, 
також від шкідників вносили інсектицид. Крім того, проводили 
позакореневе живлення добривами Інтермаг-Бор та Інтермаг-
-Олійні.

В зиму ріпак увійшов у фазі 6-7 листків, що є оптимальним для 
цієї культури, та гарно перезимував. Запланована врожайність 
– більше 4,5 т/га».

Наостанок нашої розмови Андрій Хомин, головний 
агроном ТОВ «Апогей Агро» розповів про плани на весну. 
Наразі підживлюють озимі пшеницю і ріпак. Далі, щойно ґрунт 
стане стиглим, закривають вологу під ярі культури, вносять 
добрива під культивацію під кукурудзу, соняшник, сою.

Щодо майбутніх врожаїв, то на господарстві мають велику 
надію, що, зокрема, на озимі культури рік буде врожайним, адже 
пшениця і ріпак перебувають у хорошому стані. Загалом, можна 
сказати, що за останні 5-6 років стан посівів – один з найкращих, 
підсумував наш співрозмовник. 

Андрій Гриньків, менеджер зі збуту Львівського відділен-
ня «Сервіс-Агрозахід» щодо співпраці з ТОВ «Апогей Агро»:

«Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці та 
ріпаку, яку ми запропонували господарству як початкову 
для нашої співпраці, розрахована на врожайність 90-110 ц/га 
і 45-55 ц/га відповідно. Тож ми докладемо всіх зусиль, аби 
повністю виправдати очікування від цієї технології та збільши-
ти приріст врожаю. Адже ми прагнемо, щоб наша співпраця 
розширювалася та, щоб у майбутньому наші технології були 
впроваджені на всіх культурах, які вирощує господарство. 
Побажаємо гарного старту весняних польових робіт, доброго 
здоров’я, а господарству – процвітання!».

Анна Артим

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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НАСІННЯ ЦУКРОВОГО

БУРЯКА
категорії «Фермер» -
гарна ціна, гарні врожаї

КОЖЕН 3-й
КІЛОГРАМ

ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції

VANDERHAVESES

ВІД РЕДАКЦІЇ

Кожен сільськогосподарський сезон по-своєму цікавий – унікальним поєднанням безлічі умов, 
які формують галузь. Тільки погодні умови чого варті – як не банально говорити про них, але в 
цьому році вони складаються дуже своєрідно: січень і березень у буквальному сенсі помінялися 
місцями. Прогнози щодо наслідків цього вельми втішні, якщо в квітні температура стабілі-
зується, і вологи зате тепер в ґрунті більше ніж достатньо.

Не менш цікава ситуація складається на законодавчому рівні. Парламент активізував ряд 
програм державної підтримки аграріїв за ключовими напрямами. Акцент – на тваринництві, 
яке в країні потрібно рятувати, на його розвиток припало 4 млрд. держбюджету. Щоправда, 
механізм підтримки маленьким фермерам шансу не залишає, оскільки умови отримання 
дотацій дають зелене світло в першу чергу холдингам. У цьому контексті згадаємо досить 
відому козину ферму "Шеврет" у Львівській області, яку започаткував фермер з Бельгії. На 
фермі робили високоякісні сири. До слова, керівник планує продати її через економічні трудно-
щі, першопричина яких криється саме в нашому законодавстві. Але така історія не одна, всім 
відома доля малого фермерського бізнесу в Україні.

Підприємства більші намагаються впроваджувати економічну диверсифікацію – тема 
продовжує бути актуальною і активно популяризується. Справа хороша, але вимагає грамо-
тної бізнес-стратегії, планування та значних фінансових витрат. Наприклад, в даному випу-
ску одну зі статей ми присвятили напрямку олійної переробки на підприємстві. Про кращий 
статус експорту саме переробленої продукції, а не виключно сировини, теж ведеться багато 
дискусій.

Відзначимо також ключові матеріали, яким присвячений даний випуск: деякі аспекти і 
роздуми щодо земельного ринку в Україні, про які ви не знали; огляд заходів, присвячених it-сфері 
в аграрній галузі; технології для здорового і активного весняного старту рослин; відкриття 
сезону садівництва; конструктивні особливості сівалок по просапних культурах; новинки від 
провідних компаній у виробництві с.-г. техніки тощо. Бажаємо приємного прочитання!
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«АГРОПРОМ 2018»  – ДЕМОНСТРАЦІЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ

Регіональна аграрна виставка «Агро-
пром» проходила  протягом 28 лютого по 
2 березня  у Дніпрі на території компанії 
«Агро-Союз».

На виставці було представлено сільськогосподарську 
техніку та обладнання,  засоби захисту рослин та добрива, а 
також рішення для логістики, транспорту та  енергетики в АПК. 
Учасниками виставки стали понад 140 українських та зарубіж-
них компаній.

Техніку – трактори, ґрунтообробні агрегати,  сівалки тощо 
представляли: Аверс Агро (Дніпро)  – пропонує  культи-
ватори, диска тори, сівалки; ТОВ "Оріхівсільмаш"(м. Орі-
хів) – виробник вітчизняної сільгосптехніки ТМ  «Урожай»;  
«Агро-Дніпро» (м. Дніпро), яке є виробничо-торгуючим 
підприємством, що займається поставками всього спектра 
запчастин до тракторів «ЮМЗ», «МТЗ», «ХТЗ» та інших; 
ТОВ «Торг-Агросервіс»  (м. Кропивницький) – виробник 
сільськогосподарської техніки; ТОВ «ТВК Рамос» (м. Рівне) – 
пропонував широкий спектр запчастин до комбайнів CLAAS, 
John Deere, жниварок Geringoff; звичайно, така техніка як 
Fendt та John Deere теж була представлена. 

Добрива продемонстрували компанії: ТОВ «Гермес» 
(м. Київ) –  пропонував сільськогосподарським виробни-
кам України висококонцентровані рідкі добрива для 
позакореневого підживлення рослин марки Наніта, ши-
рокий спектр засобів захисту рослин і високоякісне насіння 
польових культур; TM StimOrganic (м. Рівне) – виробник 
комплексних добрив, мікродобрив та стимуляторів росту для 
будь-яких видів рослин; ТОВ  «Долина» (м. Полтава) – спеці-
алізується на розробках, дослідженнях і впровадженні в сі-
льськогосподарське виробництво стимуляторів росту рослин 
і мікродобрив; та інші.

 Засоби захисту рослин представляли: ПП «Агро-Захист» 
(м. Одеса) – виробник біопрепаратів та органо-мінеральних 
добрив; ТОВ ТД "ДЕМЕТРА-АГРО" (Дніпропетровська область, 
с. Степове) –  компанія пропонує  посівний матеріал, засоби 
захисту, добрива; ТОВ  «Яблуком»  (м. Київ) – пропонує   ЗЗР та 
добрива;  ПП «Агровіта» (м. Дніпро) – пропонувала компле-

ксні добрива та ЗЗР; ТОВ «Союз Агро Консалтинг» (Дні-
пропетровська обл., с. Синельникове) –  пропонував добрива 
та засоби захисту рослин; ТОВ «Ювента Агрохім»  (м. Дніпро) – 
спеціалізується на реалізації засобів захисту рослин, посівного 
матеріалу і мікродобрив.

Насіння і посадковий матеріал пропонували: ТОВ 
НВКФ «Селекта» (м. Дніпро) – працюють галузі селекції та 
насінництва кукурудзи і є лідером на ринку України та Біло-
русії; ТОВ «Семагро» (м. Харків) – займається вирощуванням, 
очищенням та реалізацією насіннєвого матеріалу зернових, 
олійних і бобових культур; ПП «Овочевий дім» (м. Київ) –  
провідний виробник насіннєвої картоплі в Україні,  а також 
є офіційним дистриб’ютором компанії "IPM Potato Group" 
(Ірландія); ДП Рейлін (м. Київ) – пропонує с.-г. виробникам 
гібриди зернового та силосного сорго американської та 
французької селекції; ТОВ «Суффле Агро Україна» – займає-
ться продажем  насіння, засобів захисту рослин, мікродобрив; 
НВФГ «Маїс» ( Дніпропетровська обл., с. Веселе) –  займає-
ться  виробництвом та продажем насіння гібридів кукурудзи; 
ТОВ «Укрсорго» (м. Київ) – представляв на виставці насіння 
гібридів зернового сорго; ТОВ «Гібридне насіння» (м. Запоріж-
жя) –  вирощує і реалізовує насіння  гібридів соняшнику, сої, 
ріпаку, кукурудзи.

Вагове обладнання пропонували: ТОВ "АКЦЕНТВЕС" 
(м. Дніпро) –  представляв автомобільні, платформні та інші  
ваги; ПП «Українська вагова компанія»  (м. Харків) – виробник  
вагового обладнання  розробки А. В.  Мовчана; «Веста МК» 
(м. Харків) – виготовляє  автомобільні ваги.

Обладнання для зернових господарств представляли: 
ТОВ «Агросервіс СВ» (м. Житомир) – виробник зерноочисного 
обладнання, сушарок, комбікормових заводів;  ТОВ «Аеромех»  
(Луганська обл., м. Кремінна) – виробник зернових сепараторів 
САД; ТОВ «Маловисківський завод  сушильного та елеваторно-
го обладнання» (Кіровоградська область, с. Мар’янівка) 
–  виробник зерносушильного  та транспортного обладнання, 
зерносушарок;  ТОВ  «Агродар Буд»  – займається  проектува-
нням, виробництвом і продажем ангарів, модульних будівель,  
зерносховищ.

Виставка викликала жвавий інтерес відвідувачів, і стала 
хорошою демонстрацією потужності вітчизняного агробізнесу.
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РИНОК ЗЕМЛІ: 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДИСКУРС

В Україні чи не кожний другий громадянин може вважати себе експертом у питаннях 
земельних відносин, зважаючи на те, що понад 25 років у суспільстві ведеться мова про 
приватну власність на землю та запровадження її ринку. В останні роки це нагадує не 
просто ажіотаж, а певну агонію чи боротьбу: як завжди хтось «ЗА», хтось «ПРОТИ»… Мене 
як науковця надихнуло у цьому логічно розібратися. Отож, спробуємо вибудувати логічний 
ланцюжок вислову «ринок землі».

ЧИ ІСНУЄ РИНОК ЗЕМЛІ?
Термін чи просто слово «ринок» увірвався у вітчизняний 

лексикон одразу після проголошення незалежності нашої 
держави. У широкому розумінні ринок означає сукупність від-
носин купівлі-продажу товарів і послуг шляхом добровільного 
обміну. Незважаючи на достатньо високий рівень свободи дій 
у ринку, він чітко регламентований законодавчими умовами 
стосовно механізму обміну, його об’єктів, причино-наслідкових 
подій набуття права власності тощо.

Безумовно, до об’єктів ринкових відносин у цілому світі 
належить і земля. Особливого значення набувають земельні 
ділянки, які задіяні у товарному виробництві. І якщо механізм 
встановлення, зміни чи припинення прав власності так би 
мовити «невиробничої» землі в Україні реалізовано, то щодо 
земель сільськогосподарського призначення – ні.

Виникає логічне запитання: чи можна вважати поточну 
ситуацію ринком землі? З одного боку, можна. По-перше, на 
початку 90-х років реалізовано право громадян (лише тих, що 
хто безпосередньо працював на землі, та ще жив на момент 
приватизації) мати у приватній власності земельні паї колекти-
вних господарств. По-друге, ринкові відносини визначають 
пріоритетом підприємницьку активність економічних агентів. 
Тому власне започаткування індивідуального чи сімейного 
фермерства стало потужним прикладом використання землі 
(інша справа – відсутність широкого успіху цього явища в ме-
жах держави). По-третє, передання землі в оренду та отрима-
ння пасивних доходів власниками паїв – теж яскравий спосіб 
вираження ринкового механізму використання земельних 
ділянок.

Отож, ринок землі ніби й існує, але позбавлений клю-
чової можливості власників землі – реалізувати свої права у 
відчуженні або прямому продажу. За ці роки також відбулися 
певні викривлення між засадами власності та господарським 
зиском. Йде мова про те, що орендарі, отримуючи більш високі 
доходи (що не є дивним: хто несе значні ризики та інвестує, той 
отримує більші прибутки) протягом багатьох років, користую-
чись політичним лобі власних інтересів, мають «виключне» 
право диктувати умови договорів оренди, або як це нази-
вають – захищати економічні інтереси. Це так і до певної міри 
правильно, але при цьому орендодавці, на жаль, не можуть 
змінити ці умови і захистити свої інтереси, що не є вимірником 
взаємоузгодженості інтересів обох сторін. Вони полягають, 
в першу чергу, у неможливості сформувати ринкову ренту 
за користування землею, адже орендна плата вираховується 
на основі нормативної грошової вартості, яка не відповідає 
сучасним вимогам, не враховує якісних параметрів ґрунту та є 
нижчою у кілька разів від ринкової. А отже, потенційно власни-
ки отримують нижчі доходи від оренди.

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ?!
На початку статті ми вказували на те, що ринок так чи інакше 

регламентований законодавчо. Цілком вірно. В Україні основним 
документом у цій сфері є Земельний кодекс. У перших же рядках 
документа зазначено, що землі знаходяться під особливою 
охороною держави. Недаремно його зазначено епіграфом 

на початку публікації, адже це має і визначати пріоритет 
запровадження ринкового обігу земель, в тому числі сільсько-
господарського призначення. Як би це не дивно звучало, але 
право власності на землю гарантується, хоча не забезпечує-
ться до кінця право ним скористатися. Останнім постулатом є: 
земля не може завдавати шкоди громадянам, суспільству та 
погіршувати природне середовище.

На нашу думку, це ключові аспекти сприйняття «землі» 
як категорії. Тобто вона не може сприйматися лише окремо 
як об’єкт речового права, виробничий ресурс чи складова 
агросфери. Це комплексне поняття, тому відносини щодо 
володіння, користування і розпорядження землею мають 
забезпечувати особливості її використання як територіального 
базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва. 
Гарантувати це може лише держава як законотворчий інститут.

Звідси постає наступне питання: хто і яким обсягом може 
володіти землею сільськогосподарського призначення? Від-
повім. Читайте епіграф: «… основне національне багатство». 
Тобто держава визначила єдиний пріоритет земельних від-
носин – це інтереси нації. Таким чином, переконаний, що у най-
ближчому майбутньому (а це як мінімум 10-20 років) власни-
ками землі можуть бути лише громадяни нашої держави.

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ…
Тут варто перейти до обґрунтування економічної складової 

земельних відносин. Для отримання благ суспільством 
необхідно створювати додану вартість. Якщо говорити про 
продовольство, то створення цієї вартості без землі є немож-
ливим. З іншого боку, володіти землею та не використовувати 
її у виробництві теж не піддається будь-якій логіці. Тому ринок 
землі має бути ефективним з точки зору господарювання.

Це повинно відбуватися за певною економічною модел-
лю. Думок з цього приводу існує безліч, вони змінюються та 
різняться залежно від середовища виникнення. Зацікавле-
них осіб (або так званих стейкхолдерів) можна поділити на 
декілька груп: власники паїв (громадяни), державні органи 
влади, бізнесові структури, науковці. Одні мали б ініцювати 
власне бачення, враховуючи інтереси (громадяни і бізнес), інші 
обгрунтовувати і роз’яснювати (наука), решта – впроваджувати 
і регулювати (держава). На практиці цього насправді немає, 
оскільки частина бізнес-еліти одночасно є представниками 
влади на різних рівнях, а науку не залучають до цього процесу.

Розпочнемо із держави як основного ініціатора цього про-
цесу. У первинному варіанті проекту закону «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» передбачалося наступ-
не: продаж землі можливий тільки фізичним особам-громадя-
нам України в розмірі не більше 200 га «в одні руки».

Уявімо тоді наступну ситуацію, коли приблизно 28 млн 
гектарів при максимальному «розподілі» може дістатися 140 ти-
сяч особам. Така кількість громадян, впевнений, знайдеться, 
але серед них точно не буде сільського мешканця з низьким 
рівнем доходів. Звичайно, це критично песимістичний варіант 
розвитку подій, але можливий. Тоді отримаємо прецендент, 
коли невелика частина громадян отримає право розпоряджа-
тися землею, на початку реформи здавати в оренду, а пізніше 
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(коли буде знято обмеження) перепродати іншим особам, в 
т.ч. юридичним.

Тут виникає й інша проблема. Загалом на ринку виник-
не семи мільйонна армія продавців та невеличка когорта 
покупців, що призведе до надмірної концентрації власності 
на національне багатство без обов’язку ведення на ній 
господарської діяльності.

Такий сценарій абсолютно не захищатиме ні національні 
інтереси, ні інтереси існуючого на цій орендованій землі 
бізнесу. Втратять усі, оскільки бізнес нестиме високі ризики ро-
зірвання договорів оренди, а держава не дорахується значної 
частини ВВП та податкових надходжень.

Тому запропонована «версія 2.0» закону виглядає більш пер-
спективною. Так, розглядається варіант із запровадження норми 
про надання юридичним особам права купівлі до 1 тисячі гектар 
землі, які вели сільськогосподарську діяльність мінімум останні 
три роки та серед засновників якої є лише резиденти країни.

Це сприймається доволі виправдано, адже так забезпе-
чується можливість тих субєктів господарювання, які уже 
працюють на землі певної громади, продовжувати вести бізнес 
як в умовах оренди, так і при продажу. Тим більше, що цілком 
відповідає нормам ЗКУ (читайте статтю 130). Цю ідею підтриму-
ють і представники бізнесу.

Однак залишається, на наш погляд, дискусійним питан-
ня вартості 1 гектара землі. Держава рекомендує у процесі 
встановлення ринкової ціни відштовхуватися від нормативної 
грошової оцінки та на підставі якихось опитувань вважає, що 
адекватною ціною є 1-2 тисяч долларів США. Хоча у країнах, де 
сформувався ринок землі раніше, гірші за якістю землі купую-
ться-продаються у 2-3 рази дорожче.

Тоді чому вітчизняні селяни мають продавти їх на першому 
етапі (а він може затягнутися на роки) земельної реформи 
за такою ціною? Ринок передбачає існування конкуренції та 
рівновагу попиту і пропозиції. І ціна тут має встановлюватися 
залежно від якості грунту, територіального розміщення діля-
нки, подальшого господарського використання.

РОМАНТИЗМ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?
Тому важливим аспектом земельної реформи є забезпе-

чення принципу територіального базису, оскільки викори-
стання землі характеризується в комплексі екологічними, 
економічними та соціальними (суспільними) факторами. Про 
це стверджують і переконують науковці. Існує твердження, 
що притаманний їхнім результатам дослідження «романтизм», 
не має перспектив втілення у практику. Адже застосований 
академіком НААН В.М. Жуком у науковій доповіді «Обіг земель 
сільськогосподарського призначення за селозберігаючою 
моделлю аграрного устрою України» гасло «Земля – селянам» 
може сприйнятися як популізм.

Однак, якщо прочитати її зміст та вникнути у суть проблеми, 
то нічого дивного у цьому немає. Воно розщифровується 
натупним чином: власниками землі можуть бути особи, які 
живуть і працюють на цій землі, в т.ч. юридичні. Тому основою 
земельних відносин має бути її збереження як елементу 
природного середовища, місцевості для проживання значної 
частини суспільства і об’єкту ефективного господарювання. Ці 
постулати прописані і згаданому нами Земельному кодексі.

Підтверджується така позиція і самими представниками 
селянства, які є власниками паїв. Так, науковими установами 
НААН у минулому році проводилося соціологічне опитування 
у всіх регіонах країни. Результати нещодавно оприлюднили 
академік Ю.О. Лупенко та доктор економічних наук О.В.Ходакі-
вська, які свідчать про наступне:

1) близько 70% респондентів вважають, що передумовою 
зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільсько-
господарського призначення має бути комплексне нормати-
вно-правове урегулювання;

2) у разі зняття мораторію продати свої земельні паї 
мають намір близько 10,4% власників;

3) придбати земельні ділянки виявило бажання близько 48% 
землекористувачів;

4) найбільш прихильною до можливого уведення купівлі-
-продажу земель є та частина власників земельних паїв, які 
обробляють їх самостійно;

5) більшість із них висловлюються за обмеження обігу 
земель фізичними особами (16%), або ж громадянами України 
та фермерськими господарствами (12%).

Таким чином, підсумовуючи коротке обгрунтування 
розглянутого питання, можна зробити ряд висновків.

1. Ринок землі у ринковій економіці має існувати та реалі-
зовувати право приватної власності у повній мірі.

2. Оскільки земля є особливим ресурсом і має не лише інди-
відуальне, а й суспільне значення, то сприйняття її об’єктом 
відносин має відбуватися на цих же принципах.

3. Запровадженню повноцінного ринку землі має пере-
дувати розробка законодавчої бази (завершення формування 
земельного кадастру, реалізація землевпорядкування шляхом 
розробки проектів землеустрою конкретної земельної дія-
льності, прийняття нормативних документів тощо) та меха-
нізму її використання (за економічною, соціальною та екологі-
чною складовою).

4. Ринок землі повинен одночасно забезпечувати на-
ціональні інтереси держави та гарантувати рівноправність 
інтересів суб’єктів земельних відносин.

5. Пріоритетним правом купівлі землі сільськогосподарсько-
го призначення мають користатися суб’єкти господарювання 
усіх форм, які функціонують на території громади.

6. Для ефективного використання землі державою мають 
бути створені рівні та сприятливі умови ведення бізнесу з 
врахуванням дотримання екологічних та соціальних дія-
льності.

Лише за цих умов ринок земель сільськогосподарсько-
го призначення матиме право на існування та позитивно 
впливатиме на розвиток бізнесу, територій, агросфери, 
суспільства і держави загалом.

У статті використано наступні джерела:
http://www.iae.org.ua, https://urist-ua.net,

https://www.epravda.com.ua, http://naas.gov.ua



ЕКОЛОГІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ НА ЗАВОДІ ГК «ВІТАГРО»
Група компаній «ВІТАГРО» дедалі стає майстром диверсифікації виробництва, і в кожній галузі кері-

вництву агрохолдингу вдається поєднувати розумні підходи до економічності, інноваційності, прибу-
тковості та доводити продукцію до високої якості і відповідного рівня збуту. Цей матеріал буде при-
свячений відносно новому напрямку діяльності «ВІТАГРО», в якому вона вже досягла солідного успіху, 
– виробництву олії. 

Наша редакція відвідала завод ГК «ВІТАГРО» з переробки 
насіння на олію у м. Волочиськ, на якому в той час проводились 
планові підготовчі і ремонтні роботи, та поспілкувалась з нача-
льником виробництва Шереметою Олегом Володимирови-
чем – молодою, амбітною людиною, яка з цікавістю розширює 
свою професійну область та має позитивні плани в розвитку 
галузі, у започаткуванні якої він приймав безпосередню участь.  

- Розкажіть, будь ласка, про перші етапи роботи 
заводу.

- Будівництво ми проводили у 2015-16 роках на базі старого 
елеватора, який тоді представляв собою суцільні руїни. Ми все 
відновлювали. Запуск заводу відбувся у січні 2017-го. Починали з 
об’ємів переробки 60-70 тонн на добу, на сьогоднішній день має-
мо вже 100-110. Відповідно, зріс і показник виходу олії: на поча-
ткових етапах роботи він складав приблизно 41%, а наразі – вже 
44%. Ми налаштувались на інтенсивний розвиток виробництва, 
адже потрібно активно включатись в ринок. В планах цього року у 
нас ще більші об’єми переробки: загалом 23 тис. тонн насіння. 

- Ви тільки з соняшником працюєте?
- Соняшник – це основна культура, але не єдина – минулого 

року ми з успіхом переробляли і ріпак. Взагалі хочемо створити 
мультикультурний завод екстракційного виробництва з пере-
робкою як мінімум 1000 тонн на добу, рафінацією – близько 250 
тонн на добу. Для цього потрібно буде закупити новітнє потужне 
європейське обладнання. Зараз у нас 95% вітчизняного, але 
поточним потребам воно цілком відповідає, нарікань немає. 
Крім того, хочемо в майбутньому виробляти готову для харчово-
го споживання, розфасовану у пляшки соняшникову олію під 
власною торговою маркою – для збуту на внутрішній ринок та за 
кордон. Для цього буде потрібно ще попрацювати над якістю олії 
– закупимо спеціальне обладнання для цього, яке зменшить вміст 
шкідливих речовин в ній, зокрема фосфоліпідів. Ось такі амбітні у 
нас наміри.

- Сировиною самі себе забезпечуєте?
- Так, майже весь об’єм сировини – врожай з наших полів. 

В інших господарств приймаємо невелику частину, але тут 
більше ризиків, адже якість вирощування, зокрема прави-
льне та оптимальне внесення пестицидів, на чужих полях ми 
проконтролювати не можемо. 

- Окресліть етапи роботи заводу.
- На першому етапі – приймаємо насіння, лабораторія ви-

значає якісні показники, і тільки згідно них воно потрапляє 
або не потрапляє на переробку. Рівень показників та методи 
їх визначення – згідно європейських стандартів, ми суворо 
дотримуємося відповідних санітарних та технологічних норм. 
Ключовими показниками є: олійність – приймаємо від 40% до 
52%; смітна домішка – 4%, волога – до 8%. Далі насіння попадає 
в оперативний склад зберігання, а потім іде на виробництво, 
яке теж, звісно, має декілька етапів. Перший – це підготовка, а 
саме обрушення насіння, тобто руйнування оболонки з метою 
її подальшого відділення від ядра. Потім ядро рушиться на 
вальцевих станках, що забезпечує розкриття структури олійного 

матеріалу, а далі проходить теплову, вологообробку та перше 
гаряче пресування. 

- Під час першого пресування ми забираємо 20-25% олії та 
макуху, яка утворилася, і відправляємо на друге пресування. 
Залишкова олійність на сьогодні у нас складає близько 7%. 
Макуха відправляється на окремий склад, олія ж проходить 
декілька етапів фільтрації, після чого лабораторія знову робить 
відбір якісних показників олії у декілька етапів, зокрема кольору, 
кислотності, залишку шкідливих речовин.

- Виробництво автоматизоване, комп’ютерна програма 
дає візуалізацію всіх виробничих процесів та дозволяє зру-
чно їх контролювати. За зміну завод обслуговує 4 оператора 
та майстер. Фільтрація олії відбувається в ручному режимі, 
тому що комп’ютер у даному випадку не зможе ідентифікувати 
правильне поєднання всіх показників. Тож, у підсумку виходить 
чудовий продукт першого ґатунку. І навіть під час відвантаження 
олія з кожної цистерни проходить ще одну додаткову перевірку 
– для підтримки хорошої репутації якісного виробника потрібно 
контролювати все «від» і «до».

- Розкажіть детальніше про колектив заводу.
- На сьогодні працює 50 чоловік, але в майбутньому, коли ми 

розширимо та оновимо завод, розраховуємо збільшити штат 
до 250 – в основному це буде персонал менеджменту, адже 
потрібно буде вирішувати набагато більше організаційних, 
логістичних питань, щодо збуту.

- Колектив у нас чудовий. Наприклад, головний технолог 
Ілля Ігорович постійно працює над покращенням конструкти-
вних особливостей обладнання на заводі та шукає нові технічні 
підходи у покращенні якості продукту. Він має хороший досвід 
роботи в олійному виробництві і проводив навчання для інших 
наших співробітників. Завідуюча лабораторією Ірина Анатолі-
ївна теж має великий професійний досвід, під її керівництвом 
була налагоджена грамотна перевірка та суворий контроль 
якості сировини.

- Ваша продукція іде на експорт?
- Абсолютно всі продукти виробництва нашого заводу ідуть 

на експорт: в європейські країни, африканські, в ОАЕ тощо. 
Плануємо виходити на азійські країни. Це не тільки олія, а й 
макуха, яка потрібна для виробництва комбікормів, а також 
паливні гранули.

На олійному заводі ГК «ВІТАГРО» не пропадає ніякий продукт 
виробництва, навіть те, що вважається «відходами». З лузги 
роблять паливну гранулу, якою повністю забезпечують роботу 
заводу, частково – потреби міста, а також збувають за кордон. 
Тобто, враховуючи вирощування сировини, в компанії відбуває-
ться повний виробничий цикл, ще й з економічним та екологі-
чним підходом. Котельні на заводі - українського виробництва, 
Олег Володимирович відзначив їх чудову якість – в атмосферу 
потрапляє мінімум шкідливих речовин. Втім ГК «Вітагро» планує 
піти ще далі – збудувати біля заводу електростанцію, яка б з 
продуктів його переробки виробляла зелену електроенергію. 

Тетяна Бєлінська

В лабораторії

В
ІЗ

И
Т

Н
А

 К
А

Р
Т

К
А

 П
ІД

П
Р

И
Є

М
С

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №3 (62) / 201814





SESVANDERHAVE: ЛІДЕРСТВО ЗОБОВ’ЯЗУЄ
SESVanderHave займається селекцією лише однієї культури — цук-

рових буряків. Вона є світовим лідером у цій галузі, охоплюючи біля 
35% світового ринку та пропонуючи більше 360 гібридів для 60 країн 
світу. Підрозділ «Сесвандерхаве-Україна» на українському ринку почав 
працювати у 1993 році. 2008 року було відкрито насіннєвий завод у 
с. Гоголів Броварського району Київської області. В нашій країні ця 
компанія займає 40% ринку насіння цукрового буряку. 

БІЗНЕС SESVANDERHAVE
Створення нових гібридів – дуже складний та наукоємний 

процес. Компанія SESVanderHave має повний цикл виробництва 
насіння цукрового буряку, включаючи наукові дослідження, 
власну селекцію, насінництво та переробку. Наукові дослідже-
ння по створенню гібридів проводяться  у головному центрі 
у м. Тінен в Бельгії, а також у Франції, Нідерландах та інших 
країнах. Інноваційний Центр «Сесвандерхаве» (СВІЦ) являє 
собою новітній фітотрон з лабораторіями молекулярної біології, 
фітопатології, інбридингу, гібридизації та ін. Його будівництво 
коштувало компанії 20 мільйонів євро, а щоб уявити масштаби 
цього центру скажемо, що лише площа теплиць становить 
більше 13’000 м². Тут моделюють різні кліматичні, ґрунтові, 
географічні умови, характерні для різних частин світу і завдя-
ки цьому створюють гібриди, які максимально підходять для 
тих чи інших бурякосійних країн. Інноваційний та ґрунтовний 
підхід у створенні гібридів в поєднанні з багаторічним досвідом 
і дозволяють компанії бути світовим лідером у селекції насіння 
цукрових буряків.

 Компанія має чотири надсучасні насіннєвих заводи: у Бельгії, 
в Україні, Росії та Туреччині. Бельгійський завод орієнтований на 
замовників з усього світу, а три інші – спеціально побудовані для 
задоволення потреб цих конкретних країн. Наявність заводів 
дозволяє виконувати будь-які побажання замовників насіння. 
«Сесвандерхаве-Україна» також має понад 400 га полів в Одеській 
області, на яких вирощується насіння із строгим дотриманням 
технологічних карт. Насіння проходить державну реєстрацію, 
а усі нові гібриди одночасно з державними випробуваннями 
обов’язково перевіряються на спеціальних полігонах найбільших 
агрохолдингів, що дає змогу об’єктивно їх оцінити та прискорити 
впровадження у виробництво.

Зайве й писати, що стандарти якості компанії дуже високі 
та, звісно, єдині для усього світу – насіння, яке призначене для 
ЄС такої ж якості, як і насіння для України, Китаю чи Туреччи-
ни. Компанія щорічно реалізує більше 1,7 мільйона посівних 
одиниць комерційного насіння у країни Європи та Америки, 
а також сотні тонн спеціального посівного матеріалу в країни 
Азії і Африки. 

Мельник Олександр Павлович, генеральний директор 
ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»:

«SESVanderHave є світовою компанією, яка за-
ймається виключно селекцією цукрових буряків. 

У компанії є повний цикл створення гібридів, 
в тому числі власна геноплазма. Усі гібриди 
створюються в Тінені (Бельгія), де компанія 
має потужний дослідницький центр, у нас би 

сказали – науково-дослідний інститут. Ми є 
лідером ринку як у світі, так і в Україні. В Україні 

нашими клієнтами є усі великі агрохолдинги, до 
прикладу, «Астарта» засіває нашими гібридами більшість полів 
з цукровим буряком. Насіння SESVanderHave є відмінної якості, ми 
можемо задовольнити бажання будь-якого клієнта за кожним з 
параметрів, які для нього важливі, будь це стійкість до хвороб, 
посухи, цукристість чи врожайність. В Тінені спеціально працю-
ють над виведенням гібридів, які найбільше підходитимуть для 
різних ґрунтово-кліматичних зон. Як я уже казав, якість насіння 
– першокласна, вона відповідає найстрогішим стандартам 

ЄС, і в Україні до приходу нашої компанії такого насіння не було. 
Правда, і працюємо тут ми уже 25 років. Наразі в Україні працює 
сучасний насіннєвий завод,  і у нас є понад 400 гектарів полів, 
на яких ми вирощуємо насіння, що за якістю  не поступається  
вирощеному  в Італії, адже у нас кращі умови на час обмолоту 
насінників і дуже строгий контроль. За багато років роботи 
«Сесвандерхаве-Україна» зарекомендувала себе надійним парт-
нером. Ми постійно працюємо над тим, щоб запити ринку наша 
компанія задовольняла якнайповніше.

У січні 2018 року Україна отримала дозвіл на  приєднання 
до схем вирощування насіння цукрових та кормових буряків 
ОЕСР, аби повноправно брати участь в міжнародній торгівлі. 
Тож в наших планах на 2018 рік є початок експорту до країн ЄС 
насіння, яке вирощене в Україні. Потрібно розуміти, що хоча роз-
робка гібридів і різноманітні наукові дослідження проводяться 
в Тінені (наші клієнти можуть навіть відсилати туди уражені 
екземпляри буряків для визначення збудників та отримання 
рекомендацій по  вирішенню проблеми), але насіння вирощу-
ється в різних країнах. В тому числі і в Україні. Ми вирощуємо 
насіння, а на нашому заводі, який до речі, є одним із найсучасні-
ших у світі, ми проводимо його підготовку. Вирощування насіння 
вимагає дотримання складної технології – необхідне рясне 
зрошення, захист від шкідників та хвороб, спеціальні заходи 
для забезпечення цвітіння рослин, їх перезимівлі та ін. Насіння, 
вирощене в Україні, проходить перевірку відповідності високим 
стандартам компанії. В Україні ми продаємо лише добре аклі-
матизовані тут гібриди, а оскільки природні умови багатьох 
країн ЄС є схожими, ми і хочемо експортувати туди українське 
насіння SESVanderHave. Треба сказати, що «Сесвандерхаве-Украї-
на» в структурі всієї компанії має значну самостійність, і ми є 
одним із найбільших її підрозділів, а експорт лише підтвердить 
як високу якість українського насіння, так і ще більше підніме 
наш статус перед материнською компанією, чому ми теж 
будемо дуже раді».

НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ – ДЛЯ 
БУДЬ-ЯКОГО ГОСПОДАРСТВА

SESVanderHave має широку лінійку продукції, яка повністю 
покриває запити ринку. Кожен аграрій зможе вибрати те, що 
йому потрібно: будь це урожайність, цукристість, стійкість до 
тих чи інших хвороб , толерантність до посухи, стресостійкість. 
В Україні, Бельгії, Франції і в Нідерландах офіційні випробува-
ння постійно підтверджують, що гібриди цукрових буряків 
селекції SESVanderHave займають лідерські позиції серед інших 
за продуктивністю, також вони є кращими за стійкістю до 
кореневих гнилей, а одним із останніх досягнень селекціонерів 
компанії є створення сортів із подвійною толерантністю до 
ризоманії і нематоди («ФлексФілд»), а також одночасно до ри-
зоманії і ризоктонії. Є і сорти цукрових буряків із дуже високим 
рівнем резистентності до церкоспорозу. Завдяки наявності 
в Україні заводу компанія може робити протравлення за 
бажанням клієнта, а також поставляти насіння в більш короткі 
терміни аніж конкуренти.

Серед гібридів SESVanderHave є багато цікавих новинок.
На зміну Крокодилу, що у свій час зробив фурор у буряківни-

цтві, з’явився гібрид Хайленд – лідер у Європі в 2015 році. Його 
потенціал урожайності – 110 т/га і більше. За час вирощування 
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гібрид виявив високу стійкість до ризоманії, борошнистої роси та 
стеблування. Відноситься до нормально-цукристого типу буряків.

Гібрид Бізон показує високу продуктивність навіть при 
наявності нематоди та при сильній ризоманії. Стійкий до це-
ркоспорозу, борошнистої роси, іржі, рамулярії. Варто відзначи-
ти, що за даними Французького Технічного Інституту цукрових 
буряків (І.Т.В.) Бізон був найпродуктивнішим на неуражених 
ґрунтах серед гібридів, рекомендованих два роки і більше. У 
2011 році він зайняв перше місце за  за якістю росту рослин.

Гібрид Скорпіон відзначається дуже великим виходом 
цукру з коренеплодів, стійкий до ризоманії та борошнистої 
роси, толерантний до церкоспорозу. Коренеплід широко-коні-
чної форми, добре заглиблений у ґрунті. Рекомендовано, щоб 
густота посівів складала понад 100 тисяч рослин на гектар, аби 
уникнути надто великих розмірів коренеплодів. 

Предатор відзначається високою врожайністю коренепло-
дів, високою цукристістю при пізньому збиранні, стійкістю до 
ризоманії та борошнистої роси, середньою толерантністю до 
церкоспорозу і рамулярії. Його коренеплід крупний, конічної 
форми, повністю заглиблений у ґрунті. Добре зарекомендував 
себе при пізньому збиранні – тоді в його коренеплодах є 
особливо багато цукру.

Гібрид Вапіті придатний до збирання у жовтні. Стійкий до 
церкоспорозу, борошнистої роси,толерантний до рамулярії. 
Коренеплід цього гібриду конічної форми, повністю заглибле-
ний у ґрунті. Він показав високу продуктивність у порівнянні із 
стандартом у всіх зонах бурякосіяння України.

Аргумент – ще один гібрид, який вдало поєднує в собі 
високу цукристість, високий вихід цукру та високу продукти-
вність буряків. До прикладу, у 2016 р. врожайність коренепло-
дів цього гібриду у виробничих посівах СГК «Вознесенськоє» 
Жабінковського району в Білорусі становила 88 т/га. Гібрид 
характеризується значною стійкістю до стеблування, це-
ркоспорозу і ризоманії. Ще варто відзначити, що він швидко 
змикає рядки, а в подальшому, коренеплоди середньозанурені 

у ґрунті добре очищаються від ґрунту під час копання. 
Гібрид Боа відзначається дуже доброю стійкістю до 

ризоктонії та ризоманії. Вибір цього гібриду гарантує вам 
отримання високої врожайності та цукристості коренеплодів. 
Стійкий до посухи та стеблування. Також відмічена відмінна 
лежкість коренеплодів Боа. Призначений він для середніх та 
пізніх строків збирання. 

Пітбуль – ще одна новинка компанії SESVanderHave. В 
Україні він є кращим серед відомих NeT гібридів. Гібрид дуже 
стійкий до цистоутворюючої бурякової нематоди, середньо-
стійкий до рамулярії та борошнистої роси. Зануреність його 
коренеплодів у ґрунті – 87%. Рекомендований для середніх 
та пізніх строків збирання, лежкість коренеплодів теж дуже 
хороша.

Панда є гібридом, який є дуже стійкий до ризоманії та 
церкоспорозу, а також варто відзначити його чудову толе-
рантність до хвороб коренеплоду. У період випробування в 
Україні врожайність перевищила 114 т/га. Відзначено середню 
стійкість до рамулярії та борошнистої роси і високу – до ри-
зоманії і церкоспорозу. Заглибленість коренеплодів у ґрунті – 
95%. Економно споживає воду, рекомендований для ранніх та 
середніх строків збирання. 

Гібрид Анаконда є дуже стійким до хвороб листя. Також 
стійкий до стеблування, церкоспорозу, борошнистої роси та 
ризоманії. Варто відзначити дуже добру толерантність даного 
гібриду до хвороб коренеплоду. У період випробування в 
Україні рекорд врожайності склав 102 т/га.  На поливі показав 
найкращу продуктивність. Було відзначено і хорошу техноло-
гічність при переробці. Призначений цей гібрид для ранніх та 
середніх строків збирання.

Треба сказати, що у SESVanderHave  завжди був вражаючий 
вибір гібридів і, як ми бачимо, компанія  постійно розвиває свої 
продукти. У цьому році у державному сортовипробуванні буде 
9 гібридів. Що ж, лідерство дійсно зобов’язує. 

 Гуменецький Володимир
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Надійний захист рослин – запорука Вашого високого врожаю. Інвестиції аграріїв 
у захист рослин збільшуються з року в рік. Рахуючи кожну витрачену копійку, ніхто 
не хоче ризикувати зменшенням ефективності ЗЗР. Тому варто пам’ятати, що ефе-
ктивність пестицидів залежить від багатьох факторів, а саме: якості води, розміру 
крапель, їхньої здатності утримуватися на об’єкті, площі покриття, що обробляють 
тощо. 

Чи знаєте ви, що дія ЗЗР головним чином залежить від 
якості робочого розчину для обприскування? Зокрема, 
показник кислотності (рН) і показник жорсткості води 
можуть стати вирішальними (критичними) факторами. За 
високого рівня рН відбувається прискорений розпад діючої 
речовини препарату (лужний гідроліз), який може проходи-
ти протягом декількох годин чи декількох хвилин. У різних 
регіонах України рівень рН води становить 6,5-9,5. 

Періоди напіврозпаду деяких діючих ре-
човин ЗЗР за підвищених значень рН

Діюча речовина 
ЗЗР

 Група 
продукту  Період напіврозпаду

 рН 7  рН 9
Фенмедифам гербіцид 12-24 год 7-10 хв
Десмедифам гербіцид 24 год 7-12 хв
Ізоксафлютол гербіцид 19 год 3,2 год
Римсульфурон гербіцид 7 діб 4,2 год
Циперметрин інсектицид 7 діб 2 год, 

рН 11 - 30 хв
Манкоцеп фунгідид 2 доби 15 год
Каптам фунгіцид 14,4 год 6 хв
Тирам фунгіцид 3,5 доби 6,9 год

РОЗМІР КРАПЕЛЬ І ЇХНЯ ЗДАТНІСТЬ 
УТРИМУВАТИСЯ НА ОБ’ЄКТІ 

Дрібні краплі краще утримуються на поверхні рослин, 
ніж великі, які часто скочуються з неї. Перевага фракцій 
дрібних крапель у факелі розпилу потрібна для обробки таких 
бур’янів як вівсюг і лисохвіст польовий, а також – для роботи з 
горохом. Але для олійних культур та квасолі краще підходять 
великі краплі. На здатність краплі утримуватися на оброблю-
ваній поверхні, що обробляють, великою мірою впливають 
сурфактанти (ад'юванти). Знижуючи динамічний поверхневий 
натяг розпорошуваних крапель, ці засоби значно скорочують 
втрати робочого розчину.

РОЗМІР КРАПЕЛЬ І ПЛОЩА ПОКРИТТЯ
При заданому обсязі рідини зменшення розміру розпи-

люваних частинок вдвічі призводить до восьмиразового 
збільшення кількості крапель, при цьому площа покриття 
плоскої поверхні листка або ґрунту може зрости вчетверо. 
Тому, коли цільовий об’єкт малого розміру, наприклад, 
лисохвіст польовий на стадії появи другого справжнього 
листка, шанси влучити в ціль зростають за умови дрібного 
розпилу. При цьому відбувається рівномірне і повніше 
покриття поверхні листка. Для продуктів системної дії 
достатньо потрапляння лише кількох крапель з активними 
інгредієнтами, а от для контактних препаратів потрібно 
повне покриття поверхні листка. 

Ад'юванти – допоміжні активні речовини, що самі по собі 
не є пестицидами, мають здатність прискорювати чи підси-
лювати дію пестициду, що призводить до підвищення його 
ефективності. Вони мінімізують чи усувають такі проблеми 
як несумісність, нестабільність, спінювання, знесення чи 
змивання крапель, випаровування, лужний гідроліз або 
деградацію розчину. Взагалі, ад'юванти виконують такі 
важливі функції як змочування, прилипання, проникнення, 
емульгування, підкислення розчину та інше. Різниця в дії 
аналогічних ЗЗР та їхніх генериків буде мало помітна 
під час якісного внесення з використанням ад'ювантів. 

В залежності від функцій, ад'юванти поділяють на:
- поверхнево-активні речовини, які зменшують поверх-

невий натяг крапель, покращують змочування та розподіл 
рідини, можуть змінити дисперсію, суспензію чи осадження 
пестицидів у воді;

- підкислювачі, які пом'якшують жорстку воду з рН 
вище 7,5;

- стабілізатори, які стабілізують рН розчину;
- агенти сумісності, які покращують змішування рідких 

добрив та пестицидів;
- рослинні масла, які сприяють поглинанню продукту 

АД'ЮВАНТИ – 
ОБОВ'ЯЗКОВА 
УМОВА 
ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЗР

Ганна Луцько, 
експерт з агрономічних питань ДП "Рейлін"
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рослиною, оскільки пом'якшують кутикулу, але збільшують 
ризик опіку листя в жарких сонячних умовах;

- піногасники, які здатні контролювати ненормоване 
піноутворення;

- прилипачі, які збільшують адгезію тонких твердих ча-
стинок до поверхні листка, зменшують кількість часточок, 
що змиваються дощем чи іригацією, а також – випаровува-
ння та, в деяких випадках, зменшують ультрафіолетовий 
розпад пестициду;

- ретраданти зносу, які зменшують знесення робочої 
рідини;

- пінетранти, які збільшують здатність рідини проникати 
в кореневу систему рослини, листя и стебла;

- буферизуючі агенти, які попереджують випадання в 
осад компонентів добрив чи пестицидів. Рекомендуються 
для використання у бакових сумішах;

- загущувачі, які збільшують в'язкість розпилюваної 
рідини, що призводить до збільшення крапель та зменшує 
їхнє знесення.

Лінійка ад'ювантів торгової марки Бревер (США) від 
ДП «Рейлін» містить продукти, що належать до різних груп і 
виконують різні функції, а також – комбіновані препарати. 

Олійний концентрат Бревер 83-17 (Brewer 83-17). 
Концентрат суміші олій (99%) + неіоногенний сурфактант 
(ПАР) (1%). Завдяки маслянистій консистенції Бревер 
83-17 з успіхом використовується для обприскування 
культурних рослин та бур'янів з гладкою листовою поверх-
нею (буряків, цибулі, капусти, лободи, тощо).

Бревер 90-10 (Brewer 90-10). Малопінний сурфактант, 
суміш поверхнево-активних речовин (90%) з інертним 
наповнювачем (10%). Високоефективний за використа-
ння під час сухої чи прохолодної погоди, коли в рослині 
уповільнюються фізіологічні процеси.

Сурфактант рН + Азот (Surfactant pH + N)
Містить фосфорну кислоту, азот та неіоногенний сурфа-

ктант. Сурфактант рН + Азот незамінний в бакових сумі-
шах з рН-чутливими ЗЗР – такими, що за рН води більше 
ніж 7,8 мають швидкий розпад діючої речовини (лужний 
гідроліз). Фосфорна кислота нормалізує рівень рН води, 
підвищучи буферність розчину, зберігає діючу речовину 
препарату в незмінному вигляді протягом багатох годин 
чи навіть діб. Азот слугує транспортним агентом, який, 
разом з діючою речовиною пестициду, легко поглинається 
листовою поверхнею рослини. Сурфактант рН + Азот є 
додатковим джерелом азоту та фосфору для листового 
живлення рослин. Високоефективний на ранніх етапах 

органогенезу, сприяє розвитку кореневої системи та 
формуванню генеративних органів рослин.

Сурфактант Сайд-Кік II (Cide-Kick II). Неіоногенний 100% 
активний проникаючий та зволожуючий реагент на основі 
природньої малов’язкої речовини – хвойного лімонену. 
Рекомендується для обприскуваня культурних рослин та 
бур’янів, які мають ворсисту поверхню листків, ущільнену 
кутикулу чи захисний восковий наліт. Проявляє контактну 
інсектицидну дію і має овоцидний ефект. Також ефективний 
за використання в садах, декоративному садівництві та 
лісопарковому господарстві по сплячих бруньках. 

Сурфактант Сіл-Кік (Sil-Kick). Неіоногенний сурфа-
ктант-органосилікон. Суміш полімеру з цитрусовим 
лімоненом – покращена формула Сайд-Кік. 

Високоефективний за сухої, вітряної чи спекотної по-
годи, внесення з повітря, малооб'ємних обприскуваннях. 
Присутність силіконів сприяє максимальному контролю за 
розпиленням крапель за будь-яких погодних умов. 

Очищувач Ф -239 Ультра (F- 239 Ultra) та його аналог 
Очищувач МСБ Ультра (MSB Ultra).

Суперсильний очищувач та нейтралізатор для промива-
ння агрегатів та вузлів с.-г. техніки. Високий рівень рН (13) 
нейтралізує залишки пестицидів, навіть у важкодоступних 
місцях (баках, форсунках, фільтрах тощо).

Знищувач піни Дефомер (Defoamer), антипіна. 
Концентрований пінознищувач на основі силіконової 
емульсіі. Ефективний за використання з пестицидами, що 
мають сильне або ненормоване піноутворення.

Ад'юванти від ДП "Рейлін" містять неіоногенні сурфа-
ктанти, які є сумісними з більшістю пестицідів та навіть за 
невисоких норм (100-250 мл на 100 л води) здатні істотно 
покращити якість внесення пестицидів, а в деяких випад-
ках (погана якість води, використання генериків тощо) є 
незамінними компонентами в робочих розчинів ЗЗР.

ДП "Рейлін"
Україна, 03143, м. Київ, вул. Івана  Сірка,15
тел.: (044) 522 21 21, факс: (044) 522 57 60
office@raelin.com.ua
www.raelin.com.ua
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ПРОПОНІТ® – ДЛЯ НАДІЙНОГО СТАРТУ СОНЯШНИКУ 
Ірина Малиш, менеджер, ТОВ «Аріста ЛайфСайенс Україна»
На сьогодні соняшник – одна з найперспективніших культур, у 2017 році посівні площі соняшни-

ку в Україні складали 5,94 млн га, що становить 22% посівних площ.  Одержанню максимальної 
врожайності культури запобігає ряд факторів, серед яких чільне місце займають бур’яни. Соняшник 
дуже чутливий до забур’янення. Найбільшої шкоди бур’яни завдають на ранніх етапах розвитку ку-
льтури, що зумовлено повільним ростом рослин соняшнику у початкові фази розвитку. Широкоря-
дний  спосіб висівання культури створює сприятливі умови для проростання бур’янів. Втрати врожаю 
соняшнику на посівах без застосування заходів контролю бур’янів становлять 20-70%. 

Тривалий захист (не менше 12 тижнів) посівів соняшни-
ку  від широкого спектру злакових та дводольних бур’янів 
забезпечить гербіцид Пропоніт® (пропізохлор, 720 г/л). 
Завдяки вологоємкості пропізохлору (діючої речовини групи 
хлорацетанілідів) Пропоніт® проявляє високу ефективність 
порівняно з іншими ґрунтовими гербіцидами за неоптимальної 
вологості ґрунту. Наявність ізопропілового кільця в молекулі 
пропізохлору визначає його особливі властивості, відмінні від 
інших хлорацетанілідів.

Рис 1. Селективність та ефективність пропізохлору 
(Пропоніт®) порівняно з іншими діючими речовинами

Рис 2. Розчинність та залежність від якості  води пропізох-
лору (Пропоніт®) порівняно з іншими діючими речовинами

З існуючих ґрунтових гербіцидів на ринку Пропоніт® має 
найбільш вдале поєднання  властивостей: найменше проми-
вається, нефітотоксичний до культури та менше  чутливий до 
якості води (рис. 1, 2). 

Пропоніт® проникає через кореневу систему та спричи-
нює швидку загибель бур’янів. Пропізохлор, проникаючи в 
кореневу систему бур’янів, інгібує поділ клітин і синтез білку. 
Окрім інгібування синтезу протеїнів та нуклеїнових кислот, 
Пропоніт® також пригнічує ріст кореня у бур’янів. Внаслідок 
активності діючої речовини знижується осмотичний потенціал 
рослини, що спричинює загибель бур’янів. 

Пропоніт® не потребує заробки в ґрунт у регіонах достат-
нього зволоження, проте за відсутності опадів тривалий час 
до сівби заробка в ґрунт підвищує ефективність препарату. 
Для забезпечення високої ефективності Пропоніту® структура 
ґрунту має бути дрібногрудкуватою (розмір грудки – менше 2 

см). Після внесення препарату слід виключити будь-які механі-
чні обробітки ґрунту, адже механічні обробки порушують гербі-
цидний екран і ефективність препарату може бути  втрачена.

Селективність Пропоніту® дозволяє його використання 
без антидоту та виключає прояви фітотоксичності до ку-
льтури навіть за умов випадання значних опадів і зниження 
температур, у тому числі в чутливих фазах розвитку рослини.

Пропоніт® підходить для систем захисту сортів і гібридів 
соняшнику, стійких до імідазолінонів (імазамокс, імазапір) та 
похідних сульфонілсечовин (трибенурон-метил).

Пропоніт®  контролює всі основні однорічні злакові та ши-
рокий спектр дводольних бур’янів.

Спектр бур’янів, які контролює Пропоніт®

Однорічні злакові бур’яни
Бромус житній Bromus secalinus
Бромус стерильний Bromus sterilis
Вівcюг звичайний Avena fatua
Метлюг звичайний Apera spica venti
Мишій (види) Setaria spp.
Пажитниця (види) Lollium spp.
Пальчатка (види) Digitaria spp.
Просо півняче (плоскуха) Echinochloa crus-galli
Тонконіг однорічний Poa annua
Просо волосовидне Panicum capillare

Однорічні дводольні бур’яни
Волошка синя Centaurea cyanus
Галінсога (види) Galinsoga spp. 
Грицики звичайні Capsella bursa pastoris
Зірочник середній Stellaria media
Кривоцвіт польовий Lycopsis arvensis L.
Кучерявець Софії Descurainia Sophia
Лутига (види) Atriplex spp.
Мак (види) Papaver spp.
Паслін чорний Solanum nigrum
Підмаренник чіпкий Galium aparine 
Ромашка (види) Matricaria spp.
Талабан польовий Thlaspi arvense
Щириця (види) Amaranthus spp.
Амброзія (види) Ambrosia spp. 
Гірчак розлогий Polygonum lapathifolium
Дурман звичайний Datura stramonium
Жовтозілля звичайне Senicio vurgaris
Кропива глуха (види) Lamium spp.
Мати-й-мачуха звичайна Tussilago farfara
Молочай-сонцегляд Euphorbia helioscogia
Рутка лікарська Fumaria officinalis
Спориш звичайний Polygonum aviculare
Щавель горобиний Rumex acetosella

Висока ефективність (понад 90%)

Середня ефективність (70-90%)

www.arystalifescience.ua
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ВДАЛИЙ СТАРТ ІЗ 
ГУМІФІЛД ФОРТЕ БРІКС В.С.

Якщо проаналізувати негативний вплив природних чинників 
на показники врожайності, то втрати можуть сягати до 50%, а 
іноді призводити до повної загибелі рослин. Проте використання 
у технології стимуляторів росту та розвитку дозволяє адаптувати 
рослини до стресових умов, що складаються на полі, а це, від-
повідно, і збереження Вашого потенційного врожаю. 

З року в рік ми переконуємося у 
тому, що планка врожайності сільсько-
господарських культур,  котру встанови-
ли торік, – не межа, і тому щороку ця пла-
нка піднімається все вище і вище завдяки 
використанню інтенсивних технологій. 
Ми працюємо над тим, щоб повністю 

розкрити потенціал насіння у конкретній 
природно-кліматичній зоні, оптимізувати 
технологічні заходи (попередники, 
форми й дози добрив, інтегрований 
захист рослин, строки і норми посіву). 
Проте прописані технології вирощування 
не завжди приносять той результат, на 

котрий ми розраховуємо. Адже значні 
корективи вносять природні чинники, 
такі як пізня весна, що тягне за собою 
посів у недостатньо прогрітий ґрунт, а по-
тім і швидку втрату вологи з нього, засуха 
та високі температури. На прикладі ви-
користання стимулятора росту компанії 

Процес проростання насіння злакових рослин

Олександр Рожко, 
керівник Західного регіону 
ТОВ "Агротехносоюз"
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«Агротехносоюз» (Humintech) – Гуміфілд 
Форте Брікс в.с., котрий рекомендовано 
використовувати для обробки насіння, 
спробуємо порахувати економічну ефе-
ктивність застосування цього продукту та 
проаналізувати де ми втрачаємо врожай. 

Першим етапом росту та розвитку 
рослин, який суттєво впливає на 
врожайність, є «проростання – сходи». 
Але перед наданням рекомендацій 
щодо підтримки рослини на цьому етапі, 
пропонуємо розібратись, як же саме від-
бувається процес проростання на фізіо-
логічному рівні. 

Найзначнішим фактором, без якого 
неможливе проростання насіння, є волога 
у ґрунті. Так, для запуску процесу проро-
стання насінина пшениці потребує 55-60% 
вологи від власної маси, ячменю – 48-65%, 
кукурудзи – 30-40%, рису – 25-30%, вівса – 
60-75%. Варто відзначити, що разом із воло-
гою у зернівку потрапляють солі гумінових 
кислот, фітогормони, альгінова кислота, 
полі- та олігосахариди, котрі містяться в 

складі препарату  Гуміфілд Форте Брікс в.с. 
На поверхню зернівки вказані вище фізіо-
логічно-активні речовини потрапляють 
під час передпосівної обробки насіння. 
Фітогормони (гібереліни ГК-3; ГК-4, ауксини 
та цитокініни) підсилюють процеси, що 
проходять під час проростання. Це при-
зводить до підвищення енергії проростання 
насіння та польової схожості.  Солі гумінових 
кислот, які є основним компонентом пре-
парату, стимулюють ріст кореневої системи, 
підвищують стресостійкість рослин, при-
скорюють проростання під час низьких 
температур, підвищують коефіцієнт засвоєн-
ня елементів живлення з ґрунту.

В середньому приблизно 20% пря-
мих затрат на вирощування сільсько-
господарських культур займає стаття 
насіння. А щоб здешевити технологію, 
багато господарств та фермерів закла-
дають на своїх полях насіннєві посіви сої, 
пшениці, ячменю, які не завжди мають 
хороші посівні якості. Та навіть насіння 
з високою лабораторною схожістю не 

завжди дає дружні повноцінні сходи в 
польових умовах. Вирощуючи насіннє-
вий матеріал, слід пам’ятати, що насіння 
сформоване в колосі головних стебел, 
має вищу енергію проростання, силу 
росту, польову схожість, масу 1000 насі-
нин та урожайність порівняно з насінням 
зі стебел наступних порядків. Важливими 
є умови та строки проведення обмолоту, 
оскільки під час збирання зерна воло-
гістю вище 25% збільшується кількість 
насіння з внутрішніми мікротравмами. 
Травмування знижує енергію пророста-
ння, польову схожість, підвищує можли-
вість проникнення в насіння шкідливої 
мікрофлори під час його зберігання, 
особливо в ґрунті після висівання. Все 
це призводить до погіршення посівних 
якостей насіння і зниження врожайності. 
Втрати врожаю від висівання 
травмованого насіння можуть складати 
до 15%, а в окремих випадках – до 20%. 
Небезпека травмування насіння полягає 
ще й у тому, що його лабораторна схо-
жість може не знижуватись, а польова 
схожість низько падає. 

Саме для того, щоб збільшити польову 
схожість, вивести насіння зі стану 
спокою, забезпечити його синхронне 
проростання та підвищити стійкість 
рослин до несприятливих умов довкілля 
рекомендованою є обробка насіннєвого 
матеріалу препаратом Гуміфілд Форте 
Брікс в.с. 

Що ж показують математичні під-
рахунки? Для прикладу розглянемо 
таку культуру як соя. Зазвичай польова 
схожість рослин нижча від лабораторної 
на 10-20%. Збільшивши польову схожість 
за допомогою стимулятора росту Гумі-
філд Форте Брікс в.с. хоча б на 5%, при 
врожайності на контролі, наприклад, 
2,5 т/га, ми отримаємо додатково 0,125 
т/га. При ціні на товарну сою 317 €/т 
додатковий дохід складає 40 €/га. Затрати 
на обробку насіння сягають 1,2 €/га.  Чи-
стий дохід становить 38,8 €/га. 

Натомість польові досліди доводять, 
що використовуючи продукт Гуміфілд 
Форте Брікс в.с., польову схожість та 
енергію проростання можна збільшити 
на 10-12%, а на бобових культурах – і до 
15%, оскільки їхні сходи дуже чутливі до 
несприятливих стресових факторів. Окрім 
того, разом з використанням інокуля-
нтів, солі гумінових кислот виступають 
поживним середовищем для розвитку бу-
льбочкових бактерій. А щоб Ваші сільсько-
господарські культури були в безпеці 
протягом всього вегетаційного періоду, 
компанія «Агротехносоюз» (Humintech) 
рекомендує комплексне рішення із 
використанням стимуляторів та анти-
стресантів у технології вирощування. 

044-501-31-15, 
067-829-51-41

www.agrotechnosouz.com.ua
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ВЕСНЯНЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР
Часте чергування морозів і відлиги в зимовий період призводить до  ви-

снаження рослин, втрати ними цукрів (вуглеводів), які є основним джерелом 
енергетичного матеріалу для дихання та в кінцевому результаті негативно 
відображається на їхній морозостійкості.

Низькі температури, які часто спостерігаємо у весняний 
період, стримують відновлення вегетації рослин, а це, у свою 
чергу, негативно впливає на загальний стан посівів озимих ку-
льтур та їхній подальший розвиток. Пізнє відновлення вегетації 
є стресовим фактором навіть для неушкоджених рослин, а в 
поєднанні з такими негативними чинниками як вимерзання або 
льодова кірка може призвести до значного зрідження посівів. 

2018 року незадовільний стан озимих відмічено у Східних 
регіонах нашої держави, що обумовлено пізніми строками 
сівби. У Південних регіонах протягом зими через потепління 
відмічалося відновлення вегетації пшениці озимої у сонячні 
дні. Тепла погода та перезволоження ґрунту сприяли уражен-
ню посівів кореневими гнилями.  

Від стану озимих культур перед відновленням весняної ве-
гетації та від термінів його настання залежить стратегія проведе-
ння агрозаходів з ранньовесняного догляду за посівами, одним 
із яких є ранньовесняне підживлення добривами та застосуван-
ня стимуляторів росту. Разом з відновленням вегетації рослини 
зернових культур потрібно забезпечити оптимальною кількістю 
поживних речовин, особливо азотом, міддю, марганцем і бором, 
які відіграють важливу роль у процесах фотосинтезу, синтезу 
білків та утворення хлорофілу.  Застосування азотних добрив, 
у посівах озимого ріпаку, забезпечує посилення гілкування та 
утворення гілок 2-го і наступних порядків. Достатня кількість 
міді сприяє засвоєнню азоту зерновими культурами. Крім цього, 
мідь підвищує стійкість рослин до вилягання, підвищує посу-
хостійкість рослин та має позитивну дію на стійкість рослин 
до грибних хвороб. Марганець – елемент, до якого пшениця 
особливо чутлива у період кущення, активує більшість фе-
рментів, приймає участь у процесі фотосинтезу та метаболізмі 
азоту. Бор забезпечує транспорт цукрів, синтез клітинних стінок, 
вуглеводневому, білковому і нуклеїновому обміні. За його дефі-
циту порушується розвиток кореневої системи. Застосування 
борних добрив у посівах озимого ріпаку на початку бутонізації, 
забезпечує нормальне формування і ріст клітинних стінок, 
оптимізує роботу судинної системи рослин та сприяє розвитку 
генеративних органів. 

Одним із шляхів забезпечення рослин навесні є листкове 
підживлення комплексними добривами, які містять у своєму 
складі необхідні макро-, мезо- і мікроелементи у хелатній 

формі. Це сприяє швидкому відновленню втрачених пласти-
чних речовин і забезпечує стійкість рослин до стресових 
ситуацій. На слабких посівах слід застосовувати препарати 
антистресової дії, які містять у своєму складі амінокислоти, 
гумінові кислоти та фітогормони. Їхнє застосування сприяє 
регенерації пошкоджених органів, швидкому відновленню 
вегетації та зниженню стресового навантаження.

Амінокислоти сприяють відновленню розвитку листково-
го апарату, виводять рослини зі стану зимового анабіозу та 
стимулюють розвиток вторинної кореневої системи. Фіто-
гормони забезпечують розвиток вторинної кореневої системи, 
що, у свою чергу, поліпшує споживання елементів живлення з 
ґрунту. Цитокініни відповідають за диференціацію і поділ клі-
тин. Гумінові кислоти стимулюють ферментативну активність 
та посилюють анаеробне дихання клітин кореня, що особливо 
актуально у випадку весняного перезволоження ґрунту. Їхнє 
застосування у період відновлення вегетації сприяє стійкості 
рослин до різких температурних коливань. Фульвові кисло-
ти стимулюють наростання вегетативної маси та інтенсивне 
засвоєння елементів живлення.

Олександр Русін, канд. с.-г. наук, керівник наукового відділу ТОВ «ГК «Ярило»





АЗИ САДІВНИЦТВА ПРОФЕСІЙНО ТА З ДУШЕЮ – 
ВІД КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

«Садівництво з душею» – під таким гаслом цього року 
компанія «Сингента» провела низку традиційних конфе-
ренцій «Майстерня садівництва». Така поетична назва на-
справді відображає цілком реальний підхід садівників до 
своєї роботи – піклування про кожне дерево в саду і про 
кожен плід на ньому. А експерти компанії «Сингента» на цих 
масштабних зібраннях надихали аграріїв ще більше піклу-
ватись про свої багаторічні насадження, активно розвивати 
свою майстерність. І на це є декілька важливих причин.

Перше, над чим глобально має 
працювати український садівничий 
ринок – вирощування плодів такого 
якісного рівня, який би дозволяв 
збувати їх для свіжого спожива-
ння, а не виробництва соків. Для 
цього особливо суворі вимоги є на 
закордонному ринку. Окрім високих 
вимог до смакових властивостей, які 
є, до речі, перевагою українського 
яблука, вони мають бути однакового 
розміру, однакового кольору з рівним 
забарвленням, без будь-яких плям, і, 
звісно, з допустимими показниками 
залишку пестицидів. Все це може 
забезпечити комплекс якісних техно-
логій, що складається з правильного 
закладання саду, системи монітори-
нгу, що постійно працює, грамотного 
захисту, обрізки та зберігання плодів 
тощо. Слід зазначити, що допомога 
зі впровадженням комплексу цих 
технологій та, як результат, покраще-
ння роботи садівничої галузі загалом 
– є ключовим завданням проекту 
«Майстерня садівництва».

Редакція журналу «АгроЕліта» 
відвідала конференції «Сингенти» 27 лю-
того в с. Недобоївці, що у Чернівецькій 
області, та 1 березня в с. Сутиски, що на 

Вінниччині. Кожен з регіонів має свої 
особливості в садівництві та по-своєму 
цікавий. На Чернівеччині широко поши-
рені інтенсивні технології в цій галузі, 
багато садів накриті протиградовою 
сіткою, і навіть – протидощовою. Він-
ничина – регіон з великою садівничою 
перспективою, на сьогоднішній день 
тут активно триває процес відродження 
садівництва, замість старих садів ви-
саджуються нові, починають впроваджу-
ватись інноваційні технології. Компанія 
«Сингента» вкладає багато зусиль у 
розвиток галузі в цій області.

Захід на Чернівеччині компанія «Си-
нгента» провела спільно з ПП «Тодосійчук 
В’ячеслав Іванович», який  реалізує 
засоби захисту рослин «Сингента», що в 
тому числі використовуються і у садівни-
цтві. На конференцію приїхали більше 
200 фермерів-садівників, які мають від 
2 га до 300 га саду – з Буковини та інших 
західних регіонів. Захід пройшов за під-
тримки садівничої корпорації «Дністер» 
під керівництвом Михайла Бабія.

Микола Рубінський, директор 
Західного бізнес-регіону компанії 
«Сингента», зазначив:

«Компанія «Сингента» плідно 
розвиває напрямок садівництва, 

особливо активно працюємо на Вінни-
чині, додатково прийняли на роботу 
менеджера, який буде займатись суто 
розвитком садівництва в регіоні. 
Дуже приємно, що на конференціях в 
Західному регіоні цього року зібралось 
так багато садівників, значить вони 
потребують нових знань та вмінь, 
і ми не дарма організували проект 
«Майстерня садівництва». Щоб отри-
мати якісні яблука, треба робити 
активний захист саду на протязі всьо-
го вегетаційного періоду та здійсню-
вати грамотний догляд за ним, що 
ми і доносимо до аграріїв. В садівничої 
галузі – велика перспектива, є над чим 
працювати. Ми маємо велике портфо-
ліо для захисту саду, препарати під-
ходять як для великих, так і маленьких 
господарств. Цього року на ринок 
виходить наш новий інсектицид Лі-
рум™ – універсальний препарат, який 
контролює як лускокрилих шкідників, 
так і кліщів».

Василь Романюк, регіональний 
представник в Чернівецькій та 
Івано-Франківській областях 
компанії «Сингента» зазначив: 

«Сади Буковини на сьогоднішній 
день знаходяться в хорошому стані, 
морози навіть до -20°С яблуням не 
страшні. Садівники Чернівеччини 
використовують якісну систему 
захисту садів, в якій присутні 
багато препаратів компанії «Си-
нгента». Зокрема вже переконались 
в ефективності нашого нового 
фунгіциду Циделі™ Топ, який чудово 
бореться проти парші. Також проти 
цієї хвороби вже давно ефективно 
використовують препарат Скор®. У 
боротьбі з шкідниками найчастіше 
обприскують такими перевіреними 
роками інсектицидами як Енжіо®, 
Люфокс®, Проклейм®. Відзначу чудовий 
препарат проти всіх видів шкідливих 
кліщів та грушевої медяниці Верти-
мек®». 
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На Вінничині, на базі підприємства 
«Агро-Еталон» під керівництвом Гачая 
Шафієва, також зібралось велике 
товариство професійних садівників, 
багато з яких тримають сад на площі 
більше 500 га. Володимир Клименко, 
керівник Вінницького підрозділу 
ТОВ «Сингента», розповів, що площа 

під багаторічними насадженнями в 
цьому регіоні займає близько 17 тис. га. 
Виробники яблук вже досягли досить 
високого професійного рівня, працюють 
за інтенсивними технологіями. Компанія 
«Сингента» повністю задовільняє 
всі питання щодо захисту саду – як у 
забезпеченні якісними препаратами, 
так і консультаційній технологічній 
підтримці. Єдине, що не радує – це 
економічні чинники в садівництві, на 
які виробники не можуть вплинути, 
зокрема мова іде про низькі ціни на 
яблука. Збувають за кордон в області 
одиниці. Втім, садівники налаштовані 
оптимістично, адже галузь має великі 
перспективи для розвитку.

Віктор Вістяк, менеджер з прода-
жу у Вінницькій області, відзначив, 

що засоби захисту для саду в більшості 
підприємств регіону складають 60-80% 
від загальної кількості препаратів. 
Вже є позитивні відгуки від клієнтів 
про новий препарат Циделі™ Топ, 
з інсектицидів – великим попитом 
користується Проклейм®. На сьогодні 
сади знаходяться в доброму стані, 
морози пережили добре, вологи є 
достатньо. Втім, садівникам не можна 
розслаблятись, адже попереду можуть 
бути весняні заморозки, а за минуло-
річним досвідом виробники пам’ята-
ють, яку шкоду вони принесуть. І вже, 

завдяки компанії «Сингента», знають, 
за допомогою яких заходів можна ні-
велювати стрес дерев в таких умовах.

КОРИСНІ ПОРАДИ 
ЩОДО ОБРОБОК В 
САДУ. ЛІКУВАННЯ ТА 
ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ

Володимир Воєводін, к. с.-г. н., 
експерт компанії с, робив основну 
доповідь на всіх конференціях з серії 
«Майстерня садівництва». Цього 
року в українських садах складається 
досить специфічна ситуація. Воло-
димир зазначив, що на стан садів 
впливає цілий комплекс факторів, в 
тому числі й минулорічні пошкодже-
ння садів морозами у період цвітіння, 
що призвело до ослаблення дерев, 
появи цілої низки хвороб і навіть заги-
белі дерев. Цього року, у разі подібних 
погодних негараздів, садівники мають 
діяти оперативніше та досвідченіше. 
Володимир Воєводін звернув увагу 
на низку перших заходів, які допомо-
жуть садівникам запобігти проблем, 
зокрема під час приморозків ефекти-
вним заходом є обприскування водою 
з додаванням контактного фунгіциду 
Дітан М-45, який сприяє кращому 
обволіканню та знижує температуру 
замерзання води, що створює захи-
сну плівку. Також додавання цього 
препарату є хорошою профілакти-
кою парші. Після заморозків «Си-
нгента» рекомендує вносити новітнє 
амінокислотне добриво Ізабіон®, 
яке допомагає рослині впоратись зі 
стресом, у нормі 2–3 л/га або вносити 
його двічі – до заморозків і після – в 
нормі 2 л/га. Ізабіон® покращує запи-
лення та зав’язування плодів, збільшує 
кількість та покращує якість продукції. 

Володимир Воєводін зазначив, що в 
останні роки хворобам саду притаман-
ний активний розвиток саме на ранніх 

етапах, і садівники запізнюються із 
захисними процедурами. Особливо 
це стосується борошнистої роси, якій 
сприяє парниковий ефект та перепад 
температур. Помилки садівників теж 
грають не останню роль у розвитку 
хвороб, зокрема йдеться мова про 
загущені посадки дерев, недотриман-
ня обрізки або навіть заражені саджа-
нці. Експерт підкреслив необхідність 
робити аналіз ґрунту та листків в саду, 
без цього здійснювати грамотний 
захист та внесення добрив буде важко. 
Він зазначив досить розповсюджену 
помилку – внесення великої кількості 
добрив в садах України – за прикла-
дом закордонного досвіду на бідних 
ґрунтах. Але ж у нас здебільшого бага-
торічні насадження – на чорноземах, 
і велика кількість добрив не доцільна. 
Втім, внесення азотних добрив під 
крони дерев є однією з першоче-
ргових робіт в саду рано навесні.

Володимир Воєводін також 
акцентував увагу аграріїв на прави-
льному часі обприскування. Багато 
садівників воліють проводити його 
вранці, але потім мають певні про-
блеми, в яких звинувачують препарат 
– зокрема, це створення сітки на 
плодах та недостатня ефективність 
препарату. В останньому винна велика 
кількість роси зранку, що в декілька 
разів розбавляє концентрацію пре-
парату. А сонячні промені утворюють 
лінзу, яка і сприяє опаленню плода. 
Тож, оптимальними за думками екс-
пертів «Сингенти» є вечірні обробки 
після заходу сонця.

Перш ніж ми почнемо давати опис 
системи захисту компанії, озвучимо для 
аграріїв застереження, яке пролунало 
на конференціях: купляти продукцію 
«Сингенти» тільки в офіційних дис-
триб’юторів, остерігатись підробок. На 
жаль, з огляду на популярність засобів 
захисту цього виробника, підробки є 
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досить розповсюдженою проблемою, 
яка по меншій мірі призводить до 
неефективного результату обробки, 
а в гіршому випадку – до великого 
пошкодження дерев. Особливо розпо-
всюдженими є підробки таких пре-
паратів як Скор®, Хорус® та Актара®. 

Тож, від парші на самих ран-
ніх етапах спеціалісти «Сингенти» 
рекомендують, якщо є потреба, вноси-
ти фунгіцид Хорус®. Його особливість 
є в тому, що він здатен ефективно 
працювати при низьких температурах 
(від 4°С) – за цією властивістю Хорус® на 
сьогодні не має аналогів на ринку. Пре-
парат володіє системними, захисними 
і лікувальними властивостями, його 
також ефективно використовувати 
вдруге – вже на початку цвітіння. Далі, 
на першому етапі формування бруньки, 
за системою захисту «Сингенти» від 
хвороб використовують мідьвмісні пре-
парати, що є добрим профілактичним 
заходом проти парші.

У період від цвітіння до зав’язува-
ння плодів ефективно себе показує 
суміш Скор®+Хорус®. Поєднання цих 
двох препаратів з різними меха-
нізмами дії унеможливлює прояви 
резистентності та спричинює ефект 
синергії в боротьбі проти основних 
хвороб яблуні. А безпосередньо у фазу 
цвітіння найефективнішим є викори-
стання нового препарату компанії 
«Сингента» Циделі™ Топ.

Це двокомпонентний фунгіцид 
нового інноваційного класу (вже 
добре відомий дифеноконазол та нова 
діюча речовина цифлуфенамід) – для 
професійного захисту від борошнистої 
роси та парші. Виникнення резистент-
ності при його використання виклю-
чено, оскільки в поєднанні препарату 
дві діючи речовини з різних класів 
та з різними механізмами дії. Він має 
чудові профілактичні й лікувальні 
властивості та широкий спектр дії – 

окрім зазначених хвороб, препарат 
також контролює альтернаріоз, кла-
доспоріоз, який є дуже небезпечною 
хворобою, та інші види плямистостей. 
Лікувальна й залишкова активність 
Циделі™ Топ становить 30-40 днів. 
Препарат має стійкість до змивання 
дощем та високих температур.

ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ: 
ПОСТІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ТА 
ЕФЕКТИВНІ ПРЕПАРАТИ

Захист від шкідників в саду також 
має бути системним, чітким та вча-
сним і супроводжуватись постійним 
моніторингом. Наприклад, медяниця 
вже активно працює в садах на груші, 
як зазначив Володимир Воєводін, 
який цього року вже встиг відвідати 
багато садівничих господарств в 
різних регіонах. Боротьба з цим 
шкідником починається з обробки 
препаратом Актеллік® (після того, 
як спадуть морози) та закінчується 
обробкою препаратом Вертимек® під 
час  зав’язування плодів. На рахунок 

Вертимеку® слід, до речі, зазначити, 
що він чудово контролює всі види клі-
щів та має найдовший період захисної 
дії серед акарицидів. Особливість пре-
парату в тому, що при ефективній дії 
на шкодочинних кліщів, він не знищує 
корисну ентомофауну, дозволяючи 
хижим кліщам доробляти свою роботу.

Багатьом садівникам відома велика 
шкода від плодожерки, яка найбільш 
небезпечна саме для насаджень яблуні. 
Плодожерка має бути піддана по-
стійному моніторингу, застосовувати 
феромонні пастки треба обов’язково. 
До речі, «Сингента» закупила новий 
тип багаторазових феромонних 
пасток, господарства можуть брати 
їх в менеджерів компанії. «Сингента» 
пропонує такі сучасні препарати 
проти плодожерки як Люфокс®, Матч®, 
Проклейм® та Ампліго®, який минулого 
року отримав реєстрацію на яблуні. 

Проклейм® – це спеціалізований 
інсектицид природного походження 
кишково-контактної дії для контролю 
понад 40 видів лускокрилих. Містить 
50 г/кг емамектину бензоату. Уні-
кальність препарату полягає у швид-
кому та повному проникненні в росли-
ну та створенні резервуарів в тканині, 
що забезпечує захист до 15 діб. Знищує 
всіх лускокрилих шкідників, що живуть 
приховано та відкрито. У гусениці, 
яка поглинула оброблену частину, за 
1–4 години відбувається порушення 
нервової системи, що призводить до 
паралічу. Смерть настає через 1–4 доби 
після поїдання обробленої рослини. 
Використання Проклейму® є сумісним 
з біозахистом – безпечний для ентомо-
фагів через 5-24 години після обпри-
скування. Ефективність препарату 
не залежить від високих температур 
(навіть вище +35°С!), дощу та кисло-
тності робочого розчину. Також слід 
зазначити, що одночасний масовий 
розвиток кількох видів лускокрилих 
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шкідників на яблуні буває, як правило, 
одразу після цвітіння та перед зби-
ранням врожаю, а Проклейм™ як раз 
чудово підходить для пізніх обробок.

На серії конференцій «Майстерня 
садівництва» компанія «Сингента» 
анонсувала вихід на український 
ринок нового інсекто-акарациду Лі-
рум™. Цей новий препарат містить дві 
діючи речовини, циантраніліпрол та 
абамектин, і забезпечує захист яблуні 
від лускокрилих шкідників (плодоже-
рки 2-3 поколінь), кліщів, трипсів, ли-
стоблішок, мінуючої молі і попелиць. 

Лірум™ проявляє чітко виражену 
кишкову та контактну дії, що мінімізує 
вплив на корисну фауну. Препарат 
проявляє ефективність навіть тоді, 
коли шкідники знаходяться з ниж-
нього боку листка та прикриваються 
павутинкою (павутинні кліщі). 

Лірум™ проявляє трансламінарну 
дію: повністю проникає в тканини 
рослини протягом двох годин. Ефекти-
вність препарату посилюється його 
високою стійкістю до змивання дощем 
і високої температури (навіть понад 
+35°С) та подовженим періодом дії до 
20 днів. Препарат не має фітотокси-
чності на чутливих культурах і сортах, 
не утворює на плодах «сітку». 

Оптимальний період внесення 
препарату для уникнення ризику 
пошкодження плодів плодожеркою 
і знищення кліщів, листоблішок та 
інших шкідників — період масового 
відкладання яєць плодожерки другого 
покоління, що збігається з макси-
мальною чисельністю кліщів на яблуні 
(червень, липень).

ПОРАДИ ПОЛЬСЬКОГО 
ЕКСПЕРТА

На конференції «Майстерня 
садівництва» в обох регіонах був 
запрошений польський експерт 
у галузі садівництва Роберт Сас 
(Інститут практичного садівництва, 
м. Тарчин, Польща), який вже став 
добре відомим багатьом українським 
садівникам.

2018 ж року майже до кінця лютого 
стояла нетипово тепла зима, багато 
господарств за цей час провели обрізку. 

Така температура дозволила чудово 
перезимувати всім шкідникам в саду. 
І цей короткий проміжок морозів 
шкідникам не зашкодить – тільки самим 
деревам. Зокрема розповсюдженою 
проблемою в таку погоду може бути 
відставання кори від стовбура дерева. 
В такому разі дерево може загинути, і 
експерт порекомендував йти навіть на 
радикальні міри – прибивати кору цвя-
хами, аби вона не відмерла. Також слід 
враховувати, що дерева за теплий зи-
мовий період спожили всі цукри, і зараз 
в холодний період стоять виснажені.

Роберт Сас наголосив на тому, що при 
плануванні внесення ЗЗР необхідно оріє-
нтуватися в першу чергу на температурні 
показники, які і визначають активність 
розвитку хвороб, таких, наприклад, як 
парша. Експерт також приділив значну 
увагу в своїй доповіді правильній техно-
логії обрізки. В цьому процесі має бути 
певний взірець правильної крони, згідно 
якого поступово, по порядку робиться 
обрізка кожного дерева. Це має бути 
крона з розбудованим першим ярусом 
і струнким провідником. Садівникам 
не слід применшувати залежність 
врожайності від якості обрізки. Також 
обрізка є чудовим заходом проти розпо-
всюдження хвороб.

Після доповіді пан Роберт тради-
ційно проводив майстер-клас з 
обрізки дерев в садах підприємств на 
Вінничині та Чернівеччині, що дало 
нагоду аграріям почути багато важли-
вих корисних порад та уберегтися від 
можливих помилок в цій тонкій справі.

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ДЛЯ САДІВНИКІВ ВІД 
«СИНГЕНТИ»

Окрім серйозних агрономічних 
доповідей, дискусій та практику-
му, компанія «Сингента» оголосила 
приємну для садівників можливість 

прийняти участь в акції. Оксана 
Воробей, менеджер з маркетингу, 
розповіла про акційну пропозицію 
2018 року, головний приз якої – 
подорож до Франції на одну особу або 
подарункові ваучери з різною грошо-
вою сумою – в залежності від об’єму 
куплених препаратів. Умови акції 
передбачають покупку таких якісних 
препаратів для садівництва як Хорус®, 
Циделі™ Топ, Проклейм® та Світч® 
мінімальним об’ємом від 10 кг. 

ВІДГУКИ САДІВНИКІВ
Олег Забудько, агроном ТОВ «Мо-

лодіжна спілка» (Сокирянський 
район, Чернівецька обл.):

«Ми з компанією «Сингента» 
працюємо давно і плідно. Окрім того, 
що ми відвідуємо їх конференції, на 
базі нашого господарства компанія 
проводить практичні заходи та 
зібрання садоводів також. Ми маємо 
50 га інтенсивного яблуневого саду, 
накритого протиградовою сіткою. 
Сад молодий, саджанці завезені з Іта-
лії. В системі захисту використовує-
мо багато препаратів Syngenta – від 
хвороб і шкідників, успішно справляє-
мось зі всіма проблемами». 

Василь Качула, агроном-садовод 
ПАТ «Жорнище» (Іллінецький район, 
Вінницька обл.): 

«Наше господарство обробляє 
близько 2500 га землі, з яких 500 га саду. 
Маємо велике фруктосховище та 
сучасну сортувальну лінію для яблук. 
Останні декілька років займаємося 
омолодженням садів – розкорчовує-
мо старі та садимо нові. В системі 
захисту саду використовуємо в 
основному препарати виробництва 
Syngenta: Скор®, Хорус®, Топаз®, Тіовіт 
Джет®, Люфокс® тощо. Партнерство 
з компанією «Сингента» сприяє роз-
витку нашої садівничої галузі».

Тетяна Бєлінська
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УСПІШНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ ЯБЛУНЕВИЙ САД. 
ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ
Більше 14 років плодорозсадник  ДП «Голланд Плант Україна» успішно працює в Україні. 

На сьогодні на підприємстві вирощують понад півмільйона саджанців щорічно, що робить 
його компанією-лідером у цьому сегменті. З 2012 року компанія працює над програмою 
«Натуральне яблуко®», в яку входять резистентні столові сорти яблук, що підходять як 
для звичайного, так і інтегрованого та органічного вирощування. Крім сортів програми 
«Натуральне Яблуко®», розплідник пропонує своїм партнерам широку палітру інших стійких 
до хвороб сортів яблук і плодових культур.
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ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420, +38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua   www.hopu.com.ua

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців, консультування та більш 
детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 64 67, +38 050 372 55 74
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Поряд з європейською якістю компанія гарантує своє-
му клієнтові надійність та інноваційність. Розплідник не 
стоїть на місці і постійні інновації у виробництві, передові 
технології вирощування саджанців допомагають триматися 
в лідерах. Фахівці фірми надають підтримку, починаючи 
з допомоги вибору відповідних територій, їх якісної підго-
товки, аж до нюансів закладання саду і збору врожаю.

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

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

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

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

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

В Україні сьогодні території під органічне виробництво 
хоч невеликими темпами, але впевнено збільшуються. Цей 
перехід триває вже кілька років, але садівники і аналітики 
прогнозують йому успіх.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефонуйте для отримання більш детальної 
інформації, консультації чи покупки саджанців.
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ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ ПРОСАПНИХ 
СІВАЛОК ВІТЧИЗНЯНОГО І ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

Литвинюк Л.К., Насонов В.А., Говоров О.Ф., кандидати технічних наук.
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

   В останній період часу в Україні збільшують посівні 
площі кукурудзи, соняшнику, ріпаку, сої та інших культур в 
технології яких застосовують сівалки точного висіву. Важливе 
значення у технології вирощування просапних культур мають: 
продуктивність, посів з одночасним внесенням сухих і рідких 
добрив, інокулянтів, рідких і сипучих гербіцидів, інсектицидів, 
наявність програмного забезпечення та питомі енергетичні 
показники.

Метою даної статті є ознайомлення виробників сіль- сько-
господарських культур з техніко-експлуатаційними показни-
ками сівалок точного висіву українських та зарубіжних 
виробників при їх вибірі відповідно до площ вирощуваних 
просапних культур, можливістю задовільнити агротехнічні 
вимоги з врахуванням наявних енергетичних засобів. Основні 
техніко-експлуатаційні показники сівалок вітчизняних і зарубі-
жних виробників наведено в таблицях.

Основні техніко-експлуатаційні показники деяких пневматичних просапних сівалок заводу «Червона Зірка», Україна.

Показники і розмірність VEGA 6 PROFI VESTA 8 VESTA 12 VEGA 8 PROFI VEGA 16 PROFI
Тип сівалки напівпричіпна навісна навісна напівпричіпна напівпричіпна
Ширина захвату, м 4,2 5,6 5,4 – 5,6 5,6 11,2
Кількість рядків, шт. 8 8 12 8 16
Ширина міжрядь, мм 700 450, 600, 700, 

900, 480х900, 
600х1200

450, 600, 700, 
900, 480х900, 

600х1200

700 700

Робоча швидкість, км/год 2,5-9    
Продуктивність, га/год ,05  3,78 1,4-5,04 1,35-5,04 1,4-5,04 9,6-12
Місткість бункерів (сумарна):
-для насіння, дм3 312 200 300 416 832
- для добрив, дм3 340 192 288 680 1360
Норма висіву насіння, шт/п.м. 1,2- 46 1,2-46 2-57 2-57 1,2-46
Норма висіву добрив, кг/га 23,5-245,4 50-250 50-250 23,5-245,4 23,5-245,4
Глибина загортання насіння, мм   40-100    40-120    40-120   40-100 40-100
Питома металоємність, кг/м 746,7 228,2 280,0 607,1 562,5
Питома енергоємність, кВт/га 56- 15,55 42-11,66 54,4-14,56 42 -14,56 13,79-11
Габарити в трансортному положені, мм 7000х2670х2025 6800х230х3010 6800х2300х3010 8000х2670х2025 13100х3325х3460
Маса (суха), кг 2140 1278 1540 3400 6300
Агрегатується з тракторами, кВт від 58,8 від 58,8 від 58,8 від 58,8 до 88,2 від 132,4

Контроль параметрів висіву просапних пневматичних 
сівалок модельних рядів VEGA PROFI і VESTA PROFI забезпечує 
встановлений на сівалках інформаційний пристрій SPUTNIK, 
який забезпечує інформацію про висівний процес і дає мож-
ливість оперативного корегування виникаючих відхилень і га-

рантує точний висів. Продуктивність в межах 1,05 – 12 га/год, 
питома металоємність в межах  746,7 -  228,2 кг/м захвата, 
питома енергоємність 11-56 кВт/га, необхідна потужність в 
межах 58,8 – 132,4 кВт. Кількість виконуваних технологічних 
операцій – 2.

        Основні техніко-експлуатаційні показники просапних сівалок заводу «VELES AGRO», Україна.

Показники та розмірність SPM 6 SPM 8
Тип сівалки напівнавісна напівнавісна
Робоча ширина захвату, м 4,2 5,4  
Робоча швидкість,  км/год 8-11 8-11  
Продуктивність, га / год. 3,3-4,6 4,3-5,9
Кількість сошників, шт 6 8 
Ширина міжряддя, см 70 70
Глибина посіву, см 2-12 2-12
Швидкіст посіву, км/год 8-11 8-11
Тиск сошника на грунт, кг 150-200   150-200 
Тип висіваючих апаратів вакуумний вакуумний
Привід висівного апарату механічний/електричний механічний/електричний
Об’єм бункера для насіння, л 360 480
Об’єм бункера для добрив, л 750 800/1000
Питома металоємність, кг/м 500 703,7  
Питома енергоємність, кВт/га 18,27-13,11     17,10-12,44
Транспортна ширина, м 2,5 2,5
Маса, кг 3000  3800
Необхідна потужність, кВт 60,29 73,4

  Просапні (ноу-тілл) сівалки заводу «VELES AGRO» призначе-
ні для пунктурного висіву каліброваного та некаліброваного 
насіння кукурудзи, соняшнику, сої з одночасним внесенням 
сухих добрив та мікрододбрив. Самим відповідальним вузлом 

у просапній сівалці є висівний апарат з вакуумною системою 
дозування насіння «Precision Planting» (США).

Висів насіння на задану глибину забезпечує дводисковий 
сошник з подвійними колесами-копірами. Прикочування при 



посіві здійснюються V- подібними прикочуючими колесами з 
регульованими зусилями прикочування. 

    Для роботи по нульовій технології (No-till) сівалка компле-
ктується хвилястими турбо-дисками, які готують грунт та 
очищають ложе для насіння від пожнивних залишків. Сівалки 
SPM оснащені системою контролю  висіву, яка контролює 
посівні показники агрегату. Внесення добрив відбувається 
через дводисковий сошник, який можна налаштовувати на 

задану глибину та відстань від посівного ложа. Висівний апарат 
сівалки комплектується дисками для висіву кукурудзи та соня-
шнику. Продуктивність в межах – 3,3-5,9 га/год,

Питома металоємність в межах 500-703,7 кг/м ширини 
захвата, питома енергоємність в межах 18,27 – 13,11 кВт/га, 
необхідна потужність в межах 60,29-73,4 кВт. Кількість викону-
ваних технологічних операцій – 2.

Деякі конструктивні показники просапних сівалок фірми «KINZE», Вальямсбург, штат Айова (м. Ладора), США.

Показниеки та розмірність                             Модельний ряд сівалок
3700 3600 3500 3200 3110 3000

Тип рами складається
вперед

повертова вісь повертова вісь складна
рама

навісна жорстка

Гнучкість рами гнучка 
центральна 
рама, 15º в 

верх/15º вниз

гнучкі крила, 7º 
вверх/7º вниз

жорстка гнучка 
центральна 
рама, 13º в 

верх/13º вниз

жорстка жорстка

Кількість висівних апаратів і 
ширина міжрядь, см

24: 51, 24: 56, 
24: 70, 24: 76.

12: 70, 12: 76, 
16: 70, 16: 76.

6: 76, 8: 76. 12: 70, 12: 76. 6: 70, 6: 76, 8: 70, 
8: 76,

6: 70, 6: 76, 8: 70, 
8:76.

Загальні бункери, л 2 по1940 
(кроме

міжрядь 70 см)

2 по1410 - - - -

Рідкі добрива, л до 1135 (кроме
міжрядь 70)

до 2270  1135 1515 тільки для 
міжрядь  76

- 1135

Сухі добрива, кг - до 2000 1000 1000
Електронний датчик насіння  
КРМ 111

+ + + + + +

Електронний датчик ISOBUS + + - + - -
Комплект дисплея Ag Leader 
integra

+ + - + - -

GPS Autoswath або ручне 
керування

+ + - + - - 

Задній зчіпний пристрій                                                                                                                                        + + + - - -

Особливістю сівалок «KINZE» є гнучкість рами, що дозволяє 
копіювати нерівності поверхні поля, можливість вносити сухі 
і рідкі добрива одночасно з сівбою, наявність гідравлічного 

механізму розподілу маси бункерів пр рамі для зниження 
ущільнення грунту в рядках, різні варіанти складання рами. 
Кількість виконуваних технологічних операцій – 3. 



Всеукраїнський аграрний журнал №3 (62) / 201838

Основні техніко-експлуатаційні показники деяких просапних сівалок Great Plains США.

Показники і розмірність Модельні ряди сівалок YIELD PRO
  ЗP4025AH       YP16.25AHD/L YP-2425A

Міжряддя, см 76,2 (здв.); 91,4 (здв.); 96,5 
(здв.); 76,2; 101,6 (здв.);  

91,4; 96,5; 101,6.

76,2; 76,2 (здв); 91,4; 91,4 (здв); 
38,1; 50,8. 

76,2(здв.); 38,1; 50,8; 76,2.

Робоча ширина, м 12,2 16 18,3
Робоча швидкість, км/год 8-10 8-10 8-10
Продуктивність, га/год 8,7-10,9 11,5-14,4 13,1-16,4
Об’єм насіннєвого бака, л по 56 в кожному

ряду, по 106 (в здвоєних 
рядах).

56 з міжряддям 38,1 см,
76,2 (здв.); і 91,4 см (здв);

106 (на моделях з міжряддям 
50,8 см); 76,2; 91,4.

Опційні бункери по 2889 (2)

Об’єм  бака для добрив, л немає 2839 (рідк. добр.); 3524 (сух. 
добр.).

напівнавісний бункер
2782 (SML-735); напів навісний бункер 1893 

(SML 500); стартові 2889 (SML100).
Питома енергоємність, кВт/га 18,7 – 14,8 10,5 – 8,4 15,7 – 12,5
Транспортна ширина,м 7,4 . 7,6. 4 4,5
Транспортна довжина,м 3,9 13,9 14,9
Транспортна висота, м 3,9 3,8 3,8
Необхідна потужність, кВт 161,7 121,3 205,8 

Просапні сівалки Great Plains виконують сівбу з одинарними 
і здвоєними рядами, що покращує доступ сонячного світла і 
покращення вологообміну, з різними міжряддями і виконують 
сівбу на різних місцевостях та на грунтах з різними структурами, 

але транспортні габарити не відповідають європейським 
стандартам. Продуктивність в межах 8,7- 16,4 га/год, питома 
енергоємність – 18,8 – 8,4 кВт/га, необхідна потужність 121,3 – 
205,8 кВт. Кількість виконуваних технологічних операцій – 3.

Основні техніко-експлуатаційні показники пневматичних просапних сівалок PLANTER заводу «KUHN», Франція.

Показники і розмірність Модельний ряд сівалок
Planter 3M Select Planter 3M 6M Planter 3M  9M Planter TRS

Ширина рами / транспортна, м 5 6 8 12
Ширина захвату, м 5,6 5,4 8,1 11,2
Робоча швидкість, км/год 5- 7       
Продуктивність, га /год 2,5-3,5  ,4-3,4 3,6-5,1 5,0-7,1
Кількість рядків, шт 8 8-12 12-18 16
Міжряддя, см 70 45-80 45-80 45-70
Бункер для насіння, л 25 25-47 25-47 25
Висівна секція на паралелограмі з 

анкерним сошником
задній копіючий механізм, балансир, 

передні відкриваючі диски
відкиваючі диски з анкером або 

анкерний на балансі
Бункер для добрив, л 2х260 380-1350 8х190
Дозуючий апарат для добрив котушковий         котушковий         -
Сошник для добрив анкерний анкерний або дисковий дводисковий сошник або анкерний
Маркера стандартні
Питома металоємність, кг/м      212,5 - - -
Питома енергоємність, кВт/га 32,35- 23,11 36,76-25,95 28,59-20,18 19,12-13,46
Маса, кг       1700 - -
Необхідна потужність, кВт       80,88 88,23 102,9 95.58
Комп’ютер KMS 548

Просапні пневматичні сівалки PLANTER призначені для ви-
сіву кукурудзи, соняшнику, буряків, сої, квасолі, сорго, ріпаку, 
моркви з одночасним внесенням сухих мінеральних добрив з 
міжряддями від 37,5 до 80 см і забезпечують продуктивність в 

межах 2,5 – 7,1 га/год, питома металоємність 212,5 кг/м захвату, 
питома енергоємність 36,76 – 13,46 кВт/ га, необхідна потуж-
ність 88,23 – 102,9 кВт. Кількість виконуваних технологічних 
операцій – 2.

Основні техніко-експлуатаційні показники пневматичних просапних сівалок MASCIO GASPARDO, Італія.

Показники і розмірність Кількість рядків сівалок GASPARDO SP SPRINT
6 8 12

Ширина рами, м 2,5 4,2 5,8
Ширина міжрядь, см 45
Ширина захвату, м 2,7 3,6 5,4
Швидкість, км/год 5-8
Продуктивність, га/год 1,3-2,1        1,6-2,6 2,4-3,9
Об’єм бункера для добрив, л 2х160 2х280 4х160
Контроль сівби лічильник гектарів HCS, якість сівби V1200, віддаль між насінням в рядках MCE 6000/MCE 1200
Питома металоємність, кг/м 324 304 227
Питома енергоємність, кВт/га 38,5-24,8 41,9- 25,8 30,8-18,9
Маса, кг 875 1095 1225
Необхідна потужність, кВт 52 67 74
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  Сівалки GASPARDO SP SPRINT забезпечують продуктивність 
в межах 1,3-3,9 га/ год, питома металоємність 227-304 кг/м 
захвата, питома енергоємність в межах 41, 9-18,9 кВт/га, необ-
хідна потужність 52-74 кВт. Кількість виконуваних технологічни 
операцій – 2.

    Пневматичні просапні сівалки GASPARDO призначені 

для висіву кукурудзи, соняшнику, сої, буряків, сорго, квасолі, 
арахісу, люпину, помідорів, сочевиці, огірків, бавовни з міжряд-
дями 45, 60, 75 см. Питома металоємність 555-837 кг/ м ширини 
захвата, питома енергоємність 10,2-31,7 кВт/ га, продуктивність 
4,5-8,6 га/год, необхідна потужність 73,4-183,8 кВт. Кількість 
виконуваних технологічних операцій – 2.

Основні техніко-експлуатаційні показники пневматичних просапних сівалок Темпо, компанії «ВЕДЕРСТАД» – Швеція.

Показники і розмірність          Модельний ряд сівалок Темпо
6 8 8 8 8

Кількість рядків, шт 6 8 8 8 8
Ширина міжряддя, см 70 70 75 76,2 80
Робоча ширина, м 4,2 5,6 6,0 6,1 6,4
Продуктивність, га/год 3,8-5,7 5,0- 7,6 5,4-8,1 5,5-8,2 5,8-8,6
Робоча швидкість, км/год 10-15
Об’єм насіннєвого бункера, л 70
Об’єм бункера для інсектицидів або мікродобрив, л 17 
Об’єм бункера для добрив, л 1250 1700 1700 1700 1700
Тип висівного апарата Гілдстрінга
Привід висівного апарата електричний
Контроль сівби Сенсор з інформацією про пропуски, двійники, точність, кількості насіння на 

гектар, віддалі між насінням і коефіцієнті варіації. Точність висіву кожного сошника  
визначається в 100 одиницях, мінус % двійників і пропусків. Коефіцієнт варіації 
показує статистичну одиницю вимірювання рівномірної відстанні між насінинами.

Транспортна ширина, м 3,0
Транспортна висота, м 3,2 3,8 3,5 3,4 3,4
Питома металоємність, кг/м 380,95 303,57   450,0 442,6 421,9
Питома енергоємність, кВт/га 13,55-12,81 13,24-12,09 12,25-11,35 12,04 11,21 11,41-10,68
Маса сівалки (без системи для добрив), кг 1600-3000 2700-3350
Маса сівалки (сівба з добривами), кг 3500-4150
Вимоги до гідравліки 1-2DA
Потужність трактора, кВт 51,5-73,4 66,2-91,9

Характерною особливістю пневматичних просапних сівалок 
Темпо є посів на швидкостях 10-15 км/год, електричний привід 
висівних апаратів з забезпеченням точності сівби і міжряддя-
ми 70-80 см. Внесення мікродобрив і інсектицидів. Наявність 
автономного генератора електроенергії, що дає можливість 

виконувати сівбу на швидкості до 17 км/год. Питома металоє-
мність в межах 303,57-450,кг/м, питома енергоємність в межах 
11,21-13,55 кВт/га, продуктивність 3,8-8,6 га/год, необхідна 
потужність 51,5-91,9 кВт. Кількість виконуваних технологічних 
операцій – 3.

Основні техніко-експлуатаційні показники деяких пневматичних просапних сівалок Maestro, 
компанії HORSCH – Німеччина.

Показники і розмірність Модельний ряд сівалок Maestro
12-45-50

     SW
16.70 

SW
18.45-50

SW
24.70

 SW
36.45-50

SW
Кількість рядків, шт 12 16 18 24 36
Ширина міжрядій, см 45/50 70/75/80     45/70 70/75 45/50
Ширина захвату, м 6,0 12,8 12,6 18,0 18,0
Робоча швидкість, км/год 8-12    8-12 8-12     8-12    8-12
Продуктивність, га/год 4,3- 6,5 9,2-13,8 9,1-13,6 12,9-19,4 12,9-19,4
Об’єм бункера для добрив (2 сек), л 2800 2000/7000 2000/7000 2000/7000 2000/7000
Об’єм насіннєвого бака, л 70 8500 8500 8500 8500
Глибина сівби, см 1,5-9 1,5-9 1,5-9 1,5-9 1,5-9
Необхідна сила току, А 5 45 45 45 45
Електричне регулювання тиску на сошники через 
термінал, кг

- 40 40 40 40

Програмне забезпечення Isobus Terminal
Питома металоємність, кг/м 762,5 770,1 658,7 657,2 772,2
Питома енергоємність, кВт/га 23,9-15,8 17,4-12,6 17,6-11,8 15,5-10,3 13,5-12,5
Транспортна ширина, м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Транспортна довжина, м 8,20 8,06 9,51 9,50 9,62
Висота, м 3,85 4,00 4,00 4,00 4,00
Маса,кг 4575 8060 9510 9500 9620
Навантаження на вісь, кг - - - - 10200    
Необхідна потужність, кВт 103 160 160 200 243

Особливістю сівалок HORSCH є різні міжряддя, розмахи 
питомих енергоємностей в межах 23,9-10,3 кВт/га, а питомої 
металоємності в межах 657,2-772,0 кг/м захвата, продукти-

вність в межах 4,3-19,4 га/год, необхідна потужність в межах 
103-243 кВт. Кількість виконуваних технологічних операцій – 2.
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Основні техніко-експлуатаційні показники деяких пневматичних просапних сівалок Challenger, США

Показники і розмірність Модельний ряд сівалок Challenger
8108 TSB 8122 TVF 8186 HFF 8821 FFF NT

Традиційна і мінімаль на технологія Нульова і мінімальна технологія
Кількість рядків, шт 8 12 16 24
Міжряддя, см 70
Ширина захвата, м 5,6 8,4 11,2 16,8
Робоча швидкість, км/год 8-15
Продуктивність 4,0-7,6  6,1-11,3 8,9- 16,8 13,4- 22,7
Питома енергоємність, кВт/га 14,7- 7,4 14,4 – 7,8 16,5- 8,8 16,5- 8,7
Баки для сипучих добрив, кг 1000 1500 2000 8000
Баки для насіння (опційні), л 70,5/105 70,5 70,5/105 105/3172
Система висіву пневматична
Трансмісія приводу ланцюгова 
Транспортна ширина, м 6,3 6,5 4,5 6,3
Контроль висіву різні контролери-монітори 
Необхідна потужність, кВт 58,8 88,2 147,0 220,5

Особливістю сівалок Challenger є поєднання традиційної, 
мінімальної і нульової технологій, висів різних сільсько-
господарських культур, наявність обладнання для внесення 
рідких і сухих гербіцидів і інсектицидів, рідких добрив. Питома 

енергоємність  в межах  16,5 - 7,4 кВт/га, необхідна потужність 
в межах 58,8 - 220,5 кВт, продуктивність в межах 4 - 22,7 га / год. 
Кількість виконуваних технологічних операцій – 5. 

Основні техніко-експлуатаційні показники деяких пневматичних просапних сівалок JOHN DEERE, компанії DEER & 
COMPANI, США.

Показники і розмірність Модельний ряд сівалок
1710 1780 2126

Тип навісна причіпна причіпна причіпна
Система висіву вакуумна механічна вакуумна вакуумна
Кількість рядків, шт. 12 8 8 16
Ширина міжрядь, см 70 - фіксоване
Ширина захвату, м 8,4 5,6 5,6 11,2
Швидкість, км/год 6 – 10,5
Продуктивність, га/год 4,5 – 7,9    3,0 – 5,3 3,0- 5,3 6,0 – 10,51
Питома металоємність,кг/м 265       687  687 1223
Питома енергоємність, кВт/га 32,7- 18,6 31,9 – 20,8 31,8-20,8 31,9- 21,0
Трансмісія приводу висіву ланцюгова
Об’єм насіннєвого бункера, л 12х58 8х109 8х109 2х800
Об’єм бункера для добрив,л -        - - 6х1000
Бункер для гербіцидів опція -
Контроль висіву опція
Культури, які висіваються кукурудза, соняшник, 

соя
кукурудза в базі, 

соняшник – опція
кукурудза, соняшник, 

соя
кукурудза, соняшник, 

соя
Ширина, м 6,3 7,03 7,03 10,8
Довжина, м 3,35 5,38 5,38   -
Висота,  м 3,96 2,97 2,97 -
Маса, кг 2226 3846 3846 13700
Необхідна потужність, кВт 147  95,6-110,3 95,6-110,3 191-220,5

гарантия,
сервис

гарантия,
сервис

гарантия,
сервис
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Продуктивність сівалок JOHN DEERE  8-16 рядних в межах 3 
– 10,5 га/год, питома металомісткість в межах – 265 – 1223 кг/м 

ширина захвата, питома енергоємність, 32,7 – 18,6 кВт/га, кі-
лькість одночасно виконуваних технологічних операцій – 2- 3.

Основні техніко-експлуатаційні показники пневматичної просапної сівалки JOHN DEERE  DB, компанії DEER & 
COMPANI, США.

Показники і розмірність John Deer DB
Тип причіпна
Система висіву вакуумна
Культури, які висіваються кукурудза соняшник соя, сорго
Кількість рядів, шт 24 32 36
Ширина міжрядь, см 70 - фіксована
Ширина захвата, м 16,8 22,4 25,2 
Швидкість, км/год 6 – 10,5
Продуктивність, га/год 9,1 -15,9 13,4 – 21,1 13,6 – 23,8
Питома металоємність, кг/м 728,9 620,5 611,9
Питома енергоємність, кВт/га 10,1 – 11,8 16,5 – 12,2 18,9 – 12,4
Контроль висіву опція
Об’єм насіневого бункера, л 24х109 32х109 36х109
Бункер для гербіцидів, інсектицидів опція
Трансмісія приводу висіву ланцюгова
Транспортна ширина, м 4,6 4,9 4,9
Транспортна висота, м 3,7 3,7 3,7
Маса (пустої сівалки), кг 12247 13900 15422
Небхідна потужність, кВт 169,1- 198,5  220,5-257  257-294,1

Бокові крила сівалки JOHN DEERE DB можуть відхилятися 
вверх-вниз до 15º відносно центральної секції, що забез-
печує копіювання рельєфу. Посів може проводитись як за 
класичною, так і за мінімальною та нульовою  технологіями 
обробітку грунту. Продуктивність модулей сівалки в межах 
9,1-23,8 га/год, питома металоємність в межах 611,9-728,9 кг/м, 
питома енергоємність 10,1 – 18,9 кВт/га, необхідна потужність 
169,1-294,1 кВт. Кількість одночасно виконуваних технологі-
чних операцій –  2-3.

Висновок. Із наведених матеріалів випливає, що 
конструкції просапних сівалок точного висіву рухаються 
в напрямку удосконалення точності висіву за рахунок за-
стосування електиричних приводів як для насіння, так і для  
одночасного внесення сипучих і рідких добрив, гербіцідів і 
інсектицидів, контролю висіву, внесення добрив та роз-
поділу маси по рамі сівалки з метою зменшення ущільнення 
грунту ходовими системами енергозасобу так і сівалок. 
Користуючись даними, наведеними у таблицях, замовники 
можуть вибрати просапні сівалки точного висіву, виходячи 
із посівних площ, продуктивності, питомих енергетичних і 
металомісткісних показників з врахуванням їх економічних 
можливостей.

 При підготовці статті авторами були використані інформа-
ційні матеріали виробників та ділерів наступних просапних 
сівалок точного висіву:
1. www.chervonazirka.com
2. tractorist. ua/brands/todak
3. www. velesagro.com
4. www.aico.com.ua
5. www.kuhn.ua
6. www.maschionet.com

7. www.vaderstand.com
8. www.a3tech.com.ua
9. www.horch.com
10. www.amacoint.com
11. www.rise.ua
12. www.monostm.com







НА SMART AGRO BUSINESS FORUM 
РОЗПОВІДАЛИ, ЯК ЗРОБИТИ АГРАРНИЙ 
БІЗНЕС РОЗУМНИМ І УСПІШНИМ

28 лютого в Києві, в інноваційному просторі UnitCity відбувся Smart Agro 
Business Forum – I-й міжнародний спеціалізований аграрний форум, присвя-
чений веденню розумного аграрного бізнесу, який організувала компанія 
«Революшн Експо». 

Тут забралися лідери галузі для 
того, щоб обговорити поточну 
ситуацію та перспективи розвитку 
аграрної галузі, оцінити її потенціал та 
напрямки підвищення її конкуренто-
спроможності, визначити основні 
бізнес-тенденції 2018 року в АПК, 
поговорити про ефективні стратегії 
ведення аграрного бізнесу, поділитися 
практичними порадами та досвідом 
впровадження інновацій в земле-
робстві та тваринництві.

Відкрила захід Ольга Трофімцева, 
заступник Міністра аграрної політики 
та продовольства України з питань 
європейської інтеграції. У своєму 
вступному слові вона наголосила 
на тому, що Україна стає серйозним 
гравцем на світовому агроринку. І 
хай поки що в статусі постачальника 
сировини, проте використовуючи 
сучасні технології, маємо тенденцію 
до збільшення продажу продукції 
переробки.

Під час панельної дискусії «Зернові 
технології, рослинництво та іннова-
ційне обладнання» Ірина Кухтіна, 
президент асоціації «Ягідництво 
України», голова спілки «Інноваційне 
фермерство та кооперація», говорила 

про необхідність навчання фермерів 
сучасним технологіям. Адже світові 
лідери галузі переходять на вирощува-
ння ягід у закритому грунті, що дає їм 
неабияку перевагу – незалежність від 
погодних умов. 

Станіслав Буйденко, заступник 
директора групи компаній «Яблуне-
цьке», наголосив на тому, що приватні 
виробники від держави очікують не 
стільки дотацій, скільки допомоги у 
навчанні, у підготовці професійних 
кадрів – агрономів, менеджерів.

За розрахунками Сергія Іваще-
нка, в.о. виконавчого директора 
Української зернової асоціації, 
наступні чотири роки при уро-
жайності 100 млн. т. на експорт піде 
близько 70 млн. т. зернових. Це при 
тому, що торік на експорт Україна 
відправила близько 45 млн.т. Проте, 
головна проблема галузі – перевезе-
ння такої кількості зернових, оскільки 
не вистачає елементарного – необхі-
дної кількості локомотивів. Є певна 
надія на річковий транспорт, який 
би забезпечив перевезення хоча б 
10 млн.т. зерна.

Про світовий досвід впроваджен-
ня твердомірів як приклад експорту 
продукції точного землеробства 
розповів Сергій Скок, директор 
«Skok Agro». Ця компанія-виробник 
твердомірів мала досвід роботи 
на ґрунтах Австралії та Німеччини. 
Приміром, у Німеччині навіть невеликі 
господарства мають карти ґрунтів, 
вологості, ущільнення. Особливості 
сільгоспвиробництва у  Австралії у 
тому, що тамтешні ґрунти переущі-
льнені, оскільки їх обробляють дуже 
важкою технікою, але у фермерів є 
карти ґрунтів, карти врожайності.  Але, 
на відміну від України, в Австралії не 
дуже чули про твердоміри, тому наша 
продукція стала там якраз у пригоді. 

Олег Максимович та Богдан 
Кубенко з компанії «Світ техноло-
гій» розповіли про переваги хмарних 
рішень для аграріїв від Google G Suite, 
які допоможуть без великих інвестицій 
стати більш конкурентними і техноло-

гічними. Приміром, перехід на хмарні 
рішення допоможуть легко і продукти-
вно спілкуватися між різними учасни-
ками виробничого процесу, ставити 
завдання працівникам і відстежувати 
виконання тощо.

Корисну інформацію про 
інструменти підвищення агроефекти-
вності надали Костянтин Шихальов, 
директор  компанії «UCrop R&D 
Program» та Сергій Козар, кандидат 
с.-г. наук, на прикладі того, як можна 
використовувати мікробіологічні 
препарати для зменшення витрат, 
підвищення врожайності і поліпшення 
якості кінцевої продукції. 

Вячеслав Семеняк, засновник і 
власник порталу «AgroUA», поділи-
вся досвідом створення і впровадже-
ння мобільного додатку та веб-сайту, 
де може знайти цікаву інформацію 
кожен, хто має стосунок до аграрної 
тематики. Платформа пропонує свіжу 
аналітику, новини галузі, вакансії, 
ціни на продукцію, рекламний май-
данчик для аграріїв та іншу корисну 
інформацію.

Засновник ТОВ «Грін Гарден Груп» 
Вадим Цируль відкрив очі багатьом 
присутнім на поки що унікальні для 
України аеропонні технології, за якими 
його підприємство вирощує зелень 
на Київщині. Тут на 2 тис. кв.м. те-
плиць розташовані площі, на яких 
ростуть салати, рукола, базилік без 
використання землі – у трубах, куди 
подається спеціальне живлення. 
Продукція виходить екологічна, 
виробникові не потрібно боротися із 
шкідниками, оскільки немає ґрунту, 
продукція росте швидко – від 30 до 
45 днів проходить від посіву до збору. 
Оскільки застосовуються новітні 
технології , людський чинник практи-
чно відсутній – зелень практично 
росте сама, без втручання людини, вся 
система життєзабезпечення і клімату 
повністю автоматична. 

У фіналі заходу провели панельну 
дискусію «Тваринництво та іннова-
ційні технології». Учасники дійшли 
згоди у тому, що існують суттєві 
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загрози втратити тваринництво в 
Україні. Поголів’я за часи незалеж-
ності зменшилося втричі, на великих 
фермах, дбаючи про прибуток, не 
дбають про екологію, про належне 
поводження з відходами. Агрови-
робники забувають, що  тваринни-
цтво є частиною екосистеми землі, в 
більшості своїй використовують не 
органічні добрива, а хімічні сполуки. 
Крім того, говорили про проблему з 
кадрами, яких немає на всіх рівнях – 
як і на рівні зоотехніка, так і на рівні 

держслужбовця, про неможливість 
отримати щось з 4 млрд грн. дотацій 
з бюджету рядовому сільгоспви-
робнику – державні кошти зазвичай 
роздають «своїм». 

За висновком учасників дискусії 
інновації в тваринництві поки що 
відстають від більш прогресивного 
рослинництва. Проте, прогреси-
вні технології вже застосовуються, 
приміром, автоматизація у тварин-
ництві чи хмарні технології. І за цим 
– майбутнє. 

УЧАСНИКИ SMART AGRO 
BUSINESS FORUM – ПРО 
ВРАЖЕННЯ ВІД ПОДІЇ

Володимир Рой, один із спів-
засновників торгової компанії 
«Кукурузник» (м. Київ): 

«Наша компанія займається 
продажем замороженої кукурудзи. У 
нас є замовлення з Білорусі, Іраку, з 
Туркменістану. І ми шукаємо ферме-
рів, які би нам забезпечували певний 
обсяг продукції. І зіткнулися з тим, що 
всі фермери розрізнені, ми не можемо 
знайти поставщиків великих обсягів. 
Тому на цьому заході я шукав потрі-
бних контактів. І врешті, знайшов 
потрібні зв’язки, які виведуть нас на 
постачальників сировини» .

Олег Загородній, молодий фе-
рмер з Черкащини (ТОВ «Аршов», 
Жашківський район, с. Пугачівка): 

«Загалом я планував тут бути одним 
зі спікерів, але, напевне, вже наступного 
разу. Приїхав на захід для того, щоб по-
говорити з цікавими людьми, дізнатися 
про новітні технології, розширити мож-
ливості власного господарства. І добре, 
що є такі заходи, де дрібні фермери, як 
я, можуть по спілкувати із власниками 
великих холдингів, науковцями, обміня-
тися досвідом». 

Ольга Соломка





 Група компаній Unia Group - лідер у виробництві сільськогосподарської техніки в Європі. Плуги, ґрун-
тообробні агрегати, сівалки та інші машини марки Unia продаються у всіх європейських країнах, в тому 
числі і в Україні, де аграрному сектору економіки, приділяють чи не найбільше уваги.

Відмінний обробіток для всіх 
типів ґрунту – ATLAS!

 Агрегат передпосівного обробітку (європак) 
ATLAS від Unia Group є безперечним лідером продажу 
завдяки відмінній адаптації до важких ґрунтів, у тому 
числі й українських чорноземів, та призначений для 
передпосівного обробітку ґрунту.
 Використання даних агрегатів забезпечує :
•  підвищення якості передпосівного обробітку ґрунту;
•  скорочення в кілька разів часу посівної компанії;
•  вивільнення кількох одиниць тракторної техніки;
•  зменшення витрати паливно-мастильних матеріалів;
•  отримання рівномірних сходів – підвищення врожай-
ності.
 ATLAS сконструйовано таким чином, що він 
забезпечує правильне підготування насіннєвого ложа, 
а саме ущільнення та максимальне вирівнювання 
нижнього шару, який гарантує хороший контакт насін-
ня з грунтом та насичує його вологою а також створен-

ня розпушеного та однакового за товщиною верхнього 
шару, що забезпечує насіння повітрям та теплом.  
 Європак може застосовуватися на усіх типах 
полів та завдяки стандартному набору робочих органів 
виконує за один прохід аж 8 операцій.
До численних переваг агрегату ATLAS належать:
• висока якість матеріалів, відмінна жорсткість рами, 
довговічність, надійність;
•  конструктивна досконалість, а саме здатність ідеаль-
но підготувати насіннєве ложе на глибину від 0 до 12 см 
з точністю виставлення 0,5 см;
• набір робочих органів ідеально адаптованих до 
українських ґрунтів;
•  приваблива ціна у порівнянні з аналогами інших брен-
дів.
 Європак ATLAS – незамінний помічник при 
передпосівному обробітку практично для всіх культур. 

Тип (м) 3
2150
70-90

2.10-3.30
12

4
2550

90-120

2.80-4.40
16

4.5
3500

150-180

3.15-4.95
18

6.0
4400

170-210

4.20-6.60
24

8.0
5300

200-230

5.6-8.8
32

10.0
5900

220-260

7.0-11.0
40

Маса (кг)
Необхідна потужність (к.с)
Продуктивність  (га/год)
Число зубів (шт)

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

Відмінна адаптація до
важких українських ґрунтів!

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7.

Ми гарантуємо Ваш спокій:



КЕРІВНИКУ. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
Після численних відгуків та звернень щодо статті «Це важливо знати керівнику» в №1 (48) 

2017 року нашого журналу ми зрозуміли, що тема актуальна, і є сенс відповісти на часті 
питання.

Коротенько нагадаємо суть статті... У сучасному світі, в нашій важкій економічній ситуації 
питання контролю сільгосптехніки і, більш того, витрати палива на ній дуже актуальні. У про-
тистоянні двох методів контролю за витратою все більше вдумливих керівників віддає пере-
вагу системі проточного витратоміра, що фіксує безпосередні, фактичні витрати палива, а не 
контроль ефемерного зменшення обсягу палива в баку за допомогою датчика рівня палива. 
Як детально описувалося в тій статті, не все паливо, що виходить з бака, може потрапляти в 
камеру згоряння автомобіля або трактора. Більш того, при русі по пересіченій місцевості рі-
вень палива в баку скаче так, що тільки програмний фільтр, який згладжує ці скачки, відсікає 
помилкові сливи палива. Але при цьому тракторист спокійно може злити не більше 5 літрів 
необмежену кількість разів, і система контролю рівня палива цього не помітить. Це, по суті, 
вибір між реальним контролем і видимістю цього контролю. Звичайно, можна контролювати 
не тільки витрату палива, але і безпосередньо маршрут, швидкість, оброблену площу, мото-
години двигуна й інші характеристики транспорту віддалено в комп'ютері або телефоні.

Зупинимося на найбільш поширених питаннях.
1) Чи можна бути впевненим, що водій не маніпулює 

витратою палива?
Відповідь: після установки витратоміра всі з'єднання 

паливної системи, що дозволяють продути або проли-
ти паливо через витратомір в каністру, пломбуються 
одноразовими номерними пломбами, що виключають 
махінації. Більш того, система моніторингу в комп'ютері до-
зволяє легко виявити час і місце можливих махінацій. Побу-
дувавши маршрут руху і паралельно з ним графік витрати 
палива на годину, Ви побачите, що під час руху витрата була 
плавною, без аномальних стрибків. Під час стоянки взагалі 
витрата виключається, або якщо двигун в цей момент запу-
щений, то він не перевищує витрати холостого ходу.

2) Як реагувати в ситуації, якщо водій стверджує, що 
витрата фактична і комп’ютерна не збігаються?

Відповідь: дуже часто водії починають так званий сабо-
таж в надії вимотати Вас психологічно постійним ниттям, 
після чого Ви повернетеся до системи усередненої норми 
списання по пробігу. Після цього Ви почуєте розповіді про 

зустрічний вітер, ожеледицю, погані дороги, пробки, убиту 
паливну апаратуру і т. д., що призведе начебто підвищену 
витрату палива. При цьому, якщо Ви взагалі не користує-
теся GPS контролем, то кілометраж легко можна накрутити 
(гугл їм на допомогу), тим самим списуючи паливо на цей 
накручений пробіг. Ваша відповідь повинна бути проста 
і логічна. Ви заплатили за цю систему гроші, фірма дала 
гарантію 2 роки на обладнання і точність вимірів, тому Ви 
викликаєте представника компанії для тестового заїзду. 
Він особисто, у Вашій присутності проведе тестовий заїзд 
і після цього ми порівняємо фактичні витрати із звітніми. 
Якщо виявляться розбіжності, то честь і хвала водієві, 
а якщо немає, то всі витрати по приїзду представника 
компанії, його роботу, добові, витрати на відрядження та 
інші витрати водій сплатить зі своєї кишені. У 99,9% випад-
ків Ваш водій розуміє, що краще не лукавити.

3) Чи існують проблеми зимової експлуатації сіль- 
ськогосподарської техніки або транспорту?

Відповідь: використання взимку літнього палива в 
будь-якому випадку створює проблеми, хоч з витратоміром, 
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хоч без. Але для стабільної роботи в зимовий час головне 
значення має професійний монтаж витратоміра. Зворотний 
потік палива з двигуна підігріває паливо в баку. Різниця 
температури палива на вході і на виході не більше 30 градусів. 
Тому є кілька умов для нормальної експлуатації двигуна з 
проточною системою контролю витрат палива ... По-перше, 
взимку використовуйте зимове паливо, щоб уникнути ситуа-
ції, коли паливо в баку вже при нулі градусів перетворюється 
в сметану. Тобто воно повинно залишатися рідким. А сам 
витратомір підігрівається зворотним потоком палива, тобто 
забивання вузлів паливної системи неможливе.

4) Вартість всього обладнання чимала, коли вона 
окупиться?

Відповідь: як то кажуть, все відносно. З 10-ти річного 
досвіду своєї діяльності ми спостерігаємо економічний 
ефект не менше 20% – це той обсяг, який водій вважав мож-
ливим продати на стороні. Рахуйте самі, який оборот пали-
ва у Вас в рік, і в яку суму обходиться безконтрольність. Але 
не менш важливий ще такий фактор як нормальні відноси-
ни з водієм. Ніщо так не отруює відносини як підозрілість, 
сумніви, недовіра. Тому якщо водій з радістю сприймає 
установку обладнання, то це ознака нормального водія, 
так як дуже часто спостерігається невдоволення і кисла 
фізіономія. Перший час він буде всіляко завищувати ви-
трати палива, так як від манери водіння залежить і витрата 
палива. Швидше за все, такий водій надовго не затримає-
ться, бо йому важко буде довго їздити на знижених переда-
чах. Як правило, новий водій швидко відкриє Вам очі на те, 
що відбувалося раніше.

5) Чи впливає встановлення додаткового обладнан-
ня на роботу паливної апаратури, насосів і т.і.?

Відповідь: ні, абсолютно не впливає. Тому що паливна 
схема абсолютно не змінюється. Неодноразово у нас були 

випадки, коли сервісна служба того чи іншого бренду або 
механіки підприємства намагалися підняти шум, що це при-
зводить до порушення роботи двигуна, збою комп'ютера і 
т.і. Рішення в цьому випадку дуже просте – приїзд нашого 
представника і в присутності трьох сторін проведення 
аналізу роботи всіх систем авто з витратоміром і без нього. 
Для наочності підключаємо в паливопровід термометри, 
манометри, вакуумметри і, повірте, всі показники будуть 
незмінні. Так вже було багаторазово!

Це найбільш часті теми запитань клієнтів. Варто 
відзначити ще один нюанс – це можливість тестової 
установки системи на 30 днів, щоб остаточно пере-
конати Вас у правильності тези «довіряй, але переві-
ряй». При цьому оплачується тільки монтаж системи. Наша 
компанія «Південьспецприлад» має дуже давню і успішну 
історію, і ми, в першу чергу, задоволені, коли задоволені 
наші клієнти. 

Ви в будь-який момент можете отримати 
більш детальну консультацію з усіх питань на 
сайті 

www.uspi.com.ua, 

або за телефонами:
(055) 235 55 54 - тел./факс, 
(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, 
(097) 366 69 90, (067) 552 42 52



ТОЧНІСТЬ
LEMKEN САПФІР ТА СОЛІТЕР:

Точне відкладення насіння задля його оптимального розвитку
та дружності сходів - це те, що досягається дводисковим
сошником з паралелограмною підвіскою на сівалках
Сапфір 7/8 та Солітер 8/9. При посушливих та мінливих
ґрунтових умовах важливою є можливість налаштування
глибини висіву та тиску на сошник незалежно один від
одного та з абсолютною точністю. Сівалки LEMKEN
справляються з даною задачею на відмінно.

Сівба є однією з найважливіших технологічних операцій у 
комплексі робіт з вирощування культур. На сьогоднішній день 
до посівної техніки висунуто ряд агротехнічних вимог. Цим 
вимогам повністю відповідають посівні агрегати виробни-
цтва компанії LEMKEN (Німеччина). Повний спектр посівної 
техніки цього виробника досить широкий, і налічує декілька 
десятків моделей та модифікацій з різноманітними базовими 
параметрами – шириною захвату, об’ємом бункера, можли-
вістю одночасного внесення мінеральних добрив тощо. Для 
грунтово-кліматичних та організаційно-господарських умов 
України більше за інші підходять Компакт-Солітер 9, Solitair 25, 
Солітер 8, Солітер 9 та Сапфір 8. Тож про них по порядку.

Пневматична сівалка Solitair 25 – нове покоління ряд-
кових посівних машин компанії LEMKEN. Вперше сівалка була 
представлена на Міжнародній виставці Agritechnica-2015 у 
німецькому місті Ганновері. Це перша сівалка, оснащена функ-
цією автоматичного калібрування, яку можна застосовувати 
з трактора. Для цього спочатку через термінал вводяться всі 
необхідні параметри, такі як маса зерна, норма висіву та макси-
мальна робоча швидкість. Після цього система керування 
виконує пробний висів у повністю автоматичному режимі.

Це стало можливим завдяки нещодавно розробленим верти-
кально розташованим дозаторам. За допомогою вентилятора насі-
ння через направляючий канал подаються у систему зважування 
у насіннєвому бункері сівалки. Результат зважування передається 
на робочий комп’ютер, а зважена кількість насіння автоматично 
вивантажується у насіннєвий бункер. Оператору необхідно лише 
підтвердити кількість зваженого насіння та робочу швидкість, і 
підготовка завершена – можна розпочинати сівбу.

Кожен дозатор приводиться у дію власним електродвигуном, 
що дає змогу керувати кількістю насіння за допомогою частоти 
обертання та плавно регульованого камерного ротора. Таким чи-
ном забезпечується оптимальний потік насіння у будь-якій ситуації.

Функція автоматичного калібрування, яка застосовується 
на новій сівалці Solitair 25, дає змогу суттєво спростити та 
скоротити підготовку до сівби, а також гарантувати відмінний 
результат роботи. Точність налаштування сівалки можна легко 
перевірити у будь-який час за допомогою пробного посіву. За 
допомогою відповідного дозатора можна точніше калібрувати 
або виконати контрольну перевірку окремої секції машини.

Характерною особливістю сівалок Лемкен є можливість 
як самостійного використання, так і в парі з грунтообробним 
агрегатом. Сівалка Solitair 25, як і її старша сестра Solitair 9, 
можуть агрегатуватися із 5 різними машинами: Дискова борона 
Геліодор 9 або ж Рубін 9, передпосівний культиватор Систем-
-Компактор, стерньовий культиватор Кристалл 9 та ротаційна 
борона Циркон 12. В силу того, що кожен агрегат по різному 
готує грунт до посіву, можна сказати, що ці сівалки пасують 
до майже кожної технології. Випустивши на ринок просапну 
сівалку Азуріт 9, Лемкен ще більше розширив можливості ви-
користання сівалки Solitair 25, оскільки знявши її висівну балку, 
на місце кріплення останньої навішується сівалка точного висі-
ву. В такому разі бункер Solitair 25 використовується як ємність 
для добрив і одночасно з посівом просапних культур можна 
проводити підготовку грунту. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ПОСІВУ ВІД КОМПАНІЇ LEMKEN
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BERTHOUD ДОПОМАГАЄ АГРАРІЯМ 
ГОТУВАТИСЯ ДО НОВОГО СЕЗОНУ

12 березня у Житомирі на базі ПП «Адлєр» відбувся навчальний семінар від компанії 
Berthoud – французького виробника обприскувачів. Представники господарств Житоми-
рської, Тернопільської, Рівненської та Київської областей напередодні нового сезону понови-
ли свої теоретичні знання та практичні навики роботи з самохідним обприскувачем Berthoud 
Raptor. Окрім операторів обприскувачів, навчалися ще й механіки, агрономи, керівники 
господарств. 

Олександр Прокопенко, технічний інспектор компанії 
«Berthoud Україна», розповів, що компанія щороку проводить 
такі заходи для того, щоб аграрії в господарствах краще могли 
користуватися технікою, розкривати весь її потенціал на повну 
силу. Оскільки, у разі якщо користувачі не знають деяких її ню-
ансів, чи неправильно користуються, то можуть виникати різні 
неприємні ситуації, поломки, яких можна було б уникнути. А всі 
ці непорозуміння впливають на імідж техніки. Тому в компанії 
вирішили постійно проводити навчання, і весною, на початку 
сезону, протягом двох місяців збирають у всіх регіонах дилерів, 
агрономів, операторів. І подібне навчання іде на користь 
усім. Особливо, ясна річ, – для операторів, оскільки у них як у 
безпосередніх користувачів виникають різні запитання, на які 
технічний інспектор дає відповіді, відбувається обмін досвідом.

«Помилки, з якими стикаємось, пов’язані, в основному, з незна-
нням принципів роботи машини, – уточнює технічний інспектор. 
– Багато хто з операторів воліє замість того, щоб ознайомитися 
з документацією, застосовувати «метод наукового тику» і від 
цього страждає і техніка, і люди, яким доводиться її ремонтувати. 
Зрозуміло, що коли ми нову машину запускаємо в господарстві, то 
навчаємо роботі на ній. Але це не проста техніка, інформації дуже 
багато, все одразу зрозуміти і запам’ятати не кожному вдається. 
Тому і корисне таке навчання, бо на ньому оператори мають змогу 
і дізнатися про щось нове, і повторити пройдене, і закріпити 
навички, і отримати відповіді на свої запитання».

«Ми організовуємо такі заходи регулярно для того, щоб 
допомогти механізаторам згадати все напередодні нового 
сезону, – розповідає Кирило Поєнко, сервісний директор 
ПП «Адлєр», на базі якого проходив семінар. – Таке навчання 

значно полегшує роботу і інженерам в господарстві, і нам. І, це, 
зрештою, дозволяє заощаджувати час, поліпшувати результа-
ти в полі і збільшувати урожаї». 

Окрім повторення теоретичного курсу, учасники навчань 
мали змогу на тренажерах відновити навички керування обпри-
скувачем і закріпити знання, пройшовши тестування. 

Ярослав Пилипчук, агроном підприємства «Моя надія», 
с. Вчорайше Ружинського району Житомирської області:

– Ми маємо в обробітку 2,5 тис. землі, вирощуємо кукуру-
дзу, соняшник, сою, гречку, пшеницю, ячмінь. Обприскувачем 
Berthoud користуємося вже два сезони. У нас конфігурація 
полів дуже складна, є стовпи, посадки. Працюємо тільки в світлу 
пору доби, за світловий день накриваємо десь  250-300 га, 
раніше користувалися причіпним обприскувачем, але він 
неефективний. Обприскувач Berthoud придбали у ПП «Адлєр», 
дуже задоволені і технікою, і обслуговуванням. Була нагода 
скористатися сервісом цього дилера, тут реагують дуже швид-
ко, буквально сьогодні на сьогодні. І це дуже важливо, оскільки, 
якщо якийсь гербіцид треба внести сьогодні, то завтра вже 
може бути і пізно. З останніх випадків – стовпа «зловили», так 
швидко хлопці приїхали, все відремонтували. 

Назар Закалюк, механізатор агрофірми «Медобори», 
с. Кам’янки Підволочиського району Тернопільської 
області:

– Обробляємо 5 тисяч гектарів, сіємо, в основному, зернові. 
Обприскувач Berthoud працює в нашому господарстві вже два 
роки. І за цей час враження тільки позитивні, він набагато кра-
щий за ту техніку, що була у нас раніше, комфортний, обприскує 



більше гектарів, потужніший. Словом, нарікань немає ніяких, 
працює тихо, на здоров’я менше впливає – високо сидиш і 
менше отрутою дихаєш.

Олександр Мазур, головний інженер ПСП «Сокільча», 
Попільнянський район Житомирської області:

– В обробітку у нас 3 тис. га землі, в основному вирощуємо 
буряк, також кукурудзу і соняшник. У господарстві потроху 
оновлюємо техніку, купуємо нову і сучасну. Можу запевнити 
– техніка від Berthoud хороша, у нас уже два роки самохідний 
обприскувач працює. Я спочатку вагався, не довіряв штанзі, 
а потім переконався, що там все в порядку: штанга сама себе 
стабілізує та копіює лінію поля. Великих поломок за цей час 
не було, так, якісь дрібниці. Ми співпрацюємо з ПП «Адлєр», 
напевне, з самого заснування цього підприємства. Хлопці 
тут працюють грамотні і вправні, можуть і телефоном добре 
проконсультувати. Адже техніка непроста, спочатку боїшся, 
думаєш, що якась серйозна поломка, а там, виявляється – нічого 
страшного і все швидко вирішується. 

Добре, що збирають людей на подібні навчання, бо ця 
техніка вимагає уважного ставлення. Як поводитися з обприску-
вачем вчиться наш оператор. Треба вчитися – знання зайвими 
не бувають. Він у нас здібний хлопець, із вищою освітою. Ми не 
будемо ризикувати, бо для такої техніки, яка коштує мільйони, 
потрібні освічені люди.

Олександр Кутуза, голова фермерського господарства 
«Золотий хутір», с. Мошків, Млинівський район, Рівненська 
область:

– Ми вирощуємо зернові і технічні культури. Обприскувач 
Berthoud Raptor працює у нас вже третій рік, тільки модель у нас 
старіша і привезли ми її самі, без українських дилерів-постача-
льників, аж із Франції. Тим не менш, і нас було запрошено на це 
навчання, бачимо, що заводу важливі всі клієнти.

На такому навчанні я вже вдруге, торік був на аналогічному 
заході у Тернопільській області, дізнався багато цікавого, бо є 
чимало нюансів, які треба знати. Я тут разом із оператором, але 

й сам на обприскувачі теж працюю, бо там стільки електроні-
ки, стільки комп’ютерів, що не кожному довіриш роботу. Тож 
доводиться і самому опановувати. Добре, що маємо нагоду 
обновити свої знання – у мене є чимало запитань щодо обпри-
скувача з огляду на те, що він у нас дещо відрізняється.

Олег Лебедь, механік СТОВ «Зоря», с. Владиславка, Ми-
ронівський район, Київської області:

– Наше господарство обробляє понад 2 тис. га, вирощує-
мо пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою, ріпак. Обприскувач 
Berthoud ми придбали у ПП «Адлєр», довго дивилися, обирали. 
Я знайомився з відгуками покупців, бачив, що люди були 
задоволені цим обприскувачем. Придбали торік наприкінці 
сезону,  і ще практично на ньому не працювали, новенький 
обприскувач стоїть в ангарі, чекає сезону. Оце скористалися 
нагодою і приїхали на навчання разом з оператором – прига-
дати, як керувати машиною. Дуже задоволені тим, що ми тут, що 
можна оновити свої знання і вміння, можна задати запитання 
щодо техніки і навіть повправлятися на тренажері.

Ольга Соломка
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HORSCH – З РЕКОРДНИМ ОБОРОТОМ В СВОЇЙ ІСТОРІЇ
HORSCH Maschinen GmbH в 2017 році збільшив свій оборот до 

356 млн. євро, що стало новим рекордом в історії компанії. Порівняно 
з попереднім 2016 роком (300 млн. євро) ріст становить 19%. Цей успіх 
став можливим завдяки синергії цілого ряду факторів. Покладене в 
основу філософії компанії прагнення діяти, перш за все, в інтересах клі-
єнта, дозволяє HORSCH в усіх сферах свого бізнесу створювати сучасні, 
інноваційні та необхідні рішення для обробітку ґрунту, посіву, захисту 
рослин та внутрішньогосподарської логістики, які знаходять свого 
споживача на всіх важливих світових аграрних ринках збуту.

Особливо варто відмітити, що все ширший набір опцій дозволяє 
створювати індивідуальні конфігурації машин HORSCH для конкретних 
потреб кожного господарства. Відразу цілий ряд новинок і перспекти-
вних розробок компанії було представлено на минулій виставці 
Agritechnica в Ганновері. Ці фактори в поєднанні з налагодженою 
сервісною підтримкою завдяки міцному партнерству з ексклюзивними 
високопрофесійними дилерами забезпечує клієнтам HORSCH в усьому 
світі своєчасну доставку і надійний супровід самої сучасної техніки, 
максимально адаптованої до місцевих ґрунтово-кліматичних умов та 
господарських вимог.

Успіх ще раз підтверджує, що HORSCH є одним з підприємств, 
які найбільш динамічно розвиваються в сфері світового сільсько-
господарського машинобудування. Доля експорту (80% в 2017 році) в 
загальному обороті компанії зросла як у відносних, так і в абсолютних 
показниках. Об’єм продажів на ринку в Німеччині (20%) також суттєво 
збільшився. На країни Східної Європи припадає 53% від загального 
обороту компанії, при цьому абсолютним лідером за темпами приросту 
являється Україна. 20% обороту припадає на країни Західної Європи та 
7% на інші країни. В глобальному масштабі відмічається значний ріст 
попиту на машини та обладнання H0RSCH, наслідком чого стало відкри-
ття виробництва в Китаї та Бразилії. Не дивлячись на відносний спокій, 
останні роки на ринках США та Канади, HORSCH продовжує з перспекти-
вою на майбутнє інвестувати в північноамериканський ринок.

За останні роки збільшилась кількість персоналу і складає 
1600 працівників в усьому світі. Портфель замовлень на 2018 рік уже 

сформовано. Це дає підстави прогнозувати подальший ріст обороту по-
точного року. Щоб забезпечити попит на машини HORSCH відповідними 
пропозиціями, компанія продовжує масштабно інвестувати в розшире-
ння виробничих потужностей на всіх німецьких підприємствах. В Рон-
небурзі вже скоро відкриється ще один виробничий цех, а виробництво 
обприскувачів в Ландау до осені практично збільшиться вдвоє.

Після старту нового виробництва в Росії восени минулого року, 
на черзі масштабне розширення матеріально-технічної бази HORSCH 
в Україні. Також в Бразилії буде збільшено виробничі потужності. 
Активізуючи свою діяльність щодо популяризації систем землеробства 
H0RSCH на північноамериканському ринку, з метою проведення ви-
робничих дослідів та практичних навчань минулого року було придбано 
демонстраційне господарство в Іллінойсі, самому центрі «кукурудзя-
ного поясу» США. Перші дні практичного землеробства HORSCH в 
США відбудуться вже цього року. В цьому році також буде проведено 
Міжнародні дні практичного землеробства HORSCH на території садиби 
Зітценхоф в Баварії. В період з середини травня по липень тут очікують 
приїзд декількох тисяч зацікавлених фермерів та землевласників разом 
з дилерами HORSCН з усього світу.

Для багатьох клієнтів HORSCH став за останні роки на багато більше 
ніж просто виробником і постачальником самої сучасної сільгосптехні-
ки. Сьогодні традиційний аграрний сектор піддається серйозній 
критиці з боку суспільства. Аграрії повинні налагодити прямий і 
об’єктивний діалог зі споживачами. І в зв'язку з цим, HORSCH є дуже 
дієвою платформою для ведення такого діалогу на всі актуальні теми 
сучасного сільського господарства. Завдяки своїм дієвим маркети-
нговим інструментам, таким як: семінари, Дні поля та практичного 
землеробства, а також запровадженню доступних сучасних цифрових 
інновацій, HORSCH прочиняє двері в майбутнє розвитку землеробства. 
Поступове впровадження таких новинок як Apps, навігаційних 
систем в рільництві, пунктирного висіву зернових культур (система 
SingularSystem отримала «золоту медаль» від Німецького Аграрного 
Співтовариства) укріплюють глобальний імідж HORSCH як творця суча-
сних рішень для виробництва екологічних продуктів харчування.
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ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2018: 
АГРОТЕХ НЕТВОРКІНГ-КОНФЕРЕНЦІЯ

З метою поширення інноваційної та науково-техні-
чної інформації для ефективного агробізнесу сучасності 
6 березня у м. Києві, в інформаційному коворкінгу 
IHUB традиційно відбувся AgroTalksDay – четверта 
нетворкінг-конференція. Саме на таких заходах аграрії 
можуть дізнатися стосовно нових та ефективних агро-
технологічних рішень ведення сільськогосподарської 
діяльності, налагодити ділові відносити з фахівцями-
-професіоналами аграрного бізнесу, обмінятися 
контактною інформацією та поспілкуватися з однодум-
цями. 

З метою підвищення ефективності 
сільськогосподарської діяльності галузі 
рослинництва програма конференції 
включала як сучасні IT-рішення так і 
ефективні техніки співробітництва між 
консалтинговими компаніями та аграрі-
ями. Не лишилися осторонь і питання 
щодо розвитку та сучасного стану орга-
нічного агробізнесу в Україні. Усі виступи 
спікерів носили інформаційно-іннова-
ційний характер, найактуальніші матері-
али яких відображені в даній статті.

Компанія Smart-Farming представи-
ла дві технологічні платформи, які забез-
печують оперативність прийняття рі-
шень в агромоніторингу та ефективному 
використанні сільськогосподарських 
угідь. А саме: в цьому році на території 
України буде випробувано ізраїльську 
технологію TARANIS, яка на основі супу-
тникового моніторингу, метеопрогнозу, 
фотозйомок, та за допомогою штучного 
інтелекту, здатна побудувати модель роз-
витку захворювань, розповсюдженню 
шкідників та локальному відображенню 
найуразливіших ділянок щодо пошире-
ння бур’янів у посівах сільгоспкультур. 
Також за допомогою спеціального про-
грамного забезпечення TOPSOIL MAPPER 
можна керувати процесами, які забез-
печують кращу реалізацію генетичного 
потенціалу рослин, за рахунок викори-
стання карт структури ґрунту, глибини їх 
ущільнення та вологозабезпечення.

Віктор Мусієнко, співзасновник 
компанії «Агроконтроль», роз-
повів стосовно IoT платформи для 

web-моніторигну сільгосптехніки і 
полів, аналізу і обліку польових робіт, 
контролю врожаю, палива та цільового 
використання техніки. Застосування 
такої платформи дозволяє зменшити 
збитки від неконтрольованих виробни-
чих процесів, підвищити ефективність 
використання ресурсів і землі, своєчасно 
та оперативно приймати агротехноло-
гічні рішення та максимально автомати-
зувати і швидко отримувати данні від 
виробничих процесів, які супроводжу-
ють агровиробництво, фактично від 
початку польових робіт до передачі 
продукції на зберігання. Ефективність 
платформи полягає у зниженні витрати 
на виробництво від 5 до 15%, підвищен-
ні врожайність – до 10% та зменшенні 
збитків – до 15%, під час виробництва 
продукції рослинництва.

Олександр Булавка, керівник 
технічної підтримки компанії BITREK, 

розповів: «З 2010 року компанія займає-
ться виробництвом обладнання для 
моніторингу транспортних засобів. З 
того часу вона значно розширила лінійку 
продукції. І вже сьогодні ми пропонуємо 
нашим клієнтам як просте обладна-
ння для рішення, наприклад базового 
моніторингу, так і обладнання для ріше-
ння цілого комплексу різних задач, у тому 
числі й для агросектору. Окремо варто 
виділити систему BITREKConnect для 
трактору та комбайну. Функціональні 
можливості системи для трактору 
дозволяють визначати місцезнаходже-

ння технічного засобу, здійснювати 
контроль палива, підключатися до си-
стеми точного землеробства, а також 
додатково контролювати причіпний 
пристрій. Система BITREKConnect для 
комбайну здатна також контролювати 
рівень заповнення зерна у бункер та 
контроль роботи шнеку».

Віталій Таранець, генеральний 
директор компанії «Транс Контроль 
Сервіс», під час свого виступу поділився 
інформаціє стосовно практичної реаліза-
ції можливостей системи BITREKConnect 
у великих агрохолдингах.

Віталій Матарикін, PR GR mamager 
компанії Huawei, поділився аналізом 

сучасного розвитку інформаційних 
технології у світі. «Ми знаходимося на 
порозі четвертої промислової революції. 
Згідно досліджень компанії Huawei, до 
2025 року в світі буде нараховуватися 
до 40 тис. розумних приладів. 90% людей 
користуватимуться індивідуальни-
ми помічниками. Близько 86% великих 
агрохолдингів будуть використовувати 
прилади штучного інтелекту» – за-
значив Віталій. Також він розповів 
стосовно світових тенденцій зменшення 
врожайності до 20% у східній частині 
Австралії та східних штатах Америки, у 
зв’язку зі змінами клімату. Тому викори-
стання інформаційних технологій у 
сільському господарстві дозволить, як 
приклад, економити до 10% прісної води 
та у певній мірі мінімізувати ризики, які 
«дарує» нам природа. 

Про не менш практичне модульне 
рішення для агронома, так званий 
сучасний Scouting, за допомогою якого 
можна швидко та ефективно здійснювати 
моніторинг сільгоспугідь, розповів ди-
ректор компанії «АгроОnline», Віктор 
Боровик. Зручність запропонованого 
продукту полягає у надходженні отри-
маної під час обльоту дронами інформа-
ції на мобільний пристрій агронома або 
керівника господарства. 

Сергій Поплавський, Commercial 
Software Engineer компанії Microsoft 
CEE повідомив про нові можливості 
Індустрії 4.0 та нових інтернет продуктів 
для підвищення оперативності управлі-
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нських рішень, які можуть викори-
стовуватися в агросекторі. «По-перше, це 
потенційний моніторинг рухомих агре-
гатів у польових умовах та можливість 
передбачення їх несправностей. При 
чому, моніторинг дозволяє як передбача-
ти несправності автотранспортних 
агрегатів, так і виявляти деградацію їх 
продуктивності. Таким чином, знаючи 
недоліки в роботі технічних засобів 
можна вчасно прийняти рішення по їх 
усуненню. По-друге, продукти компанії 
дають можливість здійснювати про-
гнозування врожайності, що дозволяє 
більш чітко спланувати фінансові ре-
зультати господарства за результата-
ми календарного року»  – відмітив Сергій. 

Іван Іванейчік, представник 
компанії FrigoControl запропонував 
сервіс Startup FrigoControl, що дозволяє 
економити до 30% на ремонті та обслу-
говуванні обладнання. За допомогою 
такого сервісу, який забезпечує швид-

кий доступ до інформації інженерів, які 
здійснюють ремонтні та обслуговуючі 
роботи технічних пристроїв, замовник 
спостерігає а що ж відбувається з 
кожною технічною одиницею на об’єкті. 
Система забезпечує обслуговуючому 
персоналу швидкий доступ до доку-
ментації та історії робіт над обладна-
нням, а також дозволяє здійснювати 
фіксацію даних щодо виконаних робіт 
через спеціальний додаток. Такий сервіс 
дозволяє прискорити обслуговування 
кожної технічної одиниці. Наразі уже 
існують працюючі додатки з базовими 
функціоналами, тому представлений 
сервіс планується реалізувати як пілот-
ний проект на базі агрокомпаній. 

Світлана Віязловська, генеральний 
директор BIO FARM ORGANIC, відмітила, 
що в органічному землеробстві недостат-
ньо виростити продукцію рослинництва, 
її потрібно ще й переробити та зберегти. 
Тому дуже важливо планувати короткий 

термін реалізації продукції і ретельно го-
тувати склади для зберігання готової орга-
нічної продукції. «Хоча протягом перших 
п’яти років дійсно відмічається зниження 
врожайності, порівняно з інтенсивним 
землеробством, але ж і ціна вирощеної 
продукції на 60% вища, за звичайну продук-
цію, тому і EBITDA з 1 га буде приблизно 
на тому самому рівні. Отже неправильно 
говорити, що органічне землеробство є 
економічно недоцільним» – сказала пані 
Світлано. Також у виступі було наголоше-
но, що останнім часом спостерігається 
тенденція збільшення площ під органічним 
виробництвом на землях пострадянських 
країн. Крім того, до органічного виробни-
цтва усе більше долучаються країни Пів-
денно-Східної Азії, продукція яких у 2 рази 
нижча по собівартості, ніж реалізаційна 
ціна в Європі. Тому, останнім часом, украї-
нським виробникам органічної продукції 
конкурувати з ними стає усе складніше. 
Але незважаючи на це, саме завдяки кмі-
тливості, наполегливості, винахідництву, 
українським товаровиробникам, все ж 
таки, вдається на достатньо високому рівні 
організовувати сільськогосподарську дія-
льність у сфері органічного виробництва. 

Редакція журналу «АгроЕліта» радить 
агровиробникам завжди тримати руку 
на пульсі новітнього інформаційного 
простору та з метою ефективного веден-
ня агробізнесу активно втілювати сучасні 
та інноваційні розробки в сільсько-
господарську діяльність.

Наталія Негуляєва 







НОВИНКА 2018 РОКУ – 
ТРАКТОР MASSEY FERGUSON 6713

Будь-яке господарство важко уявити без трактора, який би був незамінним помі-
чником як на території підприємства, так і у полі. І у цьому усі аграрні формування 
єдині – від найменших фермерів до найбільших товаровиробників. Для вирішення 
нагальних питань у сфері розвитку аграрного бізнесу, зокрема технічного забезпе-
чення сільськогосподарського виробництва, на Волині провели масштабні навчання 
для фахівців галузі. Технічним партнером заходу виступила «Волинська фондова 
компанія».

Масштабні навчання з ініціативи Департаменту агро-
промислового розвитку Волинської ОДА відбулися з 
28 лютого по 2 березня у мальовничому санаторії «Пролі-
сок». 

Особливим гостем була заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України Олена Ковальова, яка 
чи не вперше за час роботи відомства так широко пре-
зентувала роботу щодо державної підтримки аграрного 
сектору. Зокрема, вона зауважила:

«На сьогодні всі порядки використання коштів до 
державних програмах підтримки і всі деталі отримання 
дотацій є у відкритому доступі і кожен аграрій може з 
ними ознайомитися і активно долучатися до програм. Ви 
– перші, хто про це почує. Інструментарії розроблялися 
у співпраці з профільними асоціаціями, з представниками 
сільгоспвиробників і фермерів для розуміння і урахування 
реальних потреб отримувачів дотацій».

Як зазначила чиновниця, цього року з державного 
бюджету передбачено 6,3 млрд. грн. Значна частина 
коштів – 4 млрд. грн. – буде спрямовано на розвиток галузі 
тваринництва, 1 млрд. грн. – на розвиток фермерських 
господарств та їх кооперацію, 945 млн. грн. – здешевле-
ння сільськогосподарської техніки та обладнання та 
300 млн. грн. – розвиток садівництва та виноградарства.

Одним із важливих питань, які розглядалися під час 
дискусій між доповідачами і аграріями, було ефективність 
технічного забезпечення виробництва та можливість 
банківського сектору задовольнити потреби у фінансових 
ресурсах на оновлення машино-тракторного парку.

З цього приводу генеральний директор «Волинської 
фондової компанії» Олександр Спященко розповів про 
товари та послуги, які компанія пропонує своїм клієнтам 
уже на протязі 25 років свого існування.

«Як вам відомо, наша компанія представлена у всіх 
регіонах України для найповнішого забезпечення аграріїв 
сучасною технікою, оригінальними запасними частинами 
та професійним сервісним обслуговуванням. Хочу також 
нагадати, що «ВФК» – це офіційний дистриб'ютор техніки 
Massey Ferguson, а тому охоче представляю новинку 
2018 року – нову флагманську модель з двигуном поту-
жністю 132 к.с., що розроблена в якості новаторської 
машини для задоволення найбільш поширеніших потреб 
сільськогосподарських підприємств, - трактор MF 6713».

Слід зазначити, що модерний трактор MF 6713 від-
різняється своєю універсальністю, простотою в управлінні 
та ефективністю. Презентована сьогодні модель володіє 
унікальними у своєму класі характеристиками: 

• висока потужність з новим з турбованим двигуном 
AGCO Power AP44w;

• проста та надійна, повністю синхронізована механічна 
трансмісія Power Shuttle, яка забезпечує легке перемикан-
ня передач під час їзди без використання зчеплення; 

• плавне ввімкнення ВВП через незалежну муфту із 
електрогідравлічним керуванням спрощує даний процес і 
робить його ще надійнішим; 

• гідравлічна система відкритого типу, що поєднує в 
собі 2 шестеренчастих насоси з продуктивностями 37 л/хв 
(використовується лише для забезпечення внутрішніх 
вузлів трактора) та 57 л/хв (задіяний безпосередньо в 
роботі гідравліки та задньої навіски); 

• потужна трьохточкова навіска із електрогідравлічною 
системою управління підйому та опускання, завдяки чому 
значно покращуються тягові характеристики трактора, 
знижується пробуксовка коліс і зводиться до мінімуму 
витрата палива.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ НОВИНКИ
Всі елементи ходової частини розроблені з прицілом 

на міцність – найважливішу характеристику для сільсько-
господарського трактора. Завдяки цьому MF 6713 від-
різняється універсальністю, потужністю та надійністю.

На трактор встановлюється повністю синхронізована 
трансмісія з 12 передачами переднього і 12 переда-
чами заднього ходу, розділеними на 2 діапазони. На 
типовий для польових робіт діапазон швидкостей від 
4 до 12 км/год, приходиться шість передач, а макси-
мальна швидкість трактора з даною трансмісією складає 
40 км/год.

Оптимальна для конкретної робочої операції швидкість 
руху вибирається за допомогою важелів, розміщених в 
межах зручної досяжності, завдяки чому операторам лег-
ко ними управляти. Трансмісія пропонується з електрон-
ним управлінням «човникового» механізму та оздоблює-
ться багатодисковою муфтою у масляній ванні.
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Двигун моделі MF 6713 гарантує високий крутний 
момент у широкому діапазоні частот обертання колінча-
того валу. Максимальний крутний момент розвивається 
вже при низькій частоті обертання колінчатого валу, а 
максимальна частота обертання становить 2000 об/хв. За 
рахунок цього знижено не тільки витрату пального, але і 
рівень шуму та спрацювання, що позитивно позначається 
на експлуатаційних витратах та забезпечує оператору 
підвищений комфорт при роботі.

Механізм задньої навіски адаптований спеціально під 
розмір MF 6713 та має переконливу вантажопідйомність у 
5200 кг.

В стандартній комплектації трактор обладнано кращою 
у галузі системою електронного управління механізму 
навіски (ELC). Ця система гарантує точне управління 
навіскою для належного управління заглибленням 
ґрунтообробного обладнання та висоти інших агрегатів. 
Точність забезпечена швидкодією електронного обладна-
ння, відповідно в будь-який момент часу забезпечується 
максимальна тяга, знижується пробуксовка коліс та до 
мінімуму зводиться витрата палива.

Легкість експлуатації досягнуто простою та практичною 
конструкцією. Від ергономічно скомпонованої правої 
бокової консолі до продумано розташованих важелів 
переключення передач і діапазонів та функціональної 
приборної панелі – в кабіні є все необхідне для довгого 
і важкого робочого дня, підвищення продуктивності та 
зниження втомлюваності оператора.

Під час другого дня проведення навчання усі 
бажаючі мали можливість оглянути трактор Massey 
Ferguson 6713, здійснити тест-драйв та ознайомитися 
із особливостями конструкції та експлуатації машини. У 
цьому допомагали професійні інженери та менеджери 
компанії «ВФК».

Серед допитливих був місцевий фермер Роман Калі-
щук з СФГ «Мальва» Турійського району Волинської 
області, з яким ми бесідували після огляду трактора.

Він прокоментував власний тест-драйв.

«Ми сіємо традиційні «прибуткові» культури: пшени-
цю, сою, ріпак, спробували минулого навіть соняшник. 
На даний момент користуємося одним 6-циліндровим 
трактором цього ж класу іншого бренду. Сьогодні 
ознайомився із трактором MF 6713, який виробник 
розробив 4-циліндровим з такою ж номінальною потуж-
ністю, як і у мене. А ціна при цьому дешевша. Як показує 
досвід господарювання, мати одну машину у піковий 
період польових робіт – дуже ризиковано. Кілька років я 
стикнувся з такою проблемою, коли мав лише вітчизня-
ний трактор. І коли він зламався у полі, простій роботи 
був майже тиждень, що мало катастрофічні наслідки. 
Загалом представлена функціональність та система 
управління трактора MF 6713 мене задовольняє. 
Надійність конструкції та можливості роботи з агре-
гатами хотілося б побачити на практиці. Позитивним 
для мене є і те, що компанія веде офіційні розрахунки, 
я зможу відшкодувати ПДВ, а також скористатися 
державними програмами з пільгового кредитування 
фермерів».

Андрій Сава

www.agroprod.biz 61

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

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

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

у межах України безкоштовні

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



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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СУШАРКИ BONFANTI – ПЕРЕВАГИ ОЧЕВИДНІ
В компанії Bonfanti завжди думають над питанням: що потрібно виробнику зернових ку-

льтур. Сушарки цієї італійської компанії уже десять років працюють в Україні у різних регіонах і 
зарекомендували себе з найкращої сторони. Сьогодні успішно функціонують понад 120 су-
шарок. Та попри те виробник завжди удосконалює свої технології. Про останні вдосконалення і 
говорили на презентації сушарок Bonfanti в Києві на виставці «Зернові технології 2018».

Сушарки Bonfanti сушать будь-яке зерно: соняшник, ріпак, 
сою, кукурудзу, пшеницю, сорго, льон тощо. Вони прості у ви-
користанні: оператор обирає культуру, початкову вологість, 
кінцеву вологість – і все, далі техніка працює самостійно. На 
виході ви отримуєте сухе та охолоджене зерно.

За останні три роки в компанії Bonfanti вдосконалили 
свій продукт. Перш за все оновили програмне забезпе-
чення, яке значно спростило роботу оператора. Також є 
нова панель управління з 12-дюймовим рідкокристалічним 
дисплеєм. Екран має десять сторінок з різноманітними 
функціями. Працювати зручно та просто – можна дивитись 
усі показники в будь-якій точці сушарки, також показники 
з щита управління можна вивести на інші пристрої в офіс 
чи лабораторії через USB-кабель. Сушарка має захист від 
некоректних дій оператора, зробити щось не те він просто 
не зможе. В сушарці є спеціальна сторінка, яка називається 
«архів», де відбувається архівування останніх 250 виванта-
жень зерна, і на ній записується як час вивантаження і зага-
льний час роботи обладнання, так і вологість, температура 
зерна на виході. Архів можна виводити на сторонні носії. 

В сушарках Bonfanti застосовано датчики вологості 
нового покоління – їхня похибка складає лише 0,3 %. Варто 
відзначити, що в останні три роки Bonfanti ставить ще більш 
якісні пальники аніж раніше. Це ”розумні” пальники з модулюю-
чим мотором, який сам контролює кількість газу, потрібну для 
сушіння зерна на усіх етапах роботи сушарок.  Також вони є 
ширшими та вищими для кращого розподілу язика полум’я.  В 
сушарках стоять додаткові датчики температури по всій висоті 
сушарки, і ви можете бачити температуру в будь-якій її точці. 
В останні три роки ставлять і систему гасіння іскор. Оператор 
може контролювати кількість повітря, яке використовується 
для охолодження зерна. До того ж сушарка сама повідомляє 
оператора про необхідність технологічної очистки обладнання. 
З наступного року в сушарках буде вмонтована система авто-
матичного калібрування зерна. 

Значно посилена внутрішня частина сушарки – ребра 
жорсткості тепер ще потужніші та надійніші. Останні чотири 
роки виробник утеплює сушарки – завдяки металевій панелі 
виходить подвійна стінка, і так утворюється повітряний 
кожух.

Сушарки Bonfanti сконструйовані таким чином, що 
викиди до атмосфери не перевищують 0,15 мг на м3 – 
обладнання компанії стоїть навіть у центрі великих міст, і 
жодних проблем немає. Досягається це завдяки, перш за 

все, швидкості руху повітря всередині сушарки, яка є дуже 
малою, і тому воно практично не видавлює сміття назовні. 
І друге – в момент вивантаження зерна з сушарки  венти-
лятори закриваються, і зерно вивантажується практично у 
вакуумі. Це триває лише одну секунду. 

Багатьох цікавить питання, як працює сушарка під час 
мінусових температур? З досвіду казахстанських клієнтів 
компанії Bonfanti, які експлуатують свої сушарки при -25°С, 
вони в таких умовах працюють чудово, і ось чому. Сушарки 
постачають з компресорами, які мають висушувачі повітря, 
і тому воно не замерзає, а в компресорах не утворюється 
конденсат.

Сушарки Bonfanti гарантовано висушують зерно, скажі-
мо, кукурудзи з вологістю від 40% до вологості14% за один 
прохід. При цьому процес сушіння триватиме п’ять годин. 
Якщо потрібно довести зерно вологістю 28% до вологості 
14%, то час перебування його в сушарці становитиме три 
години. Такі результати виробник гарантує. 

Розхід газу на один тонно-відсоток висушеного зерна 
становить 1,02 кубометра. Така економія досягається 
завдяки системі подвійної рекуперації, коли в процесі 
сушіння використовується лише половина повітря, яке є 
всередині.

Сушарки Bonfanti можуть працювати на альтернати-
вних джерелах енергії. Вже є кілька сушарок, що працюють 
на пару (компанії «Терра» , м. Первомайський, Харківська 
обл. та «Укролія» м. Зіньків, Полтавська обл.) Також є під-
приємства, сушарки яких працюють на пелетах, відходах 
соняшника (Баришівська зернова компанія у м. Пирятин, 
Полтавської обл.). 

Компанія Bonfanti має в Україні склади запасних частин (у 
Києві, Пирятині та Білій Церкві) та сервісні центри. Бригада 
компанії монтує сушарку, проводить навчання персоналу. 
Монтаж триває від одного до п’яти тижнів. Так, сушарки по-
тужністю п’ять тонн монтують тиждень, потужністю 60 тонн – 
п’ять тижнів.  Пускові роботи виконують протягом трьох днів. 
Bonfanti надає повну гарантію на всі робочі системи сушарки 
терміном два роки, на металеві конструкції – 30 років. 

Компанія Bonfanti в усьому світі користується заслуженим 
авторитетом завдяки якості та надійності своїх сушарок. 
В Україні в італійського виробника теж є амбітні плани, які 
реалізовуватимуть, опираючись на якість та інноваційність 
пропонованого обладнання. 

Володимир Гуменецький 
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19–21 КВІТНЯ 2018 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ VII 
МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА ТА 
ФОРУМ З РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

Захід відбудеться у м. Львів, в Міжнародному аеропорту 
«Львів» ім. Д. Галицького.

Форум проводиться за підтримки Міністерства аграрної 
політики та продовольства України та Львівської обласної 
державної адміністрації. Організаторами виступають 
Департамент агропромислового розвитку  Львівської 
облдержадміністрації та Aviabrand LLC.

«АГРОПОРТ Захід Львів 2018» буде орієнтований на 
дрібних і середніх фермерів. Серед ключових тем – тварин-
ництво, рослинництво, вирощування органічної продук-
ції, вирощування ягід, овочівництво, садівництво, рибне 
господарство тощо.

До участі в «Агропорту» у Львові буде запрошено фе-
рмерів з Львівської, Волинської, Рівенської, Тернопільської, 
Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Черніве-
цької областей, а також з інших регіонів України.

У 2018 році особлива увага буде приділятись проблемам 
адаптації сільського господарства до умов зміни клімату: 
підвищення продуктивності в умовах змін та перехід на 
безпечні і точні технології. Також спеціально до 5-ї річниці 
форуму в Україні буде запущено новий проект – «Украї-
нське Трипілля». Формат проекту передбачає демонстра-
ційні покази в полях Західної, Східної та Південної України, 
а перший етап пройде саме на Львівщині в третій день 
заходу (21 квітня).

«АГРОПОРТ» – це один з найбільших заходів аграрної 
галузі в Східній Європі. З 2018 року Міжнародний форум з 
розвитку фермерства AGROPORT проходить в трьох містах 
та охоплює інтереси західних, південних та східних агрови-
робників. Місцем його проведення вже традиційно є те-
рмінали, виставкові площі і аеродромні перони аеропортів 
Львова, Херсона та Харкова.

Довідкова інформація:
АГРОПОРТ™ (www.agroport.ua) – щорічний масштабний 

захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників Украї-
ни і Східної Європи. Проходить з 2015 року за підтримки 
ФАО і входить в календар ООН. Традиційно тематика заходу 
корелюється з генеральною лінією ФАО і підтримує тематику 
Міжнародних років, які приймає Генеральна асамблея ООН. З 
2016 "АГРОПОРТ" об'єднав фермерів всієї України і проводи-
ться в форматі Захід-Схід. Форум є комплексним і складається 
з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної 
конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей 
бізнесу. З моменту заснування проходить на майданчиках 
Міжнародних аеропортів. З 2018 року "АГРОПОРТ" проходить 
в трьох містах та охоплює інтереси індивідуально західних, 
південних та східних агровиробників.

Організатори форуму: Департаменти агропромислового 
розвитку Львівської, Херсонської на Харківської облдерж-
адміністрацій та консалтингова компанія ТОВ «Авіабренд».
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КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ: ДЕ ВОНИ 
ВИНИКЛИ І ЯК ПОШИРИЛИСЯ?

У минулому номері нами обгрунтовано передумови та відкриті вченими центри походження культурних рослин у 
світі. Серед видатних вчених, хто чи не вперше дослідив ці питання був російський і радянський вчений-генетик, 
ботанік, академік Микола Вавилов. Він у своїх працях виділив сім первинних центрів походження рослин, проте 
пізніше ряд інших науковців доповнили його вчення та визначили додаткові центри.

ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕНН 
РОСЛИН

… 5. Абісинський центр – автономний 
світовий осередок культурних рослин в 
околицях ефіопського нагір'я: Ефіопія, пів-
денно-східний Судан, Еритрея. Характе-
ризується цілорічної вегетацією, дуже 
високими температурами і недостатнім 
зволоженням (у тому числі ґрунтовими 
водами). Тут виникли такі культурні 
рослини: пшениця твердих сортів, сорго,-
кава, кола, кавун, рицина, кунжут, просо, 
диплоїдні види бавовника тощо.

6. Середньоазійський центр включає 
північно-західну частину Індії (Пенджаб), 
північну частину Пакистану, Афганістан, 
Таджикистан, Узбекистан і Західний Тянь-
-Шань. Він характеризується дуже низьким 
зволоженням (часто ґрунтовими водами), 
досить високими температурами з сильни-
ми добовими і сезонними коливаннями, 
помірною тривалістю вегетації. Основни-
ми культурами, які мають походження 
звідси, є: диня, гексаплоїдні види пшениці, 
дрібнозерна сочевиця, люцерна, цибуля, 
часник, коноплі, нут та багато інші.

7. Індостанський центр охоплює 
півострів Індостан, виключаючи півні-
чно-західні штати Індії, а також Бірму та 
індійський штат Ассам. Цьому регіону 
притаманні дуже високі вологість і 
температура, а також цілорічна вегетація 
рослин. У центрі виникли такі культурні 
рослини: баклажан, огірок, лимон, рис 
(індійський різновид), золотиста квасоля, 
пшениця кульозерна, манго, базилік, сала-
тна гірчиця, олійний мак, гречка тощо.

Доповнює центр Південно-
-Східноазійський осередок (7а), який 
включає весь Малайський архіпелаг, 
Філіппіни та Індокитай. Він є природним 
місцем вирощування для таких поширених 
у нас культур як рису, бананів, цукрової 
тростини, воскового гарбуза, бергамоту, 
лайму, кардамону та інших видів спецій.

8.Східноазійський центр охоплює 
гірські області центрального та західного 
Китаю з прилеглими до них низинними 
районами. Основа цього вогнища – 
області помірного поясу по річці Хуанхе. 
Характеризується порівняно високим 
температурним режимом, дуже великим 
ступенем зволоження, помірним вегета-
ційним періодом. Осередок є природним 
місцем вирощування для таких поширених 
у нас культур як сої, квасолі, проса, рису, 
вівса, тибетського ячменю, пекінської капу-
сти, волоського горіху, ліщини, апельсинів, 
мандаринів та багатьох кісточкових дерев.

У статті ми використали карту із 
вісьмома центрами походження ку-
льтурних рослин, хоча за результата-
ми дослідження Вавилов визначив 7 
основних. Однак багато дослідників, 
в тому числі П. М. Жуковський, Є. М. 
Синська, А. І. Купцов, продовжуючи 
роботи вченого, внесли в ці уявлення 
свої корективи. Так, зокрема Південно-
-Західноазіатский центр поділений 
на Середньоазіатський та Пере-
дньоазіатський.

Крім цього, дослідженнями рі-
зних вчених виділено нові центри: 
Австралійський, Північноамериканський, 
Європейсько-Сибірський.

Австралійський центр включає 
Австралійський континент і Нову Зела-
ндію. Він характеризується недостатнім 
зволоженням, високими температурами, 
цілорічною вегетацією. Цей центр 
утворився в Новітній час. Тут виникли 
такі культурні рослини: евкаліпт, акація, 
австралійський горіх, шпинат та льон 
новозеландський тощо.

Північноамериканський центр 
включає переважно схід сучасних США. 
Тут поширена висока вологість, помірні 
температури, достатня тривалість вегетації. 
Зазнав впливу Центральноамериканського 
осередку (а з часу відкриття Америки і 

євразійських). Осередок є природним місцем 
вирощування для таких поширених культур 
як слива та аґрус американський, журавлина 
крупноплідна, горіх каліфорнійський, мали-
на чорна, ожина, люпин, виноград тощо.

Європейсько-Сибірський центр 
включає великі території помірного поясу 
Євразії. На більшій частині має порівняно 
добре зволоження, нетривалий період ве-
гетації і невисокі температури. Визначною 
ознакою регіону можна назвати також три-
валий період з мінусовими температурами 
і стійким сніговим покривом. Зазнав 
сильного впливу Середземноморського і 
Передньоазіатського центрів. Йому при-
таманні такі культурні рослини: цукровий 
буряк, конюшина, рижій, вишня, черешня, 
обліпиха, чорна смородина, аґрус, ліщина, 
суниці, ріпа, горобина, брусниця, червона 
смородина, шипшина, бузина.

Загалом науковцями встановлено, 
що умови, в яких відбувалася еволюція 
і селекція культури, накладають вимоги 
до умов її зростання. Перш за все це 
вологість, тривалість дня, температура 
та тривалість вегетації. На даний момент 
розвитку усього світового суспільства 
будь-які культурні рослини, незважаючи 
на центр поширення, доступні у рі-
зноманітних куточках світу.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с., 
http://uk.wikipedia.org, http://fb.ru
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