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ЦЬОГОРІЧ СФГ «ЛЕВАДА» ОЧІКУЄ ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ 
СОЇ ТА КУКУРУДЗИ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»

Нарешті в Україну прийшло тепло і аграрії змогли 
приступити до роботи на полях. Наразі повним ходом йде 
сівба ярих культур та підготовка ґрунтів до посівів інших 
рослин.

«Гаряча пора» розпочалася і у селянсько-фермерському 
господарстві «Левада», що знаходиться на території 
населених пунктів Петрівка, Тарноруда та Постолівка Воло-
чиського району Хмельницької області. «Левада» заснована 
у 2001 році і ось уже 17 років нею керує мудрий і дбайливий 
ґазда Іван Іванович Вінічук.

Все життя пана Івана пов’язане з сільським 
господарством, чоловік змалку любив поратися на землі, 
згодом працював у «Сільгосптехніці» спершу інженером, по-
тім заступником директора, пізніше обіймав посаду голови 
колгоспу. Та у той час, коли колективні господарства в нашій 
державі почали занепадати, Іван Іванович взяв в оренду 
фермерські паї та почав трудитися самотужки.

Наразі СФГ «Левада» хоча й невелике, проте досить 
успішне господарство, і щороку воно розширюється. Аби 
збільшити врожаї, керівник постійно шукає нові сучасні 
продуктивні технології, і цього року «Левада» розпочала 
співпрацю з ТОВ «Сервіс-Агрозахід» та запроваджує у себе 
агрономічні технології, які пропонує ця компанія-дис-
триб’ютор. 

Про життя-буття СФГ «Левада» та про очікувані результати 
від співпраці з ТОВ «Сервіс-Агрозахід» Іван Вінічук розповів 
нашому виданню.

-  Які культури Ви вирощуєте у себе на господарстві 
та які врожаї отримуєте?

- Ми вирощуємо пшеницю – її у нас найбільше, ячмінь, 
більшу частину якого використовуємо для розрахунків з 
пайовиками, а також кукурудзу, сою та цукровий буряк. 
Стосовно врожаїв, то пшениці в середньому ми отримує-
мо 80 ц/га, ячменю – 75 ц/га, цукрового буряку – 680 ц/га, 
сої – 35 ц/га. Але нещодавно ми почали співпрацювати з 
«Сервіс-Агрозаходом», тож, маємо надію, що, слідуючи їхнім 
рекомендаціям, наш урожай буде вищим.

- Яким методом обробітку ґрунтів користуєтеся і чи 
дотримуєтеся агрономічних вимог?

- Перевагу надаємо традиційному методу – це оранка, 
крім того, постійно дотримуємось сівозміни, даємо можли-
вість землі, так би мовити, відпочити і відновитися, адже ро-
зуміємо, що чергування рослин у поєднанні з проведенням 
обробітку ґрунту – одна з основних умов одержання гарних 
результатів.

- Розкажіть, будь ласка, про технологічні підходи, які 
застосовуєте.

- Зазвичай ми використовували традиційні технології, 
проте цього року фахівці «Сервіс-Агрозаходу» порадили 
нам спробувати інтенсивну технологію вирощування сої та 
кукурудзи: тобто, мова йде про внесення добрив, гербіцидів, 
фунгіцидів, інсектицидів на певних стадіях та в потрібній 
кількості.

- Чому вирішили спробувати технологію від «САЗ»?
- Ця компанія добре зарекомендувала себе на украї-

нському ринку, відгуки фермерів, які тривалий час вже з нею 
співпрацюють, дуже позитивні. Крім того, «Сервіс-Агрозахід» 
пропонує і чимало інших послуг, цікавих для аграріїв. Так, 
зараз ми плануємо замовити у компанії ще й аналіз ґрунтів 
на всіх наших полях, аби правильно підібрати міндобри-
во для кожної рослини, адже чудово розуміємо, що без 
впровадження новітніх технологій з кожним роком отриму-
вати хороші врожаї стає все важче.

- Які роботи вже проведені на господарстві і що у 
планах?

- На сьогодні вже посіяно ячмінь та проведено культива-
цію ґрунту під посів кукурудзи та сої.

Хотілося б також придбати нову ґрунтообробну техніку, 
розглядаємо покупку нової сівалки. Загалом планів дуже 
багато, і, думаю, компанія «Сервіс-Агрозахід» допоможе нам 
їх втілити.

Шипп Віктор Леонідович, менеджер зі збуту ЗЗР 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід», стосовно співпраці з СФГ «Ле-
вада»:

«СФГ «Левада» ми запропонували застосувати інтенсивну 
технологію для вирощування сої сортів Султана та Сігалія, 
що розрахована на врожайність 35-45 ц/га, та гібридів 
кукурудзи Луїджі та Катарі, яка розрахована на врожайність 
90-100 ц/га.

Для досягнення результатів та щоб зменшити стрес на 
рослини, плануємо застосовувати основні ґрунтові гербі-
циди, усю систему міндобрив Інтермаг: Інтермаг-Зернові, 
Інтермаг-Кукурудза, Інтермаг-Титан, Інтермаг-Цинк, 
Інтермаг-Бор. Цими добривами поля оброблятимемо що-
найменше двічі. Потім, коли з’являтимуться  бур’яни, будемо 
боротися з ними страховими гербіцидами. Також піджи-
вимо поля азотом. Сподіваємося, що зможемо повністю 
виправдати надії наших клієнтів і співпраця з СФГ «Левада» 
буде плідною і довготривалою».

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

Іван Турак та Віктор Шипп
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У самому розквіті весни ми, не дивлячись на легкий та грайливий настрій, зробили випуск, в 
якому представляємо низку серйозних тем та актуальних досліджень. Рубрику «Актуально» вирі-
шили присвятити глобальній проблемі водних ресурсів на планеті, що прямим чином стосується 
сільського господарства. Вочевидь, ці ресурси за багатьма факторами виснажуються, та в тренд 
входять «розумні» технології, що дають можливість грамотно та чітко використовувати воду і 
навіть отримувати її з повітря. 

Другою темою рубрики «Актуально», на яку ми рекомендуємо звернути увагу, це висвітлення 
питань щодо оренди землі, зокрема альтернативних її форм: емфітевзису, суперфіцію, сервітуту 
тощо. Справа в тому, що в українському земельному законодавстві є багато суперечливих позицій 
та нестикувань, які призводять до неприємних історій як для власників землі, так і для орендарів, 
тому агровиробникам слід бути обізнаними в тонкощах і нюансах земельних операцій.

Цікавими, на наш погляд, є матеріали, присвячені досить рідким для галузі сільського 
господарства культурам: технічній коноплі та тютюну. На сьогодні в аграрній спільноті відбу-
вається зростання уваги до коноплярства, яке при впровадженні інноваційних технологій має, 
на думку виробничників та науковців, хороші перспективи. Щодо вирощування тютюну – пред-
ставляємо успішний практичний досвід підприємства, яке нещодавно розпочало вирощування цієї 
культури і вже отримує високі результати. 

Також в даному випуску розміщені актуальні для поточного етапу аграрних робіт матеріали зі 
сфери технологічного забезпечення. Зокрема стаття про розпилювачі допоможе зорієнтуватись 
в грамотних сучасних підходах до обприскування, розібравшись в технологічних вимогах до 
форсунок; огляд продуктивності прес-підбирачів за багатьма показниками в якості практично-
го посібника для інженера при їх виборі. Також ви знайдете ексклюзивний матеріал про двигуни в 
сільському господарстві, який дає можливість глибше зрозуміти аспекти економії та продукти-
вності при використанні техніки. 

І, звісно, пропонуємо ознайомитись з нашими оглядами аграрних заходів квітня, зокрема ви-
ставки Agroport West Lviv 2018, ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму, презентації команд MHP 
Accelerator тощо. 
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13 ПРОЕКТІВ, ЯКІ ПОКЛИКАНІ ЗРОБИТИ 
АГРОБІЗНЕС ІННОВАЦІЙНИМ І ПРИБУТКОВИМ

У багатьох сільське господарство все ще асоціюється із 
чимось архаїчним і відсталим від прогресу. Проте, сучасна 
агросфера – це надзвичайно високотехнологічна галузь, яка 
постійно потребує нових розробок. Для того, щоб додати 
інновацій у агросферу і вивести їх на комерційний рівень, 
проект Agrohub, створений для пошуку і розвитку стартапів у 
агросекторі, спільно з RadarTech і компанією «Миронівський  
хлібопродукт» (MHP) ще взимку оголосили про пошук нових 
ідей та людей, які би їх втілили. А 17 квітня презентували 
найкращі команди, які запропонували цікаві рішення у агро-
сфері.

Загалом заявки надіслали 184 учасники з різних міст 
України, Білорусі і навіть США, тож організатором було нелегко 
обрати найкращих. До півфіналу увійшло 33 команди. А потім із 
них обрали 13 найперспективніших і найцікавіших рішень. До 
речі, кілька команд було створено вже безпосередньо під час 
відбору. Тож їх рівень досить різний – від щойно створеної ідеї і 
до вже працюючого бізнесу.

Отже, 13 команд стали резидентами MHP accelerator, вони і 
продовжать змагання за можливість запустити свої проекти в 
комерційному партнерстві з «МХП» і отримати головний приз 
300 000 грн.

Під час представлення резидентів MHP accelerator, за 
модерації Тараса Висоцького, генерального директора 
Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», відбулася 
панельна дискусія на тему «Навіщо розвивати агротехно-
логії в Україні?» за участю представників організаторів MHP 
accelerator. Алекс Ліссітса, президент Асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу» та генеральний директор ІМК 
зазначив, що у агросекторі спостерігається дефіцит гарних 
ідей, які можна втілити у виробництво. І подібні проекти – 
прекрасний привід створити інноваційні продукти у такій, 
здавалося б, традиційній сфері, як сільське господарство.

Співзасновниця Radar Tech і засновниця Agrohub Юлія 
Порошенко зазначила, що нині вкрай необхідно розвивати 
агротехнології, бо тут просто незоране поле роботи. Але 
ІТ-фахівці зазвичай не розглядають аграрну сферу як пер-
спективну для їх розробок, бо просто не знають, що тут нині 
відбувається і наскільки це може бути привабливим. Але 
потреба у інноваційних рішеннях для сільського господарства 
є, і розвивати агротехнології в Україні потрібно. По-перше, для 
того, щоб максимально ефективно використовувати ті ресурси, 
що в нас уже є, по-друге, для того, щоб зупинити відтік талантів 
за кордон. А по-третє – щоб створювати продукт з доданою 
вартістю, який можна буде експортувати. 

І ці 13 команд, які під час заходу представили свої рішення і 
продемонстрували свої напрацювання, показали, що украї-
нські проекти цілком можуть зацікавити й іноземних виробни-
ків. А дехто вже й вийшов зі своїми пропозиціями і продуктами 

на міжнародні ринки. 
Приміром, системою контролю і управління процесом 

годування тварин на м’ясо-молочних фермах Profeed, яка 
вже допомагає фермерам оптимізувати бізнес-процеси і 
раціонально використовувати корм, зацікавилися у Польщі. За 
словами Сергія Рижова, за рахунок раціонального використа-
ння кормів, у одного клієнта вона окупилася вже за тиждень, 
тоді як вони розраховують на 2-3 місяці окупності. 

Безпілотні літаки від команди AeroDrone покликані 
забезпечити захист рослин в промислових масштабах, адже 
обробити поле з такого літака можна втричі швидше, ніж на 
землі. Випробування проекту призначені на травень-червень 
у Яготинському районі Київщини, на полях МХП. А визначити 
на відстані захворювання рослин на основі інформації з дронів 
і систем датчиків допоможе проект «Моніторинг полів» – про-
грамне забезпечення на базі штучного інтелекту. 

Унікальну обробку насіння злаків для підвищення стійкості до 
стресу і врожайності пропонує біохімік Лідія Бабенко з проекту 
AgroLact. Це дасть змогу підвищити врожайність до 11%.

Завдяки спеціальним кріпленням, які пропонує проект 
«Сонце в курнику», дахи виробничих будівель в агропроми-
словому секторі та інших галузях перетворюється на електро-
станції, що даватимуть не лише електроенергію, але і прибуток 
від «зеленого тарифу».  Проект BIODrum забезпечує автомати-
чне вирощування мікроводоростей (хлорели) для використан-
ня в якості добавок до корму тварин і птахів.

METEOTREK – це не лише продукт для моніторингу погодних 
умов, але й для планування технологічних операцій в агрови-
робництві і моделювання ризиків виникнення захворювань 
рослин. 

Команда Sovtes розробляє рішення для вигідного управлі-
ння вантажоперевезеннями за рахунок швидкої взаємодії між 
замовникам транспортних послуг та перевізниками. Проект 
Graintrack – CTRM обіцяє поліпшення управління бізнес-про-
цесами для зернотрейдерів. А MobiMill працюють над створе-
нням мобільного додатку, де би зберігалася вся необхідна 
інформація для агровиробника. 

Є серед переможців і кілька проектів, які зацікавлять не 
лише агровиробників. Приміром, проект «Детектор здоров’я», 
де завдяки спеціальному пристрою і програмному забезпечен-
ню можна швидко визначити гігієнічний стан рук персоналу 
перед проходженням в виробничі приміщення. Hideez 
пропонує безконтактну ідентифікації особистості в ІТ-сервісах 
і системах контролю фізичного доступу. А Peoplemeter MHP 
створили «смарт-килимок» для віддаленого контролю кі-
лькості товарів на полиці в магазині, температури і вологості 
середовища, в якій товар знаходиться, а також статистики та 
контролю на точках продажу товарів.

Ольга Соломка
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НАЙГОСТРІШІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АГРОБІЗНЕСУ
(за матеріалами III Всеукраїнського аграрного форуму)

13 квітня у приміщені Торгово-промислової палати Украї-
ни (м. Київ) відбувся III Всеукраїнський аграрний форум, 
який був організований Асоціацією адвокатів України. Серед 
розглянутих питань, які стосуються сільськогосподарської 
діяльності в рослинництві, обговорювалися найгостріші пи-
тання сучасного агробізнесу. Тож спробуємо проаналізувати 
та ознайомити сільгоспвиробників з тонкощами правових 
аспектів, з якими їм доводиться стикатися в реальних умовах 
господарювання.

Поговоримо про три речі – земля, 
закон і права на землю. У статті 13 
Конституції України зазначено, що 
«Земля, її надра, атмосферне пові-
тря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її конти-
нентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є 
об’єктами права власності Украї-
нського народу». У другій частині 
статті 14 Конституції зазначено таке: 
«Право власності на землю гарантує-
ться. Це право набувається і реалі-
зується громадянами, юридичними 
особами та державою виключно 
відповідно до закону». Якщо запитати 
у фахівців-правників: хто на практи-
ці реалізує наведені статті так як це 
зазначено в Конституції? Відповідь 
очевидна: ніхто, оскільки в Земельному 
кодексі України таких норм немає. 
Тому ситуація дуже катастрофічна для 
держави, яка будує правове, соціальне і 
демократичне суспільство. 

По суті на практиці доводиться кон-
статувати наступне:

- Конституція є, права на землю 
гарантуються і не здійснюються.

- Земля є – закону немає.

- Закон є – землі немає.
- Закон є, земля є – права на землю 

немає.
- Закон є, земля є – юрисдикції 

немає.
- Закон є – свободи рівності і 

справедливості немає.
- Закон є – застосовуються підзакон-

ні акти.
- Закон є, право є – закон за-

стосувати неможливо.
Враховуючи вищенаведене мож-

на зазначити, що право власності на 
землю в повній мірі не здійснюється, 
так як це передбачено Конституці-
єю України. Таким чином це право 
залишилось нереалізованим, оскільки 
фактично земля є поза законом.

Більше сімнадцяти років в країні діє 
заборона на продаж земель сільсько-
господарського призначення. За 
період дії мораторію 1 млн. власників 
земельних ділянок померли. Вони не 
скористалися конституційним правом 
власності на землю. З’явились відповід-
ні спадкоємці і з’явилася та частина 
земель, яка відноситься до відмерлої 
спадщини. Шляхів вирішення цього 
питання до сьогоднішнього дня немає. 
Тому питання відносно права власності 

на землю залишаються нереалі-
зованим. 

Головною проблемою в Україні 
є те, що деякі діючи закони не ви-
конуються, а на противагу їм за-
стосовуються підзаконні акти. Для 
прикладу, в 2004 році прийняли закон 
про державну реєстрацію прав на 
земельні ділянки та нерухоме майно. 
Закон набрав чинності, проте реє-
страцію прав фактично здійснювали 
за підзаконними актами, які видавав 
Держкомзем. І це продовжувалося 
не один рік. Постає питання: чи є 
правові підстави визнати незаконним 
і недійсним набуття права на землю 
з огляду на те, що таке право зареє-
строване на підставі підзаконного акту 
і все це в той час, коли діяв закон. І цей 
закон таки скасували, тому що чинним 
він був лише формально, але на практи-
ці його положення ігнорувалися. Друга 
ситуація: з 01.01.2016 року діють два 
закони, які передбачають можливість 
реєстрацій прав на землю, в тому числі 
і на спадкування на землю на рівні 
об’єднаних територіальних громад. 
Проаналізувавши їх, можна сказати 
наступне. Закони прийняті, але за-
стосувати їх не можливо, тому що вони 
практично виключають одне одного. 
Ситуація парадоксальна й очевидним 
є те, що вирішення питання про землю 
знову залишається, так би мовити, 
відкритим.

Інша проблема стосовно цільового 
призначення земель. Земля в Україні 
поділена на дев’ять категорій, причо-
му критерію, який визначає основне 
цільове призначення земель, не 
сформульовано. Це поняття запозиче-
не з радянського земельного права, 
яким всі оперують. Крім того існує 
суцільна плутанина між поняттями 
основного цільового призначення 
та функціонального використання, а 
поряд з нею і суцільне порушення прав 
на землю.

Стосовно колективної власності 
на землю можна зазначити, що тут має 
місце правова невизначеність. Сьогодні 
у Верховній Раді України є декілька 
законопроектів, які спрямовані на вре-
гулювання правового режиму земель 
цієї власності. Але на сьогодні законів 
ні про обіг землі, ні про ринок землі 
немає. В той же час, земля викори-
стовується і перебуває у власності. 

Щодо земель державної 
власності. Це питання є також про-
блематичним через різні підходи 
щодо тлумачення процедури привати-
зації земель державних сільсько-
господарських підприємств. Деякі чи-
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новники кажуть, що насамперед треба 
приватизувати державне підприємство 
як таке, й лише після цього вирішувати 
питання щодо землі. Проте стаття 25 
Земельного кодексу безпосередньо 
такого зв’язку не встановлює. 

Правовий режим земель державної 
власності чітко не визначений, і з 1 сі-
чня 2013 року вся земля розмежована 
на державну, приватну і комунальну. Як 
згідно цього розподілу розуміти право 
колективної власності на землю? Нині 
пропонується проводити паювання 
земель несільськогосподарського при-
значення. А фактично цього не можна 
робити, оскільки це не передбачено 
законом. 

Тепер відносно передачі земель із 
державної у комунальну власність. 
Закон є, а застосовуються знову ж 
таки підзаконні акти. Органи влади і 
Держгеокадастр будуть керуватися 
постановою № 413, яка була прийнята 
минулого року і стосується стратегії. 
Вона унікальна. Складається враження, 
що її автори не читали Конституції Украї-
ни, а про земельний кодекс тільки чули. 
Так у Земельному кодексі зазначено, що 
земельна ділянка сільськогосподарсько-
го призначення передається в оренду 
не менше ніж на сім років. У постанові 
– не більше семи років. Коли мова йде 
про меліоровані землі, зазначено, що 
вони передаються в оренду не менше як 
на десять років, у постанові записано не 
більше десяти років. 

Альтернативні форми оренди 
землі

Почнемо з емфітевзису. Які ж 
переваги емфітевзису у порівнянні 
з орендою? Головна це його оборо-
тоздатність. Ви можете не питаючи 
орендодавця передати емфітевзис 
іншій особі. На відміну від оренди, 
емфітевзис не передбачає обмежень за 
строками, за розмірами плати, бо саме 
в цій частині оренда дещо зарегу-
льована. Емфітевзис у нас застосовує-
ться як альтернатива продажу земель. 
Ризики застосування емфітевзису 
пов’язані з неякісними договорами 
оренди. На практиці мають місце 
випадки, коли попросту забувають про 
переважне право власника земельної 
ділянки на викуп емфітевзису у разі 
його продажу. Важливе питання 
стосовно емфітевзису пов’язане з його 
реєстрацією. Особливу увагу необхідно 
звернути на різницю та особливості 
реєстрації речового права. Абсо-
лютно зрозумілим є те, що основне 
речове право це власність. Є похідні 
права, такі як оренда, а емфітевзис, 
суперфіцій, та сервітут в Держреєстрі 
речових прав реєструється фактично 
як обтяження. З цього виникає дивна 
колізія: немає технічних перешкод для 

того, щоб зареєструвати емфітевзис 
за наявності зареєстрованої оренди 
на ту ж саму земельну ділянку. Тобто, 
фактично сьогодні в реєстрі на одну 
земельну ділянку може бути зареє-
строване право власності плюс право 
оренди та плюс право емфітевзису. 
Хоча зрозуміло, що землекористувач і 
орендар не зможуть використовувати 
цю земельну ділянку одночасно. Слід 
звернути увагу на те, що емфітевзис за-
стосовується дуже часто як альтернати-
ва купівлі продажу «підмораторних» 
земель. Тут теж є певний ризик. Якщо 
ми будемо укладати емфітевзис, напри-
клад на 1000 років чи на 5000 років? 
Теоретично існує вірогідність того, що 
такий правочин можуть визначити 
вдаваним саме з метою приховати 
купівлю-продаж. Особливо, якщо плата 
іде за весь період одразу. Тому саме 
100-200 років для укладання емфітевзи-
су є оптимальним.

Тепер про сервітут. Це похідне 
обмежене речове право. На відміну 
від усіх інших речових прав на землю, 
сервітут не передбачає правомочності 
володіння. Земельна ділянка залишає-
ться у володінні іншої особи. Сервітуа-
рій отримує тільки право користува-
ння і це право обмежене. Воно може 
бути обмежене територіально, тобто 
поширюватися на частину земельної 
ділянки, і обмежене в часі, тобто не 
цілодобово, а для права проходу чи 
проїзду може періодично викори-
стовуватися. Звідси випливає простий 
наслідок: не може бути сервітуту для 
вирощування сільськогосподарських 
культур, оскільки не можна здійсню-
вати обробіток земельної ділянки, не 
маючи права володіння нею. Також 
треба згадати про існуючу різницю між 
земельним сервітутом на користь сусі-
дньої земельної ділянки та особистим, 
на користь конкретної особи. 

Щодо суперфіцію. Суттєвою 
перевагою суперфіцію, порівняно з 
орендою, є також його оборотоздат-
ність. Він може бути альтернативою 
купівлі-продажу, особливо тоді, коли 
ми не можемо заплатити одразу всю 
вартість земельної ділянки, але можемо 
діяти за аналогією з розстроченням 
платежів. 

Відносно будівництва на сільсько-
господарських землях треба зазначити, 
що існує міф стосовно того, що на таких 
землях будувати не можна. Можна, 
адже в Україні в Хмельницькій області 
був зареєстрований суперфіцій на 
товарній сільськогосподарській землі 
для будівництва зернотоку. Зернотік, 
корівник, свинарник, пташник – будь 
ласка. Тобто необхідно виходити, 
звісно, в першу чергу з призначення 
об’єкту, який ви збираєтесь будувати. 
Але в такому випадку потрібно 

обов’язково вказувати необхідність 
зміни складу сільськогосподарських 
угідь. Якщо на ріллі було здійснено 
будівництво, то вона перестає бути ріл-
лею. Для цього потрібна згода власника 
на зміну складу угідь. І зрозуміло, що 
склад угідь в першу чергу впливає на 
оподаткування, оскільки змінивши 
склад угідь ми фактично змінюємо базу 
оподаткування, тобто нормативну гро-
шову оцінку земельної ділянки. 

Також необхідно звернути особливу 
увагу на те, що постійне користуван-
ня передбачає право на володіння та 
користування земельною ділянкою, але 
не передбачає право розпорядження 
нею. Тому ніякої оренди, ніякої суборенди 
з постійним землекористувачем бути 
принципово не може. У нього немає функ-
цій розпорядження цією земельною діля-
нкою. Більше того, навіть укласти сервітут 
для проходу через його земельну ділянку 
теж проблематично, хоча формально ста-
ття 100 Земельного кодексу це дозволяє. 
Укладення сервітуту це спосіб розпоря-
дження земельною ділянкою, тому без 
згоди власника ні постійний землекори-
стувач, ні орендар такі договори  укладати 
не повинні. 

Інша ситуація з приватними 
землями. З’явилася така тенденція, 
коли фермерське господарство чи 
агропідприємство обробляє приват-
ні землі взагалі без договорів. У разі 
якоїсь перевірки кажуть, наприклад, 
що це просто знайомий попросив 
йому зорати, мовляв насправді це він 
обробляє, а не ми, це тільки разова 
послуга (найцікавішим є той факт, що 
таке відбувається саме на  момент 
перевірки!). Які можуть бути ризики 
за такої діяльності? Найменший з них 
це адміністративна відповідальність. 
Найбільшим ризиком є те, що ви 
можете витратитися на обробіток 
такої земельної ділянки і не отримати 
нічого, не зібрати навіть врожай, тому 
що в будь-який момент ця земельна 
ділянка може бути передана іншій 
особі, зокрема в оренду. Також необ-
хідно наголосити на тому, що посіви 
сільськогосподарських культур, бага-
торічні насадження є приналежністю 
земельної ділянки. Тому це просто 
дуже ризикований варіант здійснення 
сільськогосподарської діяльності.

Підсумовуючи вищенаведене слід 
наголосити на тому, що це далеко не 
повний перелік існуючих правових 
аспектів сучасного агробізнесу, а лише 
найгостріші з них. Очевидним є той факт, 
що обізнаність сільськогосподарських 
товаровиробників у тонкощах та 
нюансах правових відносин в аграрній 
сфері допоможе їм уникнути можливих 
ризиків та захистити свій бізнес від 
неправомірних дій зловмисників.

Наталія Негуляєва 



А
К

Т
У

А
Л

Ь
Н

О

Всеукраїнський аграрний журнал №4 (63) / 201814

ДЕФІЦИТ ВОДИ НА ПЛАНЕТІ: 
РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ЦІЙ ПРОБЛЕМІ 
ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЇЇ 
РОЗВ’ЯЗАННЯ

«Ми пізнаємо цінність води, лише коли колодязь пересихає», – Бенджамін Франклін

З дефіцитом прісної  води в світі людство стикається з 
найдавніших часів, а з останнього десятиліття двадцятого 
століття він розглядається як одна з глобальних проблем 
сучасності. 

Сьогодні близько півмільярда людей у світі відчувають 
гострий брак води, а вже до 2025 року експерти прогнозують 
збільшення їх числа у п'ять разів. За умови ж збереження 
тенденції до збільшення споживання води до 50-х років 
21 століття, проблеми з водою матимуть дві третини населе-
ння Землі.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОДИН З 
НАЙБІЛЬШИХ СПОЖИВАЧІВ ПРІСНОЇ ВОДИ

Одним з найбільших споживачів прісної води є сільське 
господарство. Наприклад, у Єгипті, де майже не буває дощів, 
все землеробство засноване на зрошенні. Значна частина 
сільськогосподарських угідь штучно зрошується і в таких 
азіатських країнах як Китай (68%), Японія (57%), Ірак (53%), 
Іран (45%), Саудівська Аравія (43%), Пакистан (42%), Ізраїль ( 
38%), Індія та Індонезія (по 27%), Таїланд (25%), Сирія (16%), 
Філіппіни (12%) і В'єтнам (10%).

В Африці, крім Єгипту, істотна частка зрошуваних земель 
в Судані (22%), Свазіленді (20%) і Сомалі (17%), а в Америці 
– в Гайані (62%), Чилі (46%), Мексиці (22% ) і на Кубі (18%). В 
Європі зрошуване землеробство розвинене в Греції (15%), 
Франції (12%), Іспанії і Італії (по 11%). В Австралії зрошується 
близько 9% сільськогосподарських угідь і близько 5% – в 
колишньому СРСР.

Для отримання високих урожаїв також потрібно багато 
води:  наприклад, для вирощування 1 кг вишні приблизно 
витрачається 3000 л води, рису – 2400 л, кукурудзи в качанах 
і пшениці – 1000 л, зелених бобів – 800 л, винограду – 590 л, 
шпинату – 510 л, картоплі – 200 л і цибулі – 130 л. 

Вода затрачається і на поповнення запасів підземних 
вод, на вимивання солей, що накопичилися в ґрунті, і на 
глибині нижче кореневмісної зони вирощуваних культур, 
для обприскування проти шкідників і хвороб, захисту від 
заморозків, внесення добрив, зниження температури повітря 
і ґрунту влітку, для догляду за домашньою худобою, евакуації 
оброблених стічних вод, які використовуються для зроше-
ння, переробки зібраного врожаю. У результаті усіх цих дій 
величезні водойми висихають, залишаючи замість себе лише 
багатокілометрові пустелі.

З АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ – В ПУСТЕЛЮ АРАЛКУМ
Ще в 1960 році Аральське море займало четверте місце 

серед найбільших внутрішніх водойм нашої планети. Воно 
простягалося на 67 тисяч кв. км між Казахстаном і Узбеки-
станом і живилося водою з двох річок: Амудар'ї і Сирдар'ї. 
З самого ж Аралу вода йшла тільки через випари. Тобто 
природний баланс підтримувався тисячоліттями: річки дають 
озеру воду, частина якої потім випаровується з його поверх-
ні. Однак зараз Арал перетворюється в пустелю під назвою 
Аралкум.

Перші симптоми порушення рівноваги саморегу-
льованої екологічної системи басейну Аральського моря 

з'явилися у 1960-х роках, коли уряд СРСР прийняв чергове 
епохальне рішення – розвивати бавовництво на посушли-
вих територіях Середньої Азії. Вклавши величезні сили і 
засоби, ударними темпами побудували розгалужену мере-
жу іригаційних каналів, в які і направили води Амудар'ї і 
Сирдар'ї. 

Розвиток бавовництва, а потім і рисівництва базувався 
на прогресивному збільшенні зрошуваних площ в басейні 
Амудар'ї і Сирдар'ї з 4.1 млн. га в 1960 році до 7,4 млн. га 
в 1990 році. Тут на зрошуваних землях вироблялося 95% 
бавовни-сирцю, близько 40% рису, 25% овочів і баштанних, 
32% фруктів і винограду від усього виробництва в колишньо-
му СРСР.

В один тільки Каракумський канал у 1975-1988 роках 
подавалося з Амудар'ї щорічно від 10 до 13,5 куб. км води, 
що дозволяло зрошувати близько 850 тис. га. Донині води 
Сирдар'ї продовжують зрошувати величезні площі в Ферга-
нській долині, яка займає 5% території Узбекистану та дає 
понад 30% всього виробництва бавовни. Це також важливий 
район шовківництва, городництва, садівництва і переробки 
фруктів. На півночі Казахстану кліматичні умови сприяють 
вирощуванню ярої пшениці, вівса, ячменю та інших зернових 
культур, а також дозволяють розвивати овочівництво, ба-
штанництво та обробляти ряд технічних культур — соняшник, 
льон-кудряш, тютюн та інші. На півдні республіки, у передгі-
рній смузі і в долинах річок, де багато тепла, при штучному 
зрошенні дають високі врожаї бавовник, цукровий буряк, 
жовтий тютюн, рис, плодоносять сади і виноградники.

У результаті цієї сільськогосподарської діяльності вели-
ка частина води роками витрачалася безповоротно або 
скидалася з дренажних систем, які є невід'ємною частиною 
зрошувальних систем, в безстічні западини в пустелі. Все це 
призвело до опустелювання і забруднення навколишнього 
середовища. Останнє відбувалося за рахунок використан-
ня отрутохімікатів в середньому по 20-25 кг/га в рік; міне-
ральних добрив в середньому по 400 кг/га в рік.

Як наслідок, у 1989 році Аральське море розділилося 
на дві частини: на півдні Велике Аральське море (Великий 
Арал); на півночі – Малий Арал (східна частина Південного 
Аральського моря повністю висохла). З часом утворилося 
практично 3 окремих невеликих озера: Великий Арал (захі-
дне і східне озера) і Малий Арал. 

На початку 2000-х років рівень води впав до критичної 
позначки, і Велике Аральське море (на півдні) розділилося ще 
на два водоймища західне море і східне море. При існуючій 
негативній динаміці, за прогнозами вчених Великий Арал до 
2020 року повинен повністю зникнути.

Звичайно, що колишнього Аральського моря ніколи не 
повернути. Разом з тим вчені переконані, що сьогодні можна 
успішно підтримувати життя озер, які залишилися: Малого і 
Західного Аралу.

Варто додати, що невтішну долю Аральського моря почи-
нають повторювати інші великі водойми світу, серед яких: 
озеро Чад у Африці, озеро Солтон-Сі в штаті Каліфорнія та 
менші озера по всьому континенту, озеро Урмія в Ірані, озеро 
Мар-Чікіта в Аргентині. 
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МЕРТВЕ МОРЕ НА МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ 
Рівень води в Мертвому морі в останні три десятиліття 

також швидко знижується, що ставить під загрозу не тільки 
існування найнижчого і найсолонішого водоймища на пла-
неті, але і життя довколишньої екосистеми. 

Річ у тім, що Мертве море живиться Йорданом, а також 
кількома невеликими струмками. Незважаючи на те, що воно 
не має стоків, озеро стрімко міліє: на даний час падіння рівня 
води складає приблизно 1 метр у рік. Це викликано зростаю-
чим антропогенним навантаженням на Йордан, води якого 
інтенсивно використовуються в сільському господарстві та 
в промислових цілях. Найприбутковішим сегментом сі-
льського господарства в долині річки Йордан є виробництво 
плодоовочевої продукції, у тому числі помідорів, огірків, 
цитрусових і бананів. Решта продукції рослинництва, особли-
во виробництво зернових, залишається нестабільним через 
відсутність опадів. 

Водночас, ще одна проблема цих зникаючих озер полягає 
у тому, що вони найчастіше розташовані на досить плоскій 
місцевості, а тому невелике зменшення рівня води при-
зводить до великої просторової зміни. Звільняються великі 
площі землі, вода випаровується, сіль залишається, і виходить 
соляна пустеля. І вітри, які дмуть, піднімають сіль. Соляні бурі 
засолюють території навколо і відбувається повна деградація 
ландшафту.

КІЛЬКІСНЕ ТА ЯКІСНЕ ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ

Проблема виснаження водних ресурсів пов'язана не лише 
з безперервним збільшенням водозабору для господарських 
та побутових потреб (кількісне виснаження), а й з постійним 
зростанням забруднення води (якісне виснаження). 

Так, щорічно у Світовий океан потрапляє (млн т): 
0,2-0,5 отрутохімікатів; 0,1– хлорорганічних пестицидів; 
5-11 – нафти і інших вуглеводнів; 10 – хімічних добрив; 
6 – фосфорних сполук; 0,004 – ртуті; 0,2 – свинцю; 0,0005 
– кадмію; 0,38 – міді; 0,44 – марганцю; 0,37 – цинку; 1000 – 
твердих відходів; 6,5-50 – твердого сміття; 6,4 – пластмас. 

Крім того, через течі в ядерних реакторах або через 
затонулі ядерні підводні човни постійно відбувається і радіо-
активне зараження океану. 

Ще одна з катастроф – це цвітіння води, пов'язане з 
розростанням водоростей в океані. Швидке ж розмножен-
ня водоростей відбувається через велику кількість мі-
кроорганізмів, які з'являються в результаті викиду відходів 
промисловістю, а забруднена вода стає причиною багатьох 
захворювань. В результаті скорочуються популяції флори 
і фауни. Все це призводить до глобальних змін екосистем 
всіх акваторій. Сьогодні в достатній мірі забруднені вже всі 
океани. 

СТВОРЕННЯ ВОДОСХОВИЩ ТА БІОФІЛЬТРАЦІЯ 
ВОДИ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ

Вирішення проблеми виснаження водних ресурсів – 
найважливіша проблема, яка стоїть перед людством в третьо-
му тисячолітті.

Одним зі способів вирішення є створення водосховищ, 
які забезпечують надійні джерела води для іригації, водопо-
стачання і гідроенергетики, а також для регулювання 
повеней. Яскравим прикладом у цьому напрямку є Ізраїль, 
який відчуває значні проблеми з водними ресурсами про-
тягом багатьох років. Проте, в Єврейському Національному 
Фонді Керен Кайемет ле-Ісраель (ЄНФ-ККЛ) намагаються 
вирішити цю проблему: тут будують водосховища для збору 
дощових і очищених стічних вод з подальшим використанням 
їх для зрошення.

Сільське господарство споживає більше половини води 
в Ізраїлі. А завдяки застосуванню повернутої води, частка 

використання питної води в сільському господарстві скоро-
тилася на 60%. Без водосховищ, побудованих ЄНФ-ККЛ, таке 
зниження було б неможливим. На сьогодні в країні існує 
210 водосховищ загальним обсягом понад 150 млн. кубі-
чних метрів Ці водосховища забезпечують в середньому 
270 млн. кубометрів води для сільського господарства в Ізраї-
лі щорічно. Багато з них є мультифункціональними і забез-
печують водопостачання для зрошення, відновлення річок, 
поповнення водоносних шарів, а також використовуються в 
зонах відпочинку.

ВІРТУАЛЬНА ВОДА
Всі країни імпортують і експортують воду у вигляді її 

еквівалентів, тобто в формі сільськогосподарських і проми-
слових товарів. Підрахунок використаної води визначається 
поняттям «віртуальна вода».

Теорія «віртуальної води» в 1993 р стала початком 
нової епохи в визначенні політики ведення сільського 
господарства і водних ресурсів в регіонах, які відчувають 
дефіцит води, і кампаній, спрямованих на економію водних 
ресурсів. Близько 80% потоків віртуальної води пов'язані з 
торгівлею сільськогосподарською продукцією. Приблизно 
16% існуючих у світі проблем виснаження водних запасів і 
їх забруднення пов'язані з виробництвом на експорт. Ціни 
на товари, що продаються, рідко відображають витрати на 
використання водних ресурсів в країнах-виробниках.

Наприклад, Мексика імпортує з США пшеницю, кукуру-
дзу і сорго, для виробництва яких в США споживається 7.1 
Гм3 води. Якби Мексика виробляла їх у себе, на це пішло б 
15.6 Гм3. Загальна економія води, що отримується в результаті 
міжнародної торгівлі віртуальною водою у вигляді сільсько-
господарських продуктів, еквівалентна 6% від загального 
обсягу води, яка використовується в сільському господарстві.

КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ
Досить просто домогтися економії води, якщо викори-

стовувати крапельний метод іригації: крапельне зрошення. 
Концепція крапельного зрошення з'явилася давно. У суча-
сному вигляді вона була розроблена ізраїльським інженером 
Симхою Блассом, який з'ясував, що повільний і збалансований 
полив значно збільшує врожайність. Він винайшов гнучкий 
трубопровід, за допомогою якого можна здійснювати полив 
в тих місцях, де це найбільш необхідно. У 1965 році компанія 
Netafim заснувала на цій технології цілу індустрію. Сучасні 
системи крапельного зрошення ще більш ефективні. Завдяки 
передовим технологіям системи можуть самоочищатися, а та-
кож забезпечують рівномірний розподіл води незалежно від її 
якості і тиску. Найбільш інноваційні з них дозволяють збільшу-
вати врожайність навіть у тих регіонах, де ведення сільського 
господарства раніше не було можливим.

СЕНСОРИ ВОЛОГОСТІ І ОПТИМІЗАТОР ЗРОШЕННЯ
З урахуванням Світового океану води на планеті багато, 

але прісної – лише 3% всіх водних запасів. Причому більша 
частина її зберігається в льодовиках, на вершинах гір 
і в водоносних шарах під землею. Тому виникають такі 
інновації як ізраїльський Water-Gen, що генерує питну 
воду з атмосферної вологи. В Україні теж існує подібний 
проект під назвою Water Cloud UA. Зовні пристрій схо-
жий на кулер, вода в якому утворюється з конденсату. У 
пристрої є «мозок», що управляє процесом збору вологи 
і її очищення. Пристрій можна програмувати, а також 
регулювати ступінь мінералізації води. Установка працює 
за принципом кондиціонера, проте грошей на електро-
енергію витрачати не треба – є сонячна батарея. Техноло-
гію можна використовувати для поливу і зрошення полів. 
В середньому на поле розміром 1 га потрібно від 15 до 
20 таких установок. Окупність – протягом одного сезону. 
Вартує такий апарат близько $300.



СЕНСОРИ НА РОСЛИНАХ
Технологія Лейнг Донга з Інституту рослин штату Айова 

(США) – це сенсори, які наносяться на листя сільгоспкультур і 
зовні нагадують татуювання. Хоча в статті на AgTech Journal їх 
називають «пластирами», так як сенсор клеїться на поверхню 
листа.

Розмір цього графенового датчика може бути менше 
міліметра. Сенсор чутливий до водяної пари і заміряє, скільки 
вологи випаровується з поверхні листа. Він чимось схожий 
на трекер життєвих показників для тварин: збирає і передає 
інформацію про питний раціон рослини.

У графена різні рівні провідності струму в залежності від 
вологості. Тому волога, яку споживає рослина, вимірюється 
через зміни електропровідності. Провід веде від сенсора до 
невеликого ящика, розміщеного на стеблі або біля основи 
рослини. У ньому електричні імпульси перетворюються в 
дані. У найближчих планах Донга – доопрацювати систему 
таким чином, щоб автоматично передавати інформацію на 
сервер.

За словами інноватора, вологість середовища не впливає 
на роботу датчика. Проблема пилу також вирішена: чутлива 
сторона датчика прилягає до листа, тому фізично захищена 
від нього.

Важливим є те, що ці датчики – дешеві, компактні, легко 
налаштовуються і їх можна використовувати практично для 
будь-якої сільськогосподарської культури. Для селекціоне-
рів датчик полегшує і прискорює процес виведення більш 
стійких до посухи культур.

КОНТРОЛЕР ЗРОШЕННЯ EORCHARD
Новий додаток для управління поливом eOrchard 

оптимізує використання води в виноградниках і садах. У 
ньому є функції планування, прецизійного зрошення на 
основі метеорологічних даних і вимірювань вологості грунту, 
контролю за процесом, звітності, підрахунку витрат. Один 
контролер може обслуговувати 5 поливних клапанів. Система 
оснащена сонячною батареєю і автоматизована.

Цей контролер – частина іншого тренду в агроііноваціях, 
інтернету речей. Він приєднується до локальної бездротової 
мережі типу LoRaWAN спільно з іншими пристроями, напри-
клад, з датчиками вологості ґрунту Vinduino.

Контролер eOrchard веде точний графік поливів і може 
працювати для будь-якого саду. Додаток вийде на ринок 
навесні цього року.

ЗБІР КОНДЕНСАТУ ДЛЯ ПОЛИВУ
Компанія Tal-Ya Water Technologies розробила багаторазові 

пластмасові лотки, які накопичуючи конденсат, зменшують 
потребу зернових культур і дерев у воді на 50%. Квадратні 
рифлені лотки, зроблені з неперероблювальних ПЕТ-мате-
ріалів, перероблювального пластику і вапнякових домішок, 
оснащені ультрафіолетовими фільтрами, можуть викори-
стовуватися для вирощування різних сільськогосподарських 
культур і дерев.

Нічний перепад температур призводить до появи 
конденсату на обох поверхнях лотка, який, за допомогою 
борозенок, прямує прямо до коріння. При дощовій погоді ло-
тки збільшують ефективність поглинання води в 27 разів. Лотки 
також блокують потрапляння сонячних променів, запобігаючи 
появі бур'янів, і захищають рослини від екстремальних пере-
падів температур. Таким чином, фермери можуть економити 
воду, а також використовувати менше добрив, що в свою чергу 
скорочує забруднення підземних вод.

У підсумку, можна зробити висновок, що, допоки не стало 
надто пізно, необхідно докладати якомога більше зусиль для 
збереження джерел прісної води, а також для пошуків мож-
ливих економічно менш витратних шляхів для розв’язання 
проблеми нестачі прісної води в багатьох країнах світу – як 
сьогодні, так і в майбутньому.

Підготувала Анна Артим

Використані джерела:
https://lab.bit.ua/2017/10/water-cloud-ua/

http://www.bakertilly.ua/ru/news/id484

http://www.ea.kkl-jnf.org/files/RUSSION_SITE/VODNIE_RESURSI.pdf

http://www.vigorconsult.ru/resources/mirovoy-ryinok-presnoy-vodyi/

https://latifundist.com/blog/read/2031-sensory-vlazhnosti-i-optimizator-
-orosheniya-kak-napoit-pole

http://obrazovaka.ru/geografiya/voda-globalnaya-problema-chelovechestva.html

https://ecoportal.info/zagryaznenie-mirovogo-okeana/

http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/

https://www.gazeta.uz/ru/2017/05/25/aral/

https://sites.google.com/site/spadokprogresu/zabrudnenna-ta-visnazenna-vodnih-
-resursiv

https://life.ru/t/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/950200/
moria_kotorykh_bolshie_niet_na_chto_my_ieshchio_uspieiem_posmotriet;

https://tsn.ua/svit/mertve-more-shvidko-visihaye.html

http://eco-ua.org/ecology-world/4989-mertve_more_znykaeh

http://biofile.ru/bio/36873.html
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ВИНОГРАД МОЖЕ 
ПІДВИЩИТИ 
ВРОЖАЙНІСТЬ СОЇ, – 
НАУКОВЦІ

Абсолютно непривабливий на 
перший погляд багаторічний вино-
град (Glycine tomentella), поширений в 
Австралії, є далеким родичем сої. Згідно 
з дослідженням, проведеного вченими 
з Університету штату Іллінойс, генетичні 
ресурси австралійського винограду мо-
жуть істотно збільшити врожайність сої.

Про це повідомляє 
SuperAgronom. com.

«Ми спостерігали збільшення 
врожайності від 3,5 до 7 бушелів на акр в 
лініях сої, отриманих від схрещування з 
Glycine tomentella», — повідомив Рендалл 
Нельсон, автор дослідження.

Це відкриття відбулося випадково. 
Протягом багатьох років науковці з Уні-
верситету штату Іллінойс, а також зі слу-
жби сільськогосподарських досліджень 
Міністерства сільського господарства 
США (USDA) працювали над впровадже-
нням генів стійкості до хвороб, взятих 
у австралійського винограду, у сою. 
Вивівши тисячі експериментальних ліній, 
вченим нарешті вдалося перемістити 
гени з Glycine tomentella в нову лінію 
сої, яка продемонструвала стійкість до 
такого захворювання, як іржа сої, проте 

згодом дослідники виявили дещо ще.
«Деякі з цих ліній виглядали дуже 

багатообіцяюче, тому ми вирішили 
провести тестування на врожайність. 
Цим проектом зайнявся аспірант Абраам 
Акперті з Гани. Він виявив кілька ліній, 
які приносили значно більше врожаю. 
Це нас дуже здивувало, оскільки Glycine 
tomentella не має агрономічних ха-
рактеристик. Ми не очікували отримати 
високоврожайні лінії від подібного схре-
щування», — зазначив пан Нельсон.

Науковці додають, що процес переда-
чі генів у цьому випадку дуже складний. 
Ці дві рослини мають настільки віддален-
ні зв’язки, що найчастіше в результаті 
схрещування виходить нежиттєздатне 
насіння. Але завдяки розробленому 
співавтором дослідження Рамом Сінгхом 
розчину гормону росту, яким обприску-

вали рослини, було отримано відмінне 
насіння високоврожайної бобової.

Вчені погодились поділитись мате-
ріалами досліджень, що дозволить 
кожному селекціонеру схрещувати сорти 
сої з новою стійкою і високоврожайною 
лінією.

У КИТАЇ БЕЗПІЛОТНИКИ 
ВПЕРШЕ ОПИЛИЛИ 
ФРУКТОВИЙ САД

На півночі Китаю в провінції Хебей ви-
користали дрон для запилення грушевих 
дерев під час весняного цвітіння. 

Дерева виду груша Бретшнейдера 
(Pyrus bretschneideri) ростуть в повіті Бо-
тоу на площі 16,7 тисяч гектарів, йдеться 
на сайті gismeteo.ru. 

Метод рідинного запилення за 
допомогою безпілотників фермери 
використовували вперше.

Всього існує 69 видів груші і тисячі 
сортів. Груша Бретшнейдера культи-
вується в Китаї – її плоди містять 
11% цукру і вирізняються солодкою 
і соковитою м'якоттю. В середньому 
дерево живе до 150 років, в Китаї цей 
вид вважається цінною культурою і має 
багато сортів. Хоча ці дерева і полю-
бляють освітлені місця та поживний 
ґрунт, вони вважаються невибагливими 
до умов і пристосовані до морозів, 
вітрів і ураганів.

Фото hiveminer.com



ІРИНА ДУДКА: «НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ КОМПАНІЇ 
– НАШІ ПРАЦІВНИКИ, НАШІ ДОСЯГНЕННЯ – ЦЕ 

РЕЗУЛЬТАТ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ»

Якщо театр починається з вішака, то успішна компанія – з її 
офісу.

Такий вислів спав на думку, коли я вперше переступила 
поріг головного офісу ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», що 
розташований у місті Луцьку. Сучасний зі смаком підібраний 
інтер’єр, чистота та затишок, привітні люди, приязна атмо-
сфера. Усе це надихає на працю та на нові звершення.

Одразу видно, що керівництво компанії цінує своїх підле-
глих та дбає про їхній комфорт, бо розуміє, що рушійною силою 
будь-якої фірми є її працівники, і досягти високих результатів 
можна лише завдяки злагодженій роботі усієї команди.

З гордістю про своє підприємство та працівників розповід-
ають – співзасновниця групи компаній ТМ «ВІЛІЯ», керівник 
департаменту розвитку Ірина Дудка та менеджер з персоналу 
Оксана Данильчук, з якими ми поспілкувалися про особли-
вості роботи та управління у такому великому колективі.

За словами Ірини Анатоліївни, 2016-2018 роки для групи 
компаній ТМ «ВІЛІЯ» – це роки стрімкого росту, збільшення по-
тужностей, будівництва елеваторів, розширення виробництва, 
зростання банку землі. За цей час змінювалась структура самої 
компанії, система мотивації, будувався більш комплексний 
підхід до процесів. За останні 16 років під розумним керівни-
цтвом її засновника Євгена Дудки – активного  працелюбно-
го чоловіка, котрий, почавши з нуля, досяг чималих висот у 
агробізнесі, компанія перетворилася з невеличкого сімейного 
бізнесу на потужний агрохолдинг. Кількість працівників під-
приємства теж поступово зросла.

«Для порівняння, кількість персоналу у 2015 році становила 
900 чоловік, а на початку 2018 року їх число збільшилось до 
1100. І це лише станом на початок року, адже ще немає сезон-
них працівників», – розповіла Ірина Анатоліївна. – «У компанії 
працюють молоді люди, середній вік яких – 37 років. Проте, у 
нас є як спеціалісти, загальний стаж роботи яких вже понад 
25 років: це так звані «фанати своєї справи», котрі з задоволе-
нням передають свій досвід новачкам, так і зовсім молоді 
фахівці, які прийшли лише кілька років тому, але вже досить 
успішно рухаються  по кар’єрних щаблях», – додала Оксана 
Данильчук. 

- На які якості звертаєте увагу в першу чергу при прийо-
мі працівників на роботу?

- Ірина Дудка: Як сказав Марк Леві, секрет успішного відбору 
працівників такий: шукати людей, які хочуть змінити світ. В 
першу чергу, під час співбесіди ми звертаємо увагу на тих 
людей, хто має величезне бажання працювати. Їх одразу видно, 
у них, так би мовити, «очі горять». Дуже важливо, щоб у людини 
було бажання навчатися: це стосується як топ-менеджменту, 
так і лінійного персоналу. Ключову роль відіграє і вміння 
працювати в команді, розуміння того, що всі ми знаходимося «в 

одному човні» і націлені на досягнення високих результатів. Ну 
і, звичайно, це самовіддача: не відбувати «примусівку» з 9.00 до 
18.00, а ставитися до роботи як до власної справи.

- Чи важливий для Вас попередній досвід роботи?
- Ірина Дудка: Звичайно, конкурентною перевагою на етапі 

співбесіди може бути наявність досвіду у майбутнього праці-
вника. Як правило, кожне підприємство має свою специфіку, 
тому нам зручніше все ж навчити людину «під себе», під свої 
вимоги. Ми готові брати на роботу новачків, вкладати ресурси 
у їх навчання та розвиток. Хоча розуміємо, що віддача буде 
не відразу, та нам важливо, аби молода людина пройняла-
ся культурою нашого підприємства, «зрослася» з нашими 
принципами, стилем та темпом роботи.

- Оксана Данильчук: Сьогодні ми інтенсивно працюємо з 
молоддю: зі старшокласниками, студентами професійно-техні-
чних та вищих навчальних закладів. Даємо їм можливість 
не лише прийти до нас на екскурсію, а й пройти оплачувану 
практику. Це робиться для того, аби сформувати образ 
сучасного, високотехнологічного аграрного підприємства у 
свідомості молодого покоління, адже у багатьох і досі існує ще 
той радянський стереотип, ніби роботи на землі ведуться на 
стареньких тракторах (посміхається – ред.). 

- Що найбільше цінуєте у своїх працівниках, а чого не 
потерпите за жодних обставин?

- Ірина Дудка: Найбільш важливими є усі ті вищепере-
раховані риси, на які в перше чергу звертається увага на 
співбесіді. І я дуже рада, що вони насправді присутні у кожному 
нашому працівникові. Натомість, абсолютно неприйнятними є 
інтриги, неповага до інших, будь-які зловживання службовим 
становищем. Ну і, звісно, пасивність. Аби не помилитися у 
виборі, у нас навіть є служба безпеки, співробітники якої 
ретельно перевіряють інформацію про кожного, хто збирає-
ться стати частиною нашого колективу: наприклад, де ця люди-
на раніше працювала, чому звільнилася, як її характеризують 
на попередньому місці роботи тощо. 

- А як мотивуєте працівників?
- Ірина Дудка: Ні для кого не секрет, що в країні зараз є 

так звана кадрова криза, адже чимало грамотних, розумних, 
досвідчених людей виїжджають за кордон. В цій ситуації питан-
ня мотивації набуло для нас особливої актуальності.

Ми використовуємо не лише грошові стимули, а й намагає-
мося створити особливу атмосферу всередині колективу, щоб 
людям було комфортно тут працювати, щоб у них була можли-
вість проявити свої не лише професійні, а й творчі здібності.

Що стосується фінансової винагороди, то кожного року на 
підприємстві йде підвищення заробітної плати приблизно на 
20%, виплачуються премії: «13-та зарплата» в кінці року, премія 
за результатами жнив тощо. Для приїжджих працівників ми 
надаємо житло: для молодих спеціалістів маємо свої гуртожи-
тки, а для сімейних людей є можливість орендувати квартиру 
за кошт компанії. Крім того, для співробітників, які добре себе 
зарекомендували протягом тривалого часу роботи на підприє-
мстві, можливе надання безвідсоткових кредитів на купівлю 
житла. 

- Оксана Данильчук: Що стосується нематеріальної мотива-
ції, то щороку компанія організовує новорічні концерти, на які 
запрошує відомих артистів. А цього року ми трошки змінили 
традиційний формат: створили свою команду КВК і виступили 
на сцені драматичного театру. Усі присутні були в захваті.

Для зміцнення командного духу вже традиційними для нас 
стають і змагання з драгонботу – перегонів на човнах у вигляді 
драконів, які відбуваються у вересні на водосховищі у Ковелі 
вже два роки поспіль. Участь у цих перегонах беруть близько 
400 працівників нашої компанії. 

Оксана Данильчук та Ірина Дудка
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Постійно відзначаємо професійні свята, вітаємо наших праці-
вників. Не забуваємо і про дні народження співробітників: «дарує-
мо» їм вихідний. А у цьому році плануємо запровадити медичне 
страхування. Фахівці нашої компанії за кошт фірми мають мож-
ливість постійно їздити в Європу для ознайомлення з роботою 
закордонних підприємств та здобуття нових знань і досвіду.

- Останнім часом у сільському господарстві зростає 
тенденція до автоматизації виробництва і скорочення 
кількості працівників. Яка Ваша думка щодо цього? 

- Ірина Дудка: Звісно, наше підприємство – не виняток. Ми 
постійно купуємо нову техніку, встановлюємо сучасне обладнан-
ня, автоматизуємо певні процеси. Проте це зовсім не означає, що 
працівників, які вивільняться на цих етапах, ми будемо звільняти. 

Розуміємо, що потреба в кваліфікованих кадрах є і буде 
завжди, тож стараємося задіяти наших фахівців у інших сферах. 

Про те, як працюється в одній з найуспішніших аграрних 
компаній в нашій державі, ми поцікавилися і у працівників 
ТзОВ «Волинь-зерно-продукт».

Богдан Миколайович Ковальчук (27 років) – головний 
агроном.

«У компанії я працюю вже 4 роки і роботу свою дуже люблю. 
Суть моєї роботи полягає в контролі якості технологічних 
операцій і процесів, які проводяться на полях. Зараз навіть 
уявити не можу, що міг би працювати де-інде, адже наше 
підприємство дає можливість не лише реалізувати себе у 
професійному плані, а й дозволяє саморозвиватися, постійно 
удосконалювати свої знання та вміння.

Усе це можливо завдяки грамотним діям керівництва, котре 
дбає не лише про власні прибутки, а й про людей, прислухає-
ться до своїх працівників та цінує кожного з нас».

Ференц Руслан Вікторович (27 років) – заступник кері-
вника департаменту аграрного виробництва з експлуатації 
машинно-тракторного парку.

«Ще навчаючись на останньому курсі Луцького національно-
го технічного університету у 2013 році, мені пощастило потрапи-
ти на стажування у компанію «Волинь-зерно-продукт».

Відтоді вже 5 років я працюю на підприємстві, а посаду 
заступника керівника департаменту аграрного виробництва з 
експлуатації машинно-тракторного парку обіймаю третій рік.

За цей час нашому колективу вдалося дуже багато: було 
впроваджено новітні технології, які ми використовуємо на 
полях, придбано найсучаснішу техніку та обладнання тощо. 
Зараз ми працюємо над запровадженням системи точного 
землеробства. Усі ці нововведення відбуваються під ро-
зумним керівництвом директора Євгена Дудки – досвідченої 
енергійної людини, котра заряджає нас своїм позитивом та 
задає темпу усім працівникам.

Тож своє майбутнє я пов’язую лише з цією компанією, адже 
розумію, що наразі вона твердо стоїть на ногах і перебуває  на 
правильному шляху».

Мазуренко Ярослав Альбінович (31 рік) – заступник 
керівника департаменту аграрного виробництва з рослин-
ництва.

«Я походжу з родини аграріїв – тож, іншого шляху, окрім 
як присвятити своє життя сільському господарству, у мене, в 
принципі, й не було. У компанії «Волинь-зерно-продукт» працюю 
вже 7 років, і за цей час на підприємстві багато що змінилося. 
Коли я розпочинав свою діяльність, у нас було лише 2,5 тисяч 
га землі. Та компанія постійно розширялася, приєднували нові 
господарства, тож на сьогодні ми вже маємо 22 тисячі гектарів 
земель, що розташовані у 4-х кластерах Волинської та Рі-
вненської областей. Відповідно, мої функції теж розширилися.

Наразі у моєму підпорядкуванні знаходяться четверо 
головних агрономів. На мене також покладені зобов’язання 
перевіряти знання підлеглих: у міжсезоння для агрономів 
компанії відбувається своєрідний екзамен – професійний зріз 
знань, питання до якого я складаю самотужки, тому що хочу 
бути впевнений, що спеціалісти мають достатньо знань для 
роботи в цій компанії, адже це робота командна і результат 

залежить від нас усіх.
Наше підприємство постійно розвивається, ми проводимо 

чимало дослідів, впроваджуємо новітні технології, ретельно 
стежимо за новинками, які з’являються на світовому ринку. І це 
дає результат. Наприклад, коли я прийшов на фірму у 2011 році, 
врожайність була на 20-25% нижча тієї, що є сьогодні.

За період моєї роботи значно покращився і технічний парк, 
ми отримали доступ до нового насіннєвого матеріалу, нала-
штували власну доробку насіння тощо. 

Якщо говорити конкретніше, то до кожної культури намага-
ємося підходити індивідуально, запозичуємо європейський 
досвід: наприклад, за кордоном озимі зернові підживлюють 
фосфорними добривами, у нас же наразі використовують лише 
азот. Минулого року ми спробували застосувати європейську 
технологію підживлення рослин і цьогоріч вже отримали 
позитивні результати. Так само і з багатьма фунгіцидами та 
інсектицидами. 

Намагаємось здешевити нашу технологію без втрати ефе-
ктивності. У цьому році будемо вносити у кукурудзу і соняшник 
добрива через аплікатори, тобто мікрогранули розташовувати-
муться поряд з насіниною у рядку і таким чином потрапляти-
муть просто до неї, не зв’язуючись з ґрунтовим розчином. 

Щодо новітніх технологій оцифровуємо усі наші дані, за-
стосовуємо дрони для обстеження полів, збираємось викори-
стовувати супутникові знімки для аналізу роботи тощо. 

Тож роботи дуже багато, вона цікава та перспективна, гідно 
оплачується, і кожен працівник у компанії може себе знайти та 
реалізувати. Працюючи у ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» ми маємо 
можливість отримувати професійний та індивідуальний розвиток, 
подорожувати, бачити, як розвиваються світові підприємства. 

P.S. По закінченні інтерв’ю у мене зміцнилося переконання, 
що все в нашій державі буде добре. Допоки у нас є такі керівни-
ки, які усвідомлюють, що запорукою їхнього успіху є команда 
і вкладають у працівників свою душу, та працівники, для яких 
робота є справою їхнього життя, які поважають своє керівни-
цтво та не хочуть його підвести, інакше просто не може бути.

Анна Артим

Руслан Ференц, Богдан Ковальчук та 
Ярослав Мазуренко

Перегони на драгонботах працівни-
ків групи компаній ТМ "ВІЛІЯ" 
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ПОЛЬОВІ ЗАМІТКИ В ГОСТЯХ У 
ТОВ "ЛАСКОВЕЦЬКИЙ БРОВАР"

ТОВ «Ласковецький бровар», що вже більше 19 років 
працює в Теребовлянському районі Тернопільської області, 
редакція журналу «АгроЕліта» відвідала у розпал ціло-
го комплексу поспішних робіт – аграрії зараз на взводі, 
досадують, що погода не давала вчасно вийти в поле. Тепер 
на розмірений режим заходів та, тим паче, на якісь огрі-
хи права немає – треба все зробити чітко та швидко. Гро-
шко Іван Степанович – керівник господарства та головний 
агроном в одному обличчі. Не так просто знайти людину, 
якій будеш довіряти, як собі. Перший заступник – син Богдан. 
Вже багато років тато та син працюють разом в господарстві, 
кожен рік покращуючи результати.  

Разом ми виїхали в поле, де сіяли 
цукровий буряк, під який запла-
нована цього року площа 300 га. 
Господарство дійшло до високо-
технологічного рівня вирощування 
цукрового буряку,  минулого року 
зібрали врожай 105 т/га. Сіють, 
вносячи разом з насінням мікро-
гранульовані добрива. Цього року 
теж чекають високий врожай, хоч 
затримка посіву, певно, і дасть свої 
мінуси. Цю культуру вважають, 
мабуть, найбільш прибутковою зі всіх 
– при високій врожайності, звісно. 

Не дивлячись на всі складно-
щі весняно-польових робіт, в 
господарстві дуже задоволені ози-
миною. Богдан Грошко каже, що за 
10 років його роботи в господарстві 
кращої озимини ніж цього року він 
не бачив. Цьому сприяв добрий вхід 
рослин в зиму та велика кількість 
снігу, що не дало їм замерзнути. 

Приводом для гордості на підприє-
мстві є також стабільно високий вміст 
гумусу в ґрунті протягом багатьох 
років господарювання. Регулярно 

роблять аналізи ґрунтів, контролю-
ють їх стан. Іван Степанович скепти-
чно відгукнувся про розповсюджену 
думку, що деякі сільськогосподарські 
культури виснажують ґрунт. Якщо 
віддати землі те, що в неї забрали у 
вигляді добрив та мікроелементів, 
виснаження не буде. Цікавою техно-
логію в ТОВ «Ласковецький бровар» 
є використання кукурудзи в якості 
сидерату. Ця культура входить в 
сівозміну на всіх полях господарства. 
Після її збирання стерню переорю-
ють, додають селітру по центнеру 
на гектар. Помітили, що це збільшує 
врожайність культур. Виходить 
ефективне поєднання органічного та 
мінерального живлення ґрунту. 

До технічного забезпечення 
керівництво господарства відноси-
ться дуже серйозно, грошей на нові 
закордонні агрегати не шкодують. 
Наразі займаються облагороджен-
ням технічного парку, щоб красива 
техніка була в красивому оточенні. 
«Ласковецький бровар» також має 
власну сушку і зерноочисну машину. 
Крім того, в підприємстві займаються 
виробленням пелетів з пшеничної 
соломи, які йдуть на енергетичне 
забезпечення пивоварні «Мику-
линецький бровар», яку, власне, 
господарство повністю забезпечує 
високоякісним пивоварним ячменем. 
Іван Степанович каже, що солома має 
таким чином використовуватись на 
всіх підприємствах, йти на енергети-
чне забезпечення закладів в селах, 

Батько та син

Іван Коломійченко, тракторист, робить 
обробіток під посів цукрового буряку
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містах. Це розумний підхід до енерго-
збереження, тим паче в умовах 
високої ціни на газ.

Іван Степанович Грошко – людина 
пряма та чесна, і він не став при-
крашати свої відповіді пафосними 
зауваженнями щодо благородства 
аграрної справи. Бізнес є бізнес, і 
всі аграрії, в першу чергу, у виборі 
тих чи інших технологій рахують 
прибутки. І це цілком нормально 
та здорово. Тим паче, що робота в 
цій галузі має великі ризики, що ще 
може дати відчуття стабільності, як 
не чіткі підрахунки? Але навіть в 
такій стратегії є місце для фаталізму. 
«Здебільшого долю наших старань 
в полі вирішує Бог. Ми працюємо між 
небом та землею» – з філософською 
інтонацією каже керівник. 

Поцікавились ми і щодо відношен-
ня керівника до членів колективу. На 
сьогодні в «Ласковецькому броварі» 
працює 40 чоловік. Спеціалістів трохи 
не вистачає, люди кидають село у 
пошуку кращого життя, виїжджають 
на заробітки за кордон. Це прикрий, 
але цілком логічний процес – в тих 
умовах, які створила для розвитку 
села наша держава, з боку якої 
підтримка села здійснюється ті-

льки на словах. Директор зазначає, 
що особливо велика потреба є в 
робітниках широкого профілю, які 
здатні працювати на різних типах 
техніки. І людина таким чином має 
роботу цілий рік, а не тільки в певний 
сезон. «Ласковецький бровар», у 
свою чергу, дає співробітникам не 
багато, не мало – хороші умови, гідну 
оплату праці і людяне відношення. 
Було приємно бачити, що люди, 
яких зустріла наша редакція, працю-

ють завзято і з хорошим настроєм. 
Звісно, як і в будь-якому порядному 
господарстві, Іван Степанович 
здійснює потужну соціальну підтри-
мку в селах по всіх сферах – медици-
на, освіта, релігія тощо. 

Бажаємо ТОВ «Ласковецький 
бровар» успішного сезону та ви-
соких врожаїв – восени із задоволе-
нням приїдемо дослідити результати 
вкладених цьогоріч зусиль. 

Тетяна Бєлінська

Богдан Грошко 
та Дмитро Буя, 

механізатор, здійснює 
посів цукрового буряку
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УВАГА: НОВИНКА! В січні 2018 року НВО «Агронауковець» налагодило 
виробництво НАНА добрив концентрованих Мочевин К (№№ 1,2,6) для богара з 

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

14135531.002. Зміни №2.2017 р

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цукристості - 0,7-1,5%. 

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

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

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

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

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

значний недобір врожаю.
Дані по прогнозованих прибавках врожайності 

приведені на основі звітів науково-дослідних установ.

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

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

підгортанням (К1), ячмінь та пшениця - по трубці (К2), 
бобові - у фазі бутонізації (К1), виноград - після цвітін-
ня (К1). Інші - у фазі 5-6 справжніх листків (К1).



 +38 044 201-11-68, 206-87-82
e-mail: elenar@iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua, www.мвц.укр
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СУЧАСНЕ КОНОПЛЯРСТВО: ОСОБЛИВОСТІ, 
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ

О.А. Примаков, кандидат технічних наук., с.н.с., завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та 
маркетингу інновацій, Інститут луб’яних культур НААН України 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ

Коноплі – луб’яна культура. Волокно й олія конопель з 
давніх-давен були важливою складовою добробуту населе-
ння. Потреба в продукції коноплярства актуальна і в нині-
шній час. Гігієнічне природне волокно конопель за своїми 
властивостями переважає синтетичне волокно в багатьох 
галузях народного господарства. Особливим попитом на 
міжнародному ринку користується насіння конопель  як 
продовольчий товар.

Сфера використання конопель постійно розширюється, 
розробляються нові технології, які дозволяють підвищити 
ступінь використання усіх складових  компонентів рослини, 
що створює умови коноплям конкурувати з іншими сільсько-
господарськими культурами.

Загальновідомо, що ключовим елементом успішного 
розвитку бізнесу є впровадження останніх інноваційних 
напрямів переробки і одержання затребуваної на споживчому 
ринку продукції. За останні роки у світі рівень впровадження 
інновацій в коноплярстві значно зріс, демонструючи нові 
надзвичайно конкурентоспроможні напрями виробництва 
коноплепродукції. Найбільш яскравими прикладами нового 
застосування конопель є інтенсивне впровадження біо-
композитів для виготовлення деталей літако- та автобудува-
ння, де даний матеріал може займати більше 70% складових 
частин технічного засобу. Застосування конопляних волокон 
як основ для виготовлення суперконденсаторів може стати 
ідеальною альтернативою порівняно з дорогими матеріалами, 
що застосовуються на сучасному етапі виробництва. Також до 
переліку інноваційних коноплепродуктів можна віднести еко-
продукти, нові харчові продукти з вмістом конопель (жувальна 
гумка, напої, олія для смаження) та зоотовари, що мають 
високу поживну цінність. І звичайно, особливої уваги сьогодні 
заслуговує медичний напрям застосування рослини конопель, 
який у найближчому майбутньому може бути одним з найпри-
бутковіших сегментів галузі коноплярства.

КОНОПЛЯРСТВО – ГАЛУЗЬ З 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ НАУКОЮ

В історичному плані для  розвитку коноплярства знаковим 
став 1931 р., коли в м. Глухові був відкритий Всесоюзний 
науково-дослідний інститут конопель, нині Інститут луб’яних 
культур НААН України, де було розпочато проведення 
різнопланових наукових досліджень. Завдяки зусиллям 
вчених-коноплярів інститутом одержано сорти однодомних 
конопель, які остаточно вирішили проблему одноразового 
механізованого збирання конопель на волокно і насіння, 
здійснивши віковічну мрію селянина по вирощуванню ку-
льтури без затрат ручної праці на вибірку плосконі з посіву. 
Значним науковим досягненням для коноплярства у світовому 
масштабі було виведення безнаркотичних сортів конопель, що 
стало вагомим внеском у боротьбу з великим суспільним злом 
– наркоманією. Безнаркотичні (технічні або промислові) сорти 
конопель української селекції з високим вмістом волокна в сте-
блі, високою насіннєвою продуктивністю і стійкістю в потомстві 
ознаки однодомності привертають особливу увагу виробників 
далеко за межами нашої країни – у Франції, Німеччині, Канаді, 
Китаю, Австралії та ін.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ В ГАЛУЗІ
Для виробництва в Україні на 2018 рік запропоновано 

(внесено у Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні) 7 сортів технічних конопель селекції 
Інституту луб’яних культур – це ЮСО-31, Ніка, Вікторія, Золо-
тоніські 15, Гляна, Глесія та Глухівські 51.

В 2017 році технічні коноплі в Україні вирощували 25 під-
приємств на загальній площі 2743 га. Географія розташування 
цих підприємств включає Сумську, Вінницьку, Волинську, 
Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, 
Черкаську та інші регіони. Найбільше конопель було висія-
но в Житомирській – 993 га, Сумській – 373 га та Черкаській 
областях – 201 га. 

Рис. 1 – Динаміка площ посіву конопель в Україні в період з 
2000-го року

Особливістю виробничої діяльності в коноплярстві є необ-
хідність одержання ліцензії на вирощування. В 2017 році за 
ініціативою ВГО Асоціація «Українські технічні коноплі» на базі 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю 
за наркотиками сформовано постійно діючу робочу групу, 
завданням якої є надання пропозицій щодо внесення змін в 
діючу нормативно-правову базу, з метою спрощення ведення 
господарської діяльності суб`єктами господарювання, що за-
ймаються культивуванням та переробкою технічних конопель. 
Зокрема, в рамках роботи вищезазначеної групи ініційовано 
внесення змін в Закон України «Про наркотичні засоби, пси-
хотропні речовини і прекурсори» та розробляється сучасна 
нормативно-правова база, яка б давала змогу легалізувати 
діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях, для 
чого розробляється низка підзаконних актів. 

Серед виробників насіннєвого матеріалу технічних 
конопель наявні 4 основні господарства, які мають право 
виробляти сертифіковане насіння та зареєстровані в 
Державному реєстрі виробників насіння і садивного мате-
ріалу на 2017 рік: Інститут луб’яних культур НААН, Інститут 
сільського господарства Північного Сходу НААН, ФГ «Кравець», 
ТОВ «Український інститут конопель». При цьому слід зазначи-
ти, що оригінальним насінництво високих репродукцій та 
створенням нових сортів конопель в Україні займається лише 
Інститут луб’яних культур НААН України. 

На ринку виробників конопель на сьогодні є ряд компаній, 
які ведуть свій бізнес п’ять і більше років: ПСП «Ватутіна», 
ТОВ «Івакан», ТОВ «Кравець», ТОВ «Еліфібр», ТОВ «Маковій», а 
є і ті які роблять лише перші кроки на шляху впровадження 
конопляного бізнесу – ТОВ «ХЕМПТЕХНО», ПП «Фатіма Агро» та 
інші. На внутрішньому ринку виробництва коноплепродукції 
спостерігається сегментація на напрямами – вирощування, 
переробка або поглиблена переробка. Так, займаються лише 
вирощуванням конопель та реалізацією насіння й частково 
стеблової маси – Пулинський льонозавод, ТОВ «Агро Ханф» 
та ТОВ «Технологія ЛРМ». Тільки переробкою продукції 
коноплярства за різними напрямами займаються такі фірми як 
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ПАТ «Харківський канатний завод», ТОВ «Десналенд», Науково-
-виробнича фірма «ЕЛІФІТО», ФГ «Екосвіт» та інші.

АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ 
КОНОПЕЛЬ

Рентабельність вирощування промислових конопель пря-
мопропорційно  залежить від механізації операцій з вирощува-
ння. Чим більш високопродуктивні комплекси застосовуються 
на вирощуванні, тим вища рентабельність. За останні роки 
технічне переоснащення сільгосппідприємств обумовило 
зміни у технологіях вирощування та збиранні луб’яних культур. 

У господарствах з невеликими площами посіву коноплі кра-
ще розміщувати в спеціальних сівозмінах з короткою ротацією. 
Посіви конопель у таких сівозмінах займатимуть 40-50%.

Система обробітку ґрунту. Спеціалісти Інституту луб’яних 
культур вважають, що при вирощуванні конопель у сівозміні 
необхідно, залежно від механічного складу ґрунтів, погодних 
умов, попередника, засміченості тощо, застосовувати дифе-
ренційований обробіток ґрунту з певним співвідношенням 
полицевого, безполицевого, глибокого, неглибокого та 
поверхневого обробітків. Установлено, що такий захід сприяє 
підвищенню врожайності конопель на 10,0-13,0%, зниженню 
затрат праці – на 13,5-15,7%, скороченню витрат пально-масти-
льних матеріалів – на 21,2-25,2%.

Сівба конопель. Коноплі – культура ранніх строків сівби. 
Сіяти їх необхідно одночасно з ранніми зерновими, коли ґрунт 
на глибині загортання насіння (3-4 см), а при недостатній воло-
гості верхнього шару – 4-5 см, прогріється до 8-10˚С.

Сьогодні практикуються три основних норми висіву насіння 
конопель (при масі 1000 насінин – 18,5 га і господарської при-
датності 85 %):

- 15 кг/га або 0,9 млн. шт./га схожих насінин (для одержання 
високоякісного насіннєвого матеріалу);

- 100 кг/га або 6,2 млн. шт/га схожих насінин (вирощування 
на зеленець);

- 50 кг /га або 3,1 млн. шт/га схожих насінин (для одержання 
насіння та трести конопель).

Система живлення. Обов’язковою умовою ефективного 
вирощування конопель в польових сівозмінах є внесення 
в достатній кількості органічних і мінеральних добрив. На 
чорноземах звичайних оптимальна норма органічних добрив 
– 20 т/га та мінеральних – N45-60P45-60K45-60, на чорноземах 
опідзолених і вилужених – відповідно 30 т/га і N60-90P60-90K60-90, на 
дерново-підзолистих, світло-сірих лісних суглинках – 40-60 т/га 
і N120P90K90. Норми удобрення коригуються залежно від родю-
чості ґрунту конкретного поля.

Система захисту. При вирощуванні конопель необхідно 
застосовувати інтегровану систему захисту рослин від шкідни-
ків, хвороб і бур’янів, яка включає комплекс агротехнічних, 
біологічних та хімічних засобів боротьби. При цьому перевага 
надається агротехнічним та біологічним методам, застосування 
хімічних препаратів обмежується економічними порогами чи-
сельності шкідників, бур’янів та збудників хвороб. Такий підхід 
дає змогу одержати екологічно чисту продукцію та зменшити 
забрудненість природного середовища пестицидами.

Особливості  збирання посівів конопель. На збиранні 
насіння конопель останнім часом широко застосовуються 
сучасні зернозбиральні комбайни. Висота стебел насіннєвих 
конопель знаходиться у межах 150-300 см. Зона насіннєвої 
частини стебел також коливається у певних межах і тому для 
збирання насіннєвої частини стебла жниварка зернозби-
рального комбайна повинна мати можливість зрізувати стебла 
на певній висоті (в залежності від висоти стебел) та спря-
мовувати їх верхівки у молотильну камеру зернозбирального 
комбайна. Даним умовам відповідає більшість зернозби-
ральних комбайнів провідних світових фірм виробників Claas, 
Case, John Deere та інших.

Технологічний процес збирання насіннєвих конопель 
зернозбиральними комбайнами включає в себе зрізування 
різальним апаратом жниварки стебел конопель на висоті 

до 150 см і обмолочування скошеної маси в молотарці. Далі 
виділене насіння після очищення транспортується в бункер, а 
залишки суцвіть клавішами соломотряса скидається на землю. 
Залишена на корені після зернокомбайна стеблова маса 
збирається машинами загального призначення (сінні граблі, 
водоналивні котка, прес-підбирачі). 

Використання сільськогосподарської техніки загального 
призначення у коноплярстві дозволяє зменшити як трудові, 
так і матеріальні витрати, до того ж, спрощує безпосередньо 
технологію збирання та скорочує строки виконання робіт. 

Стебловий матеріал, що залишається після зернозбирально-
го комбайна можна збирати в осінній та весняний періоди. 
Конопляна сировина у ці періоди значно відрізняються між 
собою за фізико-механічними властивостями.

На період весняного збирання стебла конопель перетворю-
ються на тресту та легко зламуються від  незначного зусилля. 

Збирання у весняний період доцільно проводити у суху 
сонячну погоду при вологості стебел до 15%. При зламуванні 
стебел конопель ґрунтообробними модернізованими котками 
залишок незламаних стебел обумовлюється лише не по-
траплянням відповідних стебел в зону проходження робочого 
органу котка. До того ж, застосування для зламування стебел 
модернізованих ґрунтообробних котків дозволяє частково 
підготувати стебловий матеріал до подальших технологічних 
операцій збирання (в першу чергу, до операції підбирання 
стебел), оскільки робочі органи котків проминають стебла та 
зменшують відсоток цілісного стеблового матеріалу.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА 
КОНОПЕЛЬ

Найбільш доцільною для сільськогосподарських виробни-
ків сьогодні є  технологія вирощування промислових конопель 
для одержання насіння та трести, оскільки гарантовано 
забезпечує виробника як насінням, що успішно реалізовується 
або переробляється за харчовим або іншими напрямом, так і 
стебловим матеріалом, який можна переробити на волокнисту 
продукцію або використати як сировину для виготовлення 
висококалорійного енергетичного палива. Така технологія 
вирощування конопель включає в себе: посів з нормою висіву 
50 кг /га ( або до 3 млн. насінин на 1 га) та догляд за посівами, 
збирання насіннєвої частини посівів зернозбиральними 
комбайнами, збирання стеблової частини машинами загально-
го призначення. 

З розрахунків потреб в матеріальних і трудових затратах та 
визначення економічної ефективності вирощування конопель 
при застосуванні комбайнового збирання витрати на виробни-
цтво коноплепродукції у 2017 році  складають 17043,30 грн на 
гектар (у 2016 році  складали 13460,80 грн на гектар). 

У структурі витрат на вирощування конопель (рис. 2) 
припадає на мінеральні добрива 29,9 %, паливо-мастильні 
матеріали 12,7%, насіння 26,4%, оренда землі 8,8%, гербіци-
ди та засоби захисту 5,1%, оплата праці 4,1%, амортизація та 
ремонт 2,8% та ін.

Рис. 2 - Структура витрат на вирощування конопель з 
нормою висіву 50 кг/га та без застосування спеціальної 

коноплезбиральної техніки 
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При показниках урожайності трести – 5,6 т/га та насіння 
– 0,9 т/га, вартість 1 т насіння складає 40000 грн., 1 т трести – 
2000 грн. 

Загальна вартість вирощеної коноплепродукції з 1 га може 
сягати 47200,00 грн. За мінусом виробничих витрат на 1 га 
17043,30 грн. отримуємо прибуток на 1 га у сумі 30156,70 грн., 
або рівень рентабельності 176,9 %. 

Аналізуючи затрати на вирощування конопель за різними 
технологічними схемами треба звернути увагу, що найбільш 
затратною залишається етап передпосівної обробки грунту 
та збирання посівів (особливо при вирощуванні на зеленець) 
(табл. 1).

Таблиця 1 – Витрати на проведення технологічних операцій з 
вирощуванню конопель в 2017 році

Технологічні 
операції

Технологі-
чна карта 
вирощування    
конопель з 
нормою ви-
сіву 15кг/га, 
грн/га

Технологі-
чна карта 
вирощування 
конопель з 
нормою ви-
сіву 50 кг/га, 
грн/га

Технологі-
чна карта 
вирощування 
конопель на 
зеленець, 
грн/га

Основний обробі-
ток грунту

691 691 691

Передпосівний 
обробіток грунту 
та сівба

6987 9937 15513

Догляд за посівами 1121 1167 885
Збирання врожаю 1248 1724 1921
Всього витрат 
згідно технологіч-
ких карт

10047 13519 19010

Амортизація та 
ремонт

468 475 487

Оренда землі 1500 1500 1500
Загальновиробничі 
витрати 10%

1201 1549 2099

Всього витрат 13216 17043 23096
Собівартість пере-
робки волокна 
конопель

4800
(0,4т х 

12000 грн/т)

16800
(1,4т х 

12000 грн/т)

30820
(2,3т х 

13400 грн/т)
Собівартість первинної переробки коноплетрести залежить 

від об’ємів переробляємої продукції (табл. 1).

Таблиця 2 – Динаміка споживчих цін в Україні на продукцію з 
конопель

Продук-
ція з 
конопель

2014 рік, 
грн/т

2015 рік, 
грн/т

2016 рік, 
грн/т

2017 рік, 
грн/т

% зро-
стання 

2017 р. до 
2014 р.

Довге 
конопляне 
волокно

17000 23000 38000 46000 270

Волокно 
конопляне 
коротке: 
№3

9000 18000 24000 24000 266

Треста 
коноплі

1000 1500 2000 2000 200

Костра 
коноплі

1100 1500 1700 2200 200

Насіння 
конопель 

25000 35000 50000 90000 360

Коноплі 
товарні

16000 25000 30000 40000 250

Аналізуючи попит на групу товарів першочергового 
виробництва з конопель – насіння, треста, волокно, костри-
ця, можна зазначити, що вони в першу чергу є сировиною 
для виробництва подальших товарів (текстилю, будівельних 
матеріалів тощо), а тому на їх попит впливає стабільність від-
повідного виробництва та його потреба в  сировині. Динаміка 

зміни споживчих цін на коноплепродукцію за останні 4 роки 
(таблиця 2) показує, що відбувається постійний попит на даний 
вид сировини, а отже, ринок розширюється та є достатньо 
перспективним.

ПЕРСПЕКТИВИ
Ключовим елементом успішного розвитку бізнесу для 

потенційного коноплевиробника може стати впровадження 
останніх інноваційних напрямів переробки і одержання 
затребуваної на споживчому ринку продукції. За останні 
роки у світі рівень впровадження інновацій в коноплярстві 
значно зріс, демонструючи нові надзвичайно конкуренто-
спроможні напрями виробництва коноплепродукції. При 
цьому слід зазначити, що збільшення виробників конопле-
продукції – це прямий шлях до збільшення конкуренції на 
ринку конопель. Розвиток конкурентного середовища серед 
виробників коноплепродукції дозволить пришвидшити їх 
інтеграцію у глобальну економіку через систему експорту 
відповідної високоякісної продукції та налагодження взає-
мовигідних відносин між її виробниками, переробниками та 
споживачами. Вихід на міжнародний ринок буде вимагати 
перехід на високі показники якості коноплепродукції, що 
призведе до модернізації виробничого обладнання та пере-
ходу на сертифікацію продукції у відповідності до вимог ЄС, 
що в підсумку є позитивною динамікою змін для розвитку 
галузі. 

Найбільш важливим і дієвим фактором розвитку 
коноплярства є державна підтримка галузі, яка реалізує-
ться через раціональне законотворення в галузі, інформа-
ційне сприяння та надання преференцій на продукцію 
коноплярства для задоволення внутрішньодержавних 
потреб в харчовій, енергетичній, будівельній, текстильній 
та інших галузях.

Провідні країни світу, що розвивають галузь коноплярства, 
демонструють позитивну політику залучення інвесторів, 
надаючи їм «зелену дорогу» для ведення конопляного 
бізнесу. Для України залучення інвестицій є найбільш 
актуальною та необхідною справою як для  аграрного сектору 
економіки взагалі, так і для галузі коноплярства зокрема. 
Інвестиційна підтримка може бути надана лише під державні 
гарантії прозорої й незалежної діяльності іноземних або 
вітчизняних інвесторів в рамках інноваційних проектів як 
безпосередньо для виробників коноплепродукції, так і на 
основі взаємовигідної співпраці між гравцями ринку через 
систему кредитування або грантування їх діяльності. Але 
повномасштабно запустити інвестиційний механізм можна 
лише створивши законодавчі основи для привабливості 
виробництва на внутрішньому ринку, які створювали б перед-
умови для ефективного розвитку промислових конопель, як 
звичайної сільськогосподарської культури, що в свою чергу 
пришвидшило б розвиток суміжних переробних галузей 
виробництва. Наслідком даної інвестиційної політики буде 
відкриття ряду додаткових можливостей для виходу на 
міжнародний ринок готової української коноплепродукції та 
поступове позбавлення статусу України, як сировинної бази 
для європейських та інших країн світу. 

Також запорукою успішного розвитку галузі конопля-
рства є науково-інноваційна підтримка, що дозволить 
впроваджувати у виробництва останні галузеві досягнення. 
На сьогодні наукове забезпечення галузі здійснює Інститут 
луб’яних культур НААН України, який є науковою установою 
з виконання програми наукових досліджень ПНД 20 «Луб’яні 
культури» за такими напрямками як селекція конопель (на 
скоростиглість, на повну відсутність ТГК, на стабільність 
ознаки однодомності, на підвищення насіннєвої продукти-
вності, на підвищення вмісту олії та на підвищення біомаси), 
технології вирощування (на волокно, насіння, енергетичні 
цілі, біомасу), технології збирання (насіннєвих посівів, 
зеленцевих посівів, стебел на біомасу), насінництво та пере-
робка (забезпечення технологій первинної та поглибленої 
переробки).





ВІД БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ - ДО РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
ВРОЖАЙНОСТІ В УМОВАХ ВЕСНИ 2018 РОКУ

Період перезимівлі для озимих культур, який завжди 
є тривалим и складним відрізком вегетації, цього року 
матиме значні ускладнення навесні. Погодні умови останніх 
років, а зокрема: часті перепади морозної погоди і відлиг, 
значні коливання температур під час перезимівлі озимини 
як протягом зими, так і добові коливання, спричиняють 
суттєві пошкодження культурам.

На думку аграрних експертів, ще наприкінці січня по-
точного року перезимівля посівів озимої пшениці, ячменю 
та ріпаку вважалась такою, що знаходиться у доброму 
стані по всій території України, а агрометеорологи ніяких 
несприятливих явищ, які могли б зашкодити посівам, не 
передбачали. Станом на 15 березня УкрАгроКонсалт вва-
жав ситуацію некритичною для добре розвинутих посівів. 
Але природа має свої погляди, поточний рік виявився 
нетиповим, і примхи погоди внесли суттєві корективи в 
технологію по догляду за посівами найближчим часом.

Після досить теплого зимового періоду, який су-
проводжувався короткочасним відновленням вегетації, 
в лютому - березні високі позитивні температури дали 
поштовх озимині для росту. Початком відліку відновле-
ння  вегетації для озимих культур вважається перехід 
середньодобової температури через 3-5оС. Такий пере-
хід ми спостерігали вже в лютому і на початку березня 
поточного року. Вкрай несприятливі умови склалися для 
озимини  в другій декаді березня. Культури, що пройшли 
перезимівлю і почали відновлювати вегетацію, піддалися 
критичному зниженню температури до 5оС морозу без 
снігового покриву та утворенню льодової кірки в півден-
них і східних областях, та зниження температури повітря 
до 10оС морозу з випадінням снігу на вегетуючі культури 
в центральних і північних областях. Питання як врятувати 

посіви озимих культур, стає вкрай актуальним.
Рослини, ослаблені тривалою перезимівлею, з низьким 

вмістом вуглеводів, зазнають додаткового потужного 
стресу.

Допоможе рослинам перебудувати захисні сили орга-
нізму, активізувати ріст кореневої системи для оптимізації 
розвитку рослин і максимально зберегти врожай спеці-
альний антистресовий продукт Спідфол Марін.

 Антистресант-
-біостимулятор з 
імуномоделюючи-
ми властивостями 
Спідфол Марін, який 
отримують шляхом 
екстракції з морських 
водоростей Ecklonia 
maxima (видобуває-
ться біля 
берегів Пів-
денно-Східної 
Африки), сприяє 
потужному росту та активізації роботи кореневої 
системи. Вітаміни, органічний комплекс і полісахари-
ди, що містить Спідфол Марін, оптимізують стан рослин 
і прискорюють відновлення після дії стресів, надають 
культурі енергії, необхідної для старту та відновлення 
вегетації. Висока концентрація ауксинів, що міститься в 
Спідфолі Марін, забезпечує швидку антистресову дію та 
перешкоджає руйнуванню білків. 

У ряді випадків стресори діють в комплексі, низька 
температура часто супроводжується розвитком патогенів. 
До дії абіотичних факторів стресу приєднуються захворю-

Херсонська область, Каховський район, 
утворення притертої льодової кірки на озимині, 

20.03.2018 рік, температура 4оС морозу
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вання, стає вірогідною втрата 
великого відсотку листової 
поверхні, і питання ефективної 
роботи засобів захисту рослин 
постає досить гостро.  

Унікальний біостимуля-
тор Спідфол Марін містить 
природні поліаміни – необ-
хідні компоненти рослин-
ної клітини, що регулюють 
життєво важливі процеси як 
в нормальних умовах, так і 

при стресах. В стресових 
умовах поліаміни здатні 
накопичуватися в кліти-

нах і надавати поліфункціональний захисний ефект. 
Поліаміни стимулюють відновлення пошкоджених 
тканин. Документально підтверджена роль поліамінів 
в таких життєво важливих для рослинного організму 
процесах, як поділ клітин, утворення коренів та під-
вищення стійкості рослин до хвороб. З іншого боку 
- участь ауксинів у підвищенні стійкості рослин до 
фітопатогенів визнано давно, і йому відводиться вагоме 
місце в формуван-
ні стійкості до 
хвороб.

Вкрай необ-
хідно за першої 
можливості 
провести ли-
сткове піджи-
влення озимини 
антистресовим 
продуктом 
Спідфол 
Марін в дозі 
0,3-0,5 л/га, що дозволить вивести культури зі стресово-
го стану, підвищить регенеративну здатність самих 
рослин та стійкість їх до хвороб. Внесення комплексно-
го добрива з високим вмістом фосфору Новалон Фо-
ліар 10-45-15+0,5MgO+МЕ 1-1,5 кг/га в баковій суміші 
зі стимулятором Спідфол Марін забезпечить рослини 
необхідним живленням і дасть змогу швидко відновити 
кореневу систему.

Слід зауважити, що за умов пізнього відновлення 
вегетації озимі культури проходитимуть фази роз-
витку дуже швидко, що спричинить додаткові стреси. 
Посіви за умов пізньої весни бувають, як правило, 
низькорослими, а урожай зерна зазвичай нижче ніж 
при ранній весні. Щоб поліпшити стан рослин і досягти 
максимально можливої за таких умов продуктивності 
посівів, необхідним стане використання анти-
стресового продукту Спідфол Кальмаг з рекордним 
вмістом 33,5% (436 г/л) амінокислот рослинного 
походження, що отримані шляхом ферментативного 
гідролізу. Такі амінокислоти легко, швидко і повністю 
засвоюються рослинами, і без зайвих енергетичних 
затрат включаються в побудову білків. Стресові білки, 
що утворюються з цих амінокислот, підтримують 
метаболізм і фізіологічні процеси в рослинах. Шви-
дко відновлюють процеси та активізують заплідне-
ння культур навіть в умовах екстремально високих 
температур. У результаті використання антистресанту 
Спідфол Кальмаг клітини рослин утримують більше 
води, що підвищує життєздатність рослин в умовах 
посухи, засолення, високих температур та токсикації 
гербіцидами. 

Амінограма ряду Спідфол
Вміст % Вміст %
L-Лізин 0,71 L-Аланін 3,89
L-Аспаргінова 
кислота

3,97 L-Метіонін 0,37

L-Глютамінова 
кислота

7,75 L-Тріптофан 0,05

L-Пролін 4,20 L-Аргінін 3,04
L-Валін 2,21 L-Серін 4,72
L-Ізолейцин 1,68 L-Цистеін 1,46
L-Фенілаланін 1,82 L-Лейцин 2,03
L-Гістидин 0,40 L-Гліцин 2,24
L-Треонін 2,98 L-Тірозин 0,47

Компанія «ТерраТарса» також має в портфоліо лінійку 
біостимуляторів: Спідфол Аміно Старт, Спідфол Аміно Ве-
гетатив, Спідфол Аміно Цвітіння і Плодоношення, які містять 
необхідний для рослин на всіх фазах розвитку комплекс макро-, 
мезо- та мікроелементів, амінокислот та гормонів росту (ауксинів 
та цитокінінів). Ця лінійка з успіхом використовується на овоче-
вих, плодових, ягідних культурах та винограді для покращення 
розвитку рослин, стимулювання певних фаз розвитку та отрима-
ння ранньої продукції, що має кращу цінову нішу.

Цитокініни (фітогормони молодості) містяться в росли-
нах у невеликій кількості. Біологічну активність цитокінінів  
пов'язують зі стимулюванням синтезу основних білків і ну-
клеїнових кислот, активізацією поділу клітин, підвищенням 
інтенсивності фотосинтезу, регулюванням надходження 
елементів живлення в клітини рослин, захисною дією від 
несприятливих екологічних чинників. 

Цитокініни стимулюють поділ клітин, сприяють росту бі-
чних пагонів, затримують процеси старіння та  активізують 
стійкість рослин до несприятливих умов середовища.

Високий стимулюючий ефект лінійки Спідфол Аміно 
Старт, Спідфол Аміно Вегетатив, Спідфол Аміно Цві-
тіння і Плодоношення дає змогу регулювати розвиток 
рослин на всіх фазах розвитку, надати рослинам повноцін-
не живлення і отримати ранню і якісну продукцію.

Грамотне використання високотехнологічних продуктів 
дає можливість уникнути багатьох складних ситуацій, що 
виникають в полі, і забезпечити високу економічну ефекти-
вність вирощування культур.

З питань щодо застосування 
добрив від «ТерраТарса», 
будь ласка, звертайтесь:
ТОВ «ТерраТарса Україна», 
74800, Україна, 
м. Каховка, вул. Південна, 4
Тел.: (05536) 55-109; 
Факс (05536) 55-137
Email: info@terratarsa.com
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
КОМПОСТУ

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

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

Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фіксації 
азоту, для чого по розкиданому гною відразу розсівають 
фосфоритне борошно (з розрахунку 40-60 кг на 1 т. гною) 
або додають його в кількості 4-6% при укладенні гною до 
гноєсховища. Крім того, за безприв’язного утримання ху-
доби, фосфоритне борошно можна змішувати з гноєм, роз-
сипаючи його перед внесенням торф’яної або солом’яної під-
стилки, з розрахунку 1-1,5 кг на одну корову на добу. 

При змішуванні фосфоритного борошна з гноєм внаслі-
док функціонування мікроорганізмів та під дією СО2 і органі-
чних кислот, фосфор фосфоритного борошна перетворює-
ться у доступну для рослин форму одночасно зі зв’язуванням 
аміаку. В результаті отримується низка переваг:

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

втрат;
- У гної утворюється цінна сполука – фосфорнокислий 

амоній;

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

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

Результати численних дослідів, що протягом багатьох 
років вивчали ефективність застосування фосфоритного 
борошна і гною у рослинництві в різних ґрунтово–клімати-
чних зонах (у різних дозах і сполученнях, під різні с/г ку-
льтури), дали можливість зробити такі висновки:

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

- дія фосфоритного борошна і гною у другій ротації 
сівообігу підвищується (як при їхньому спільному за-
стосуванні, так і окремо);

- більш висока ефективність компостування 
фосфоритного борошна з гноєм у порівнянні із звичайним 
змішуванням обох добрив перед їхнім внесенням у ґрунт 
має більший прояв у дослідах з ярими культурами, у яких 
добриво вносилося навесні. 

Отже, з розрахунку на одну корову, яка ви-
робляє 15 тонн гною на рік, потреба у фосфори-
тному борошні становить 600…900 кг. При 
цьому ми додатково отримуємо 60 кг азоту 
(збережених від випаровування) і до 220 кг 
фосфору у доступній для рослин формі, ви-
тративши на це всього до 3 000 грн! 

За основу взято фосфоритне борошно з хімі-
чним складом: Р-24%, Са – 40%, S-2%, Mg+В+Zn+-
Мо+Mn до 4%.
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ГК «ВІТАГРО» ВІДКРИЛИ БІЛЬШЕ 100 
РОБОЧИХ МІСЦЬ В НОВОМУ НАПРЯМКУ

Минулого року група компаній «ВІТАГРО» набула ще одну цікаву сферу діяльності 
– в напрямку нішевих культур. Почали вирощувати тютюн. У справі з будь-якої ку-
льтурою існує певна система та впорядковані дії. Тютюн не дуже складна культура у 
порівнянні з деякими польовими, наприклад соєю чи цукровим буряком, але потребує 
багато клопіткої ручної роботи. Власне, це і стало однією з причин, чому ГК «ВІТАГРО» 
впровадила в себе тютюновий бізнес: у відділку не працювали галузі, в роботі яких 
була б задіяна велика кількість людей, а оскільки для компанії підтримка добробуту сіл 
та, відповідно, забезпечення їх мешканців робочими місцями є ключовою позицією, то 
нову віху діяльності можна сміливо назвати вдалим вибором. Найбільш трудомістким 
етапом вирощування є обробіток тютюну після висадки у відкритий ґрунт: міжрядний 
обробіток, обривання листя, закладання його в сушарки тощо. В цей період минуло-
го року були задіяні більше 100 чоловік, а цьогоріч кількість у зв’язку зі збільшенням 
посівів ще зросте. Для працівників організовані комфортні умови: автобус об’їжджає 
сім сіл Волочиського району, відвозить людей на роботу і з роботи додому відповідно, 
годують гарячим обідом – звісно, все за рахунок «ВІТАГРО». 

Про етапи та агрономічні особливості вирощування 
тютюну поговорили з Павлом Петровичем Посполітою, 
керівником сільськогосподарського відділку ГК 
«ВІТАГРО» в селі Клинини. Культура ця досить тендітна 
та дуже чутлива до низьких температур (нижче 2°С вона 
вже гине), тому перед висадженням у відкритий ґрунт 
потрібно виростити розсаду у теплицях. Насіння в підприє-
мстві закупляють за кордоном, обрали пізньоспілий сорт 
«Вірджинія». 

Павло Петрович розповів: «Під час будівництва те-
плиць потрібно було ретельно вирівняти ґрунт, адже 
касети з розсадою тютюну плавають у воді, і вона має 
розподілятись рівномірно. Низ теплиці складають декілька 
шарів: пісок, утеплювач, плівка, труби з водою і  без-
посередньо водяний басейн, на поверхні якого плавають 
касети з торфом, де росте розсада. Вода підживлена. Її 
температура становить 18°С, цілодобово контролює-
ться, працює котельня. Тютюн дуже боїться похолодання, 
воно веде до загибелі рослини, і це великий ризик. Тому у 
відкритий ґрунт висаджуємо тільки тоді, коли вже немає 
загрози приморозків».

– Яких технологій дотримуєтесь при висаджені 
рослин в ґрунт?

– В якості попередника під тютюн використовуємо озиму 



пшеницю. Восени внесли мінеральні добрива, зараз перед 
посів будемо робити культивацію. Разом з гребнями будемо 
вносити по 80 кг/га нітроамофоски, висадимо рослини і 
підживлення більше не робитимемо. Садимо тютюн з  ши-
риною міжрядь 1 м та відстанню між рослинами 50 см – це 
інтенсивний тип вирощування. 

Використання хімічних речовин при вирощуванні 
тютюну виключено, контроль хвороб, бур’янів та шкідників 
здійснюємо вручну. Втім, принаймні минулого року великих 
проблем не було. 

З кінця липня вже починатимемо обривати перші листки. 
- Яка техніка використовується при посіві тютюну?
- Маємо дві розсадо-посадочні машини, одну з них 

придбали цього року. Розсада з касет переміщається в 
спеціальні паперові бокси, а потім з них вручну, по черзі 
закладається в систему машини. Навіть тут, на сучасній 

техніці, в процесі потребується ручна робота. На машині, як 
бачимо, встановлені резервуари з водою, одразу при посіві 
робиться полив. Взагалі-то деякі підприємства посіви тютюну 
тримають на крапельному зрошенні. У нас минулого року 
вологи було достатньо, цього року, гадаємо, теж вистачить.

- Як відбувається процес сушіння?
- Минулого року побудували 12 сушарок, деякі ще не 

запущені, цього року будемо встановлювати котли. Одна 
сушарка вміщає в себе 5 тонн. Минулого року збирали по 20 
тонн в день, завантажували чотири сушарки. В якості палива 
використовуємо пелети з соняшникового лушпиння, які нам 
поставляють з олійного заводу ГК «ВІТАГРО». Листки тютюну 
нанизуються на стержні в металевих ящиках і сушаться в 
декілька етапів з поступовим збільшенням температури. 
Спочатку листя томиться 2-3 дні при температурі 35°С, потім 
збільшуємо її до 42°С, далі – 65-75°С. Сушіння відбувається 
протягом 7 днів. Після цього листя знову зволожується для 
кращого зберігання і пакується в герметичні беги, які від-
правляються на Борщівську тютюнову фабрику. 

- Вирощування тютюну – нова для галузь для вас, 
так? Де навчались, на чий досвід орієнтувались?

- Так, галузь для нас це нова, і ази вирощування тютюну 
ми вивчали в ПрАТ «Тютюн-Агро», що у Борщівському ра-
йоні Тернопільської області. На тих теренах тютюн тради-
ційно вирощується вже століття. Вони й допомагали нам на 
перших етапах роботи. Ґрунти у нас в районі всі чорноземи, 
і для тютюну виявились дуже сприятливими. Минулого 
року висівали 56 га, рослини виростали до 2 метрів, листки 
сягали довжини 80 см, а врожайність вийшла 2 т/га в сухій 
вазі. Тому цього року посіви збільшуємо до 100 га, адже 
перспектива галузі, як бачимо, є. 

- Дякую Вам за цікаву екскурсію та бажаю успіхів у 
новому напрямку!

Тетяна Бєлінська
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
РОЗКРИЛИ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ: ЯК ТЗОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» 

ГОТУЄТЬСЯ ДО ОТРИМАННЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ   

Розпочинаємо наш вже традиційний, спільний з компанією «Сесвандерхаве» 
проект «Цукровий буряк: від сівби – до збирання-2018». Цього року ми досліджу-
ватимемо технології вирощування цукрових буряків на полях відомого далеко поза 
межами Тернопільщини підприємства ТзОВ «Бучачагрохлібпром», керівником яко-
го є Петро Іванович Гадз. Компанія вирізняється багатогалузевістю: тут вирощують 
польові культури, мають великі площі садів та сучасне фруктосховище, працює по-
тужний насіннєвий завод, елеватор, молочно-тваринницькі комплекси тощо. Виро-
щування цукрових буряків, не дивлячись на всі складнощі, тут вважають перспекти-
вною та прибутковою галуззю. Саме тому 2018 року посіви цієї культури на 1000 га 
збільшили – до 3500 га (загальний земельний банк підприємства  складає приблизно 
25 тис. га). Тільки цукровий буряк, хоч культура і прибуткова, але у вирощуванні та 
збиранні складна, потребує високоякісних технологій та професійної агрономії. 

На підприємстві впроваджена серйозна технологічна си-
стема вирощування культур, за котру відповідає Григорій 
Петрович Опанасенко, головний технолог у рослин-
ництві ТзОВ «Бучачагрохлібпром», який знає глибинні 
агрономічні нюанси у справі з солодким коренем. 25 років 
працював в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків, консультував великі аграрні підприємства, як 
незалежний консультант також співпрацював з провідними 
насіннєвими компаніями, і в першу чергу – з «Сесвандерха-
ве». До речі, цього року вся площа цукрових буряків в ТзОВ 
«Бучачагрохлібпром» відведена виключно під гібриди 
селекції цієї компанії. 

«Минулого року ми сіяли деякі гібриди Sesvanderhave», 
– розповідає Григорій Петрович. – Аргумент, Предатор, 
Бакара, Вапіті, Скорпіон тощо. Особливо сподобався 
гібрид Аргумент, оскільки він підходить для ранніх строків 
збирання. Коли Чортківський цукровий завод відкривав 
сезон переробки і потребував сировини, перед нами стояло 
завдання надати йому  максимум високоякісної сировини, 
тобто зібрати хороший врожай з високою цукристістю. 
Саме Аргумент був лідером: вже в серпні 2017-го мав 18,5% 
цукристості». 

У 2017 році в ТзОВ «Бучачагрохлібпром» на всіх полях 
був зроблений комплексний аналіз ґрунту та згідно нього 

складені детальні матеріали моніторингу ґрунтів, з враху-
ванням яких створювалася технологічна карта на кожну 
культуру і були проведені певні коригувальні заходи, 
наприклад, вапнування ґрунтів, де рівень pH був нижче 6. 
Григорій Петрович зазначив, що при низькому pH погано 
засвоюються макро- та мікроелементи, тому добрива в 
такий ґрунт вносити – гроші на вітер. На підприємстві, до 
речі, вже підготувались до вапнування ділянок під посів 
цукрового буряку наступного року – ми відвідали поле 
з озимої пшеницею, біля якого вже лежить в необхідній 
кількості дефекат, готовий до внесення восени.

Для всіх посівів цукрового буряку на підприємстві 
обрали ділянки в одному районі, якому притаманні 
чорноземи з досить високим вмістом гумусу, з близьким 
стоянням  ґрунтових вод, що добре для вегетації буряку, 
хоча й ускладнює збирання. Ця культура включена в зерно-
-бурякову сівозміну, в якій попередником їй виступають 
зернові, а передпопередником – зернобобові. Восени на 
полях під цукровий буряк була зроблена оранка на глибину 
30 см, внесені фосфорно-калійні добрива. Навесні внесли 
азотні добрива. Григорій Петрович каже, що додаткового 
підживлення робити вже не будуть, немає потреби.

На поля ТзОВ «Бучачагрохлібпром» редакція журналу 
«АгроЕліта» прибула в яскравий сонячний день 12 квітня, 
під час посіву цукрових буряків, який вже загалом був 
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здійснений на площі 800 га. Весна затримала свій прихід, 
на полях ще нещодавно лежав сніг, тому у господарстві 
суттєво відтермінувались і весняно-польові роботи. Період 
зараз напружений і непростий, адже комплекси необхідних 
заходів накладаються один на другий – треба і цукровий 
буряк досіяти, і вже починати сіяти кукурудзу, і провести 
обприскування озимих. А площі немалі, за два дні все не 
зробиш, техніки достатньо, але для нормального режиму 
робіт обмаль часу. 

Цукровий буряк потрібно посіяти швидко, аби сходи 
були рівномірні та щоб вчасно провести хімічний 
обробіток. Над посівом цукрового буряку працювали 
чотири сівалки: дві Kverneland Monopill 24-рядкові та 
дві Gaspardo 12-рядкові, загалом сіється по 300 га на 
день. Агрегати обладнані GPS–системами, відбувається 
автоматичний контроль норми та глибини висіву, який 
до того ж – для повної якості та точності роботи – ще 
перевіряється польовими агрономами, які знаходяться 
на ділянці під час посіву. Норма висіву – 122 тис. насінин 
на гектар, глибина висіву 2-2,5 см, стикові міжряддя – 
45-50 см. Перед проходженням посівних комплексів 
працював агрегат Bednar Strom, який разом з культива-
цією вирівнює та прикотковує ґрунт, і таким чином він не 
пересушується. На 2-3-й день після посіву будуть вноси-
ти ґрунтовий гербіцид, а далі планується трьохразова 
обробка Бетаналом. 

- Григорію Петровичу, які бур’яни в посівах цукрового 
буряку у Вашій зоні вирощування є проблематичними?

- В принципі, такі, як по всій Україні. Лобода, хрестоцвіті 
бур’яни; близькість ґрунтових вод призводить до великої 
кількості гірчаків болотних. Раніше на наших полях були 
осоти, пирій повзучий – це дуже злісні бур’яни. Ми їх майже 
вивели. Хвощ польовий любить кислі ґрунти, сприяємо 
його зменшенню завдяки вапнуванню. Під попередник 
цукрових буряків, наприклад, озиму пшеницю, вносимо ге-
рбіциди, які знищують берізку польову (Гліфосат + Старане 
Преміум). Дводольні та злакові бур’яни будемо видаляти 
вже в посівах. 

- Цього року Ви обрали для посіву виключно насіння 
Sesvanderhave. Чому зробили такий вибір?

- Я дуже давно знайомий з цим насінням та пред-
ставниками компанії. Коли працював консультантом, вони 
неодноразово залучали мене для оцінок  та досліджень 
посівів  у різних господарствах, тому я мав можливість все-
сторонньо вивчити цей продукт, знаю, що це насіння дуже 
високої якості, а гібриди можуть мати різні періоди вегета-
ції, що впливає на результати врожайності. Цього року ми 

поклали надію саме на гібриди Sesvanderhave, подивимось 
на результат. У нас будуть не тільки товарні посіви – будемо 
висівати також демо-ділянки з новими гібридами, такими 
як Боа, Пітбуль, Ігуана Тореадор, Хорнет, Файтер, Карпати, 
Тапір. Восени, можливо, проведемо в себе День поля по 
цукрових буряках.

- Як Ви дивитесь на перспективи цукрової галузі в 
Україні?

- Цукровий буряк – високоприбуткова культура, і ми 
маємо ґрунти, на яких можна виростити високий врожай. 
Залишається питання збуту цукру – треба шукати нові 
ринки за кордоном, й ініціатива повинна йти від органів 
влади. Зараз на цукровому ринку залишились потужні 
компанії,  які мають можливість вкласти необхідні ресурси 
в отримання хорошого врожаю цукрового буряку. При 
врожайності коренеплодів 80-100 т/га, буряковий цукор є 
конкурентоспроможним на  світовому ринку з тростинним 
цукром. Треба також думати щодо використання цукру не 
тільки у харчовій галузі, але і для альтернативних напря-
мків, наприклад, для його переробки на біоетанол. 

Олександр Мельник, генеральний директор ТОВ 
«Сесвандерхаве – Україна»:

«Цього року площі під цукровим буряком в Україні дещо 
зменшились, тому конкуренція на ринку насіння була дуже 
велика. Лідером міг  стати тільки той, хто пропонував 
дуже якісний матеріал та  оперативне рішення побажань 
буряківників щодо посівного матеріалу.  Наша компанія 
пропонувала гібриди всіх типів (Z, NZ, N і E-типу), з різними 
господарсько-корисними  властивостями та стійкістю 
до багатьох хвороб, насіння могло мати звичайну та 
посилені обробки засобами хімічного захисту, а також до 
послуг наших клієнтів була лабораторія якості насіння 
при насіннєвому заводі. Ми горді, що частка «Сесвандерха-
ве» на ринку насіння цукрового буряку в Україні у 2018 р. є 
найбільшою – біля 40%.  

Хочу висловити подяку керівництву ТзОВ «Бучачагрох-
лібпром» за участь у проекті «Цукровий буряк: від сівби – 
до збирання-2018», за підтримку буряківництва  і популя-
ризацію цієї важливої галузі сільського господарства у 
нашій державі».

Тетяна Бєлінська

ТОВ "СЕСВАНДЕРХАВЕ-УКРАЇНА"
тел./факс (044) 502-93-66
www.sesvanderhave.com

ТОВ “Бучачагрохлібпром”
48400 Тернопільська область, м. Бучач

тел./факс (03544) 2-69-96, 2-61-88
buchkhp@gmail.com

Григорій Опанасенко та механізатор 
Віталій Падлецький
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Дев’ять років тому декілька фахівців у сфері плодорозсадництва 
вирішило, що час щось змінювати та почали прокладати 
абсолютно новий шлях у напрямку сортової інновації. Незважаючи 
на початкові труднощі, ініціатива принесла великий успіх та 
заручилась підтримкою серед численних фахівців. 

У чому ж суть Програми «Натуральне 
Яблуко®»?

Якщо б потрібно було підсумувати суть програми в 
кількох словах, то «Натуральне Яблуко®» – це си-
стема вирощування нових, стійких до хвороб сортів, 
характерними ознаками яких є відмінний смак, висока 
врожайність і товарність плодів, а також хороша 
лежкість. Крім цього всього Програма є комплексною, 
розгалуженою системою  з особливою філософією. 

Фахівці Програми в тісному контакті співпрацюють 
з провідними світовими науково-дослідними центрами 
та інститутами селекції, в яких проводяться визнача-
льні дослідження в області резистентності та селекції, 
і виводять на європейський ринок найкращі, елітні 
сорти.

Чому для яблук настільки важливою є 
резистентність, стійкість до хвороб?

Одними з найбільш серйозних хвороб яблук є 
парша та борошниста роса.  Більшість циклів захи-
сту рослин спрямовані саме проти цих хвороб.  Деякі 
чутливі до них сорти  потрібно обприскувати навіть до 
21-23 разів! Крім того, для обприскування, як прави-
ло, використовуються сполуки, які поглинаються та 
не виводяться з плодів повністю.  Залишок хімічних 

речовин у плодах залишається нижче межі за умови 
правильного використання пестицидів. Але про вплив 
«коктейлів» цих хімічних речовин на організм людини 
достовірних даних немає.

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

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

Сорти Програми  підходять як для звичайного/
традиційного, так і для органічного та інтегрованого 
вирощування. Деякі з наших виробників вирощують 
ці нові сорти виключно у рамках органічного садівни-
цтва, і за допомогою цих сортів можуть зробити це 
набагато простіше.  Резистентні сорти роблять органі-

"НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®": 
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІМУННИХ СОРТІВ У САДІВНИЦТВІ
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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

чне вирощування простішим та відкривають виробни-
кам нові можливості у сфері прибуткового вирощува-
ння фруктів. 2017 року компанія-плодорозсадник ДП 
«Голланд Плант Україна» запустила новий, перспекти-
вний проект «Натуральне Яблуко БІО», покликаний 
популяризувати  промислове органічне вирощування 
яблук.

Які сорти включені до  Програми 
«Натуральне Яблуко®»?

Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред Топаз® і Розела®. 
Перші три – жовтого кольору, останні два – сорти з 
червоним поверхневим забарвленням. Цього року 
асортимент сортів Програми «Натуральне Яблуко®»  
значно розширився новими, дуже цінними сортами, 
саджанці яких вже є доступними у продажу за умови 
попереднього замовлення. Це передові чеські сорти 
Аллегро® та Соларіс® з селекційних науково-дослі-
дних інститутів. Слід зауважити, що коло резистент-
них сортів є дуже широким, проте далеко не всі вони 
підходять для широкомасштабного комерційного 
вирощування. Фахівці плодорозсадника приділяють 
багато уваги вивченню нових сортів і обирають для 
подальшої роботи тільки найкращі, перспективні 
сорти. 

Фахівці групи плодорозсадників 
підтримують та супроводжують 
партнерів та надають консультації, на 
додачу ще й безкоштовно?

Так. Ціль компанії «Голланд Плант Україна» – 
успішний садок та задоволений партнер. Тож фахівці 
надають підтримку партнерам, починаючи з вибору 

оптимальної ділянки, вибору сортів, особливостей 
посадки, обрізки саду і аж до вступу саду в плодоно-
шення. 

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

Як з іншими видами плодових? Є 
новинки окрім сортів яблук?

Компанія розвиває надзвичайно затребувану ви-
шневу програму Уйфегертоі Фюртеш®. Палітру сортів 
було розширено світовими новинками сортів сливи – 
Topend Plus®, а також Totaste та Jofelа. Ці сорти теж 
стійкі до хвороб, толерантні до вірусу шарки, дають 
надзвичайно високі врожаї, а плоди надзвичайно сма-
чні з високим вмістом цукру. 

У сфері альтернативної енергетики  дуже популя-
рним є та активно розвивається Проект «Шведська 
Енергетична Верба». Група плодорозсадників володіє 
захищеними ліцензійними правами на передові сорти 
енергетичної верби шведської  селекції. Компанія є не 
тільки  виробником сортовочистого, ліцензійного сади-
вного матеріалу, а й надає підтримку партнерам, почи-
наючи з допомоги у підборі оптимальних територій для 
закладання енергетичних плантацій, особливостей 
посадки, зрізу та логістики використання біомаси. 

Фахівці співпрацюють з передовими шведськими 
компаніями та активно обмінюються досвідом. На 
даний момент в Україні закладання енергетичних 
плантацій стрімко розвивається, проте через брак 
інформації та досвіду, інвестори часто припускаються 
помилок. Ціль плодорозсадника – успішна енергети-
чна плантація і консультанти докладають значних 
зусиль, щоб партнери отримали гарний результат та 
швидке повернення інвестицій. 
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Історія двигунів внутрішнього згоряння
Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) виробляють понад 

60% потужності, що використовується  людиною. Потужність в 
сучасних двигунах змінюється від 1 до 70 000 кВт. Потужність 
70 000 кВт має судновий двотактний двигун 12 К-98 МС фірми 
МАN-BMW (Німеччина, Данія). Діаметр поршня дорівнює 98 
см, а хід поршня 266 см. Частота обертання колінчастого вала 
90 хв-1, середній ефективний тиск 1,8 МПа (18 бар або ат) при 
масі 2200 тон. Питома витрата палива становить 170 г / (квт.
год). Двигун даної марки встановлюють на кораблях-контейне-
ровозах. 

ДВЗ використовують на транспорті (річковий, морський 
флот, тепловози, вантажні та легкові автомобілі), в сільсько-
господарській техніці (трактори, комбайни, самохідні машини), 
в енергетиці (стаціонарні і пересувні електростанції) і т.д.

У 1816 р. шотландський священик Роберт Стірлінг за-
пропонував конструкцію двигуна зовнішнього згоряння (пали-
во згорає поза циліндром). 

У 1860 р.  француз Ленуар виготовив перший двигун вну-
трішнього згоряння. Він був двотактним, працював на світи-
льному газі, без стиснення, мав ККД 5%. 

У 1862 р. механік Микола Отто з Німеччини побудував 
перший чотирьохактний двигун потужністю 1,5 кВт із стиснен-
ням газоповітряної суміші. У 1886 р.  Даймлер створив перший 
в історії автомобіль з чотирьохактним двигуном потужністю 1,1 
кВт при частоті обертання колінчастого валу 900 хв -1. 

У 1894 р. Рудольф Дизель продемонстрував в роботі 
перший двигун із запалюванням від стиску потужністю 2 кВт. 

За час розвитку ДВЗ їх економічність зросла більш ніж в 
2 рази, проте ефективний коефіцієнт корисної дії (ККД)  не-
зважаючи на досягнення останніх років, становить не більше 
32 ... 35% для двигунів з іскровим запалюванням і 40 ... 42% для 
дизелів.

В даний час в народному господарстві успішно викори-
стовують газові турбіни, ідея створення яких зародилася 
майже одночасно з першими спробами створення поршневих 
двигунів внутрішнього згоряння. Побудована газова турбіна 
була тільки в 1897 р. Газові турбіни широко використовують в 
стаціонарних силових установках, в авіації, на водному і залі-
зничному транспорті. Створено також економічні газотурбінні 
двигуни для легкових і вантажних автомобілів.

Для подальшого підвищення ефективності двигунів вну-
трішнього згоряння в сучасній практиці широко застосовують 
комбіновані двигуни, в яких поршневий двигун і газова турбіна 
працюють на одному і тому ж робочому тілі, так як в газовій 
турбіні триває розширення газів, що вириваються  з поршнево-
го двигуна, і енергія від них передається споживачеві.

У 60-ті роки минулого століття наполегливо шукали шляхи 
використання в якості силового агрегату досить компакт-
ного працездатного роторно-поршневого ДВЗ або двигуна 
з обертовим поршнем. Спроби створення простих за ідеєю 
двигунів роторного типу використовувались ще в ХIХ столітті, 
але успіху не мали через труднощі ущільнення зазорів між 
ротором і статором. Тільки в 1957 р. німецькому інженеру 
Ванкелю вдалося створити працездатний роторно-поршневий 
двигун. Проте такий двигун широкого застосування в сі-
льському господарстві не отримав.

Перспективи водневого палива
У кризовій ситуації з моторними паливами посилено 

освоюють різні варіанти двигунів Стірлінга, які працюють на 
будь-яких паливах, так як камера згоряння їх розміщена поза 
циліндром. В якості палива в ДВЗ використовується водень. 

Водень - один з найбільш перспективних видів палива, 
як для сучасних і перспективних силових установок, так і 
для енергетики майбутнього. Водень може бути отриманий 
з води методом термодисоціації останньої. Термоядерний 
реактор при потужності 10 млн. кВт може виробляти до 1 млн.т 
водню в рік. Щільність цього газу мала, а об'ємні енергетичні 
характеристики на 15% нижче, ніж у нафтових палив. Великі 
швидкості згоряння при a=1 зумовлюють високу жорсткість 
процесу згоряння, а при a=1,5 швидкість згоряння знижується. 

Найбільш складне завдання - зберігання водню. Скраплення 
останнього вимагає витрат до 45% від його енергії, а також 
складною і дорогою є екранно-вакуумна ізоляція при зберіган-
ні. Альтернативною системою зберігання водню є використа-
ння енергоносія на основі гідридів деяких металів (Mg, Fe, Ti, K 
та ін.). 

При його пропусканні через порошки металів утворюю-
ться гідриди і виділяється теплота, яку слід відводити. При 
підігріві гідратного порошку водень виділяється і подається в 
циліндр. Гідридні акумулятори вибухобезпечні. Маса палива на 
однаковий пробіг при цьому в 4 рази більша ніж у дизельного 
палива.

Останні дослідження водневого палива направленні на 
створення  паливних елементів, в яких водень не згорає, а за 
допомогою хімічних каталізаторів окислюється киснем пові-
тря, а на аноді і катоді утворюється напруга, що подається до 
електродвигуна, що обертає робочі органи машини чи колеса 
транспортного засобу.

Дизель в сільському господарстві
Основним двигуном, що найбільш широко використовує-

ться в сільському господарстві, є потужний (форсований) 
дизель – поршневий ДВЗ. Дизель споживає, як відомо, рідке 
паливо – продукт переробки викопних вуглеводнів, нехватка 
якого відчувається вже зараз. Тому основною метою розвитку 
дизелів є підвищення їх ресурсу і екологічності, ефективності 
використання палива, пошуку альтернативних палив.

В даний час слід виділити три основних напрямки роз-
витку дизеля:

- термодинамічне вдосконалення двигуна в частині підви-
щення ефективності систем подачі повітря, сумішоутворення, 
згоряння, вихлопу, раціональної конструкції і довговічності 
поршнів, кілець, гільз циліндрів, газорозподільного та клапан-
ного механізмів, шатунів і колінчатих валів;

- розробка і впровадження заходів зі зниження викидів 
шкідливих речовин в навколишнє середовище;

- електризація ДВЗ – від електронного управління двигуном 
до використання електро-фізико-хімічних технологій.

За першим напрямком можна виділити наступні 
основні заходи:

- застосування турбокомпресорів з ККД 0,6...0,7; 
- для поліпшення сумішоутворення застосування 8-ми і 16-

ти клапанних головок циліндрів; 
- збільшення тиску вприскування палива до 150...200 МПа з 

керуванням подачею в залежності від навантаження; 
- створення оптимальних форм камери згоряння;
- підтримання оптимального температурного стану двигуна; 
- підтримання оптимальної температури повітря, що подає-

ться в циліндри; 
- реалізація циклу Мюллера і регенеративного циклу, що 

забезпечує збільшення ККД на 8...10%; 
- застосування поршневих кілець з напиленням 

і підшипників ковзання з ефективними антифри-
кційними матеріалами, а також розподільних 
валів з зміцненим кулачками і колінчастих валів 
із зміцненим шийками.

За другим  напрямком основні заходи 
такі: 

- забезпечення по всій зоні експлуатаційних 
навантажень коефіцієнта надлишку повітря 
1,9...2,2, що забезпечує зниження NOX; 

- застосування гібридних силових 
установок з накопичувачами енергії, що 
забезпечують зниження витрати палива і 
викид шкідливих речовин на 15...40%; 

- застосування нейтралі-
заторів вихлопних газів, 
що знижують викиди 
шкідливих речовин до 
8...10%; 

- застосування при-
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садок до палива, що забезпечують зниження викидів шкідли-
вих речовин на 5 ... 6%.

За третім напрямком основні заходи наступні:
- застосування електронних регуляторів і інформаційно-

-діагностичних систем моніторингу роботи двигунів, що забез-
печує нові можливості по економічності та екології – знижу-
ються  витрати палива на 2...5% і викид шкідливих речовин на 
10...15%;

- застосування електронного управління подачею палива в 
залежності від навантаження і співвідношення «паливо-пові-
тря» і акумуляторів тиску      («Комен Рейл») з регульованими 
форсунками з п’єзоелементами ( «Бош»), що забезпечують 
фазне вприскування, досягається зниження витрати палива до 
7% і викидів шкідливих речовин; 

- застосування регульованого фазо газообміну спільно з 
електронним управлінням подачею палива і інформаційно-
-діагностичною системою забезпечує оптимальні параметри 
циклу, повітропостачання, сумішоутворення і згоряння в цилі-

ндрі - зниження витрати палива до 8% і шкідливих речовин 
до 15%.

Тенденції розвитку 
сучасних двигунів

Сучасні двигуни стають більш 
інтелектуальними (розумнішими). 

Робочим процесом 
керує мозковий центр 

- багатофункціональні 
контролери. У си-

стемах управління за-
стосовується електроні-
ка, реалізується фу-

нкція самодіагностики. 
Управління двигуном 

наділяється штучним 
інтелектом, здатним 

на правильне (осмисле-

не) рішення в різних ситуаціях. Управління двигуном можна 
здійснювати з монітора комп'ютера. Якість двигуна оцінюється 
його надійністю, довговічністю, мінімальною питомою ви-
тратою палива 160-170 г/(кВт.год) і мінімальною токсичністю 
відпрацьованих газів (ЄВРО-5,6).

Широке застосування в пересувних кранах на авто-
мобільному,  гусеничному і залізничному ходу отримує 
дизель-електричний привід, в якому спеціальний ди-
зельний двигун приводить в дію генератор, який живить 
електроенергією електродвигуни різних механізмів машини. 
Застосування дизель-електричного приводу дозволяє поєд-
нувати зазначені вище переваги електроприводу окремих 
механізмів з незалежністю роботи машини від загальної 
електромережі. Дизель-електричний привід дозволяє уник-
нути установки складних фрикційних муфт управління, неми-
нучих в разі застосування двигуна внутрішнього згоряння, і 
створює велику маневреність управління. Недоліками дизель-
-електричного приводу є висока вартість установки і деяка її 
громіздкість.

Незважаючи на технічний прогрес сільськогосподарсько-
го машинобудування, що забезпечив розвиток системи 
землеробських машин, в цілому оснащеність сільського 
господарства електричною технікою неминуче відстає від 
промисловості. Електричний привід в сільському господарстві 
в даний період використовувався не достатньо, в основному 
для допоміжних цілей. Застосування електродвигунів в сі-
льському господарстві набагато запізнилося в порівнянні з 
промисловістю і транспортом. 

Перспективи вдосконалення двигунів 
внутрішнього згоряння

Завтрашній день моторобудування все тісніше пов'язується 
з використанням легких сплавів, композиційних і пластичних 
матеріалів, кераміки. Так, в минулому році випуск західними 
фірмами двигунів з блоками циліндрів з алюмінієвих сплавів 
досяг 50% від загального виробництва, а головок циліндрів з 
легких сплавів - 75%. Практично всі швидкохідні двигуни малого 



і середнього робочого об'єму комплектуються поршнями з алю-
мінієвих сплавів.

Японські автомобільні фірми використовують на серійному ви-
робництві двигунах головки блоку зі сплаву алюмінію з титаном.

У США ведуться роботи по виготовленню блоків методом 
штампування з низьковуглецевої сталі товщиною всього 2, 3 
мм. Це здешевлює виробництво і дає економію у вазі в порі-
внянні з чавунним блоком (вага штампованого сталевого блоку 
не перевищує ваги блоку, відлитого з алюмінієвого сплаву). Для 
деталей двигуна, що працюють в умовах великого перепаду 
температур, проводяться експерименти з армування алюмініє-
вих сплавів волокнами бору.

Роботи зі створення деталей двигуна з композиційних мате-
ріалів з волоконним армуванням (головним чином, шатунів і 
поршневих пальців) розпочато в ФРН. Під час попередніх ви-
пробувань шатуни витримали 10 млн. циклів стиснення-розтя-
гування без руйнування. Такі шатуни на 54% легше звичайних 
сталевих. Зараз вони вже випробовуються в реальних умовах 
роботи двигуна.

Двома американськими фірмами в рамках спільної програми 
«Пластмасовий двигун» розроблений 4-циліндровий двигун з 
робочим об'ємом 2,3 л, який має два розподільних вала і шіст-
надцяти клапанну головку блоку (по 4 клапани на циліндр). Блок 
і головка циліндрів, поршні (з термостійким покриттям), шатуни, 
деталі газорозподілу і піддон виготовлені з волокнистих пласти-
чних мас. Це дозволило зменшити питому вагу двигуна з 2,25 
до 0,70 кг/кВт, на 30% знизився рівень шуму. Двигун розвиває 
ефективну потужність 240 кВт і має масу 76,4 кг. Аналогічний 
двигун зі сталі і чавуну важить 159 кг. Загальна частка пла-
стмасових деталей становить 63%.

У цьому «пластмасовому» двигуні застосовується стандарт-
на система мастила і традиційна водяна система охолодже-
ння. Найбільша деталь – блок циліндрів – була виготовлена 
з композиційного матеріалу (епоксидна смола з графітовим 
волокном). У двигуні широко використаний високоякісний 
термопласт «Торлонія», який за хімічним складом аналогічний 
поліаміду. Передбачається, що широке застосування цього 
термопласта може початися через 10 років.

За оцінками провідних зарубіжних фахівців найближчим 
часом не очікується широкого застосування ДВЗ, принципово 
нових по конструкції і принципу роботи.

Головними напрямками розвитку найбільш поширених 
бензинових ДВЗ малого і середнього робочого об'єму на пер-
спективу залишаються подальше підвищення механічного 
ККД і економічних показників, зниження токсичності відпра-
цьованих газів. Триватиме пошук нових матеріалів і технологій, 
розробка систем наддуву і нових робочих процесів. Науково-
-дослідні роботи по всіх цих напрямках виконуються з усе 
більш широким застосуванням ЕОМ і програм, що складаються 
з використанням даних, отриманих в експериментах.

За останні 20 років розвиток бензинових ДВЗ вже забезпечив 
середнє зниження питомої витрати палива більш ніж на 20% при 
одночасному задоволенні жорстких норм на токсичність викидів. 
Знайдено засоби реалізації більш ефективного малотоксичного 
процесу згоряння при підвищеному ступені стиснення і викори-
станні збідненої паливо-повітряної суміші. Окремі розробки 
впроваджені в конструкціях серійних ДВЗ звичайної схеми, а та-
кож в отримують поширення і краще для цього пристосовані ДВЗ 
з трьох- і чотирьохклапанними головками циліндрів.

Для розширення області якісного регулювання згоряння і 
зниження втрат на газообмін розроблені різні схеми відклю-
чення одного циліндра (або груп циліндрів) для зменшення 
робочого об'єму на режимах часткових навантажень. Та ж 
ідея реалізується в серійному виробництві ДВЗ зі зменшеним 
робочим об'ємом і компенсацією показників потужності на 
повному навантаженні шляхом введення наддуву.

На рівні експериментальних досліджень розглядаються мо-
жливості регулювання ступеня стиснення і фаз газорозподілу 
під час роботи ДВЗ.

З метою спрощення технології, зниження маси, зменшен-
ня механічних і теплових навантажень, рівня шуму і вібрацій 
тривають роботи по використанню композиційних матеріалів 
на основі пластичних мас. Істотне поліпшення фізико-хімічних 
властивостей керамічних матеріалів також дозволило за-
стосувати їх в реальних конструкціях ДВЗ.

Логуш Іван Володимирович, к.т.н., доцент.
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ВИБІР РОЗПИЛЮВАЧІВ ДЛЯ ОБПРИСКУВАЧІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Володимир Васильович Ратушний, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ «ІМЕСГ» НААН

Сучасні технології захисту рослин повинні задовольняти постійно зростаючі жорсткі 
вимоги до внесення хімічних засобів. Зараз більше 90% усіх пестицидів вносяться шляхом 
обприскування із застосуванням розпилювачів. Тому на фоні гострих екологічних проблем 
правильний вибір розпилювачів для високоефективного використання пестицидів набуває 
все більшого значення і він здійснюється, виходячи із великої гамми різних їх типів і розмі-
рів, що пропонуються на нашому ринку провідними світовими виробниками розпилювачів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ 
РОЗПИЛЮВАЧІВ

Ефективність обприскування в значній мірі залежить від 
якості виконання технологічного процесу розпилювачами, що 
в основному характеризується нормою витрати робочої ріди-
ни, дисперсністю розпилу, рівномірністю обробки та ступенем 
осідання препарату на об'єкт обробки. Основними чинниками, 
через які норма витрати робочої рідини впливає на біоло-
гічну ефективність застосування пестицидів, є утриманість 
препарату на рослинах та ступінь покриття їх поверхні. Існує 
критична межа утримання рослинами рідини на собі, збільше-
ння ж витрат понад цю межу спричинює різке зниження ефе-
ктивності використання пестицидів. Вона різна для окремих 
рослин, фази їх розвитку і має відносно невелике значення. 
Для більшості зернових та просапних культур критична норма 
витрати робочої рідини з умов утримання краплин на росли-
нах складає 350-400 л/га. З іншого боку, норма витрати робочої 
рідини повинна бути достатньою для забезпечення потрібної 
густоти покриття краплинами рослин. Сама ж густота покриття 
залежить від норми витрати робочої рідини, дисперсності роз-
пилу та ступеня осідання краплин. В свою чергу, дисперсність 
розпилу впливає на осідання краплин на об'єкт обробки, 
ступінь покриття препаратом рослинної поверхні, утримання 
препарату на ній, проникненню у тканину (листову абсорбцію) 
та на токсичність його для шкідливих організмів. Тому якісне 
розпилення робочої рідини на краплини оптимального розмі-
ру є основним фактором, який забезпечує ефективність оброб-
ки. Відомо також, що чим дрібніші краплини, тим більший 
ступінь покриття препаратом рослинної поверхні, краще 
утримання препарату на ній, листова абсорбція та токсичність 
дії його на шкідливі організми. Але з підвищенням дис-
персності розпилу збільшується знесення краплин повітряни-
ми потоками в атмосферу, тобто знижується ступінь осідання 
препарату на рослини. Звідси знижується і густота покриття, а, 
відповідно, знижується і ефективність препарату.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО 
РОЗПИЛЮВАЧІВ

Розпилювачі, встановлені на обприскувачах, повинні 
відповідати таким основним технічним вимогам щодо якості 
виконання технологічного процесу:

- допустима густота покриття краплинами верхньої 
сторони листа поверхні, що обробляється, повинна бути, не 
менше: 20-30 шт/см2 – для інсектицидів і системних гербіцидів; 
30-40 шт/см2 – для контактних гербіцидів; 50-70 шт/см2 – для 
фунгіцидів;

- допустиме відхилення від заданої норми внесення робочої 
рідини не повинно перевищувати ±5 %;

- нерівномірність розподілу робочої рідини за шириною 
захвату (коефіцієнт варіації) не повинна перевищувати ±25%;

- відхилення виливу рідини через окремий розпилювач 
від середньоарифметичного всіх розпилювачів на робочому 
режимі не повинен перевищувати ±5%.

ОСНОВНІ ТИПИ РОЗПИЛЮВАЧІВ ТА ЇХ КОРОТКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Показники якості обприскування в значній мірі залежать 

від типу та параметрів розпилювачів, якими укомплектований 
обприскувач. Всі різновидності розпилювачів мають чітке ко-
льорове ISO-кодування, при цьому розпилювачі з однаковим 
цифровим позначенням, яке відображає кут факелу розпилу та 
типорозмір, мають однакову хвилинну витрату рідини.

У нашому аграрному виробництві найчастіше викори-
стовуються гідравлічні щілинні плоскоструминні розпилю-
вачі, які, в свою чергу, поділяються на звичайні, зі зниженим 
дрейфом, подвійні, стрічкові та для внесення "під листя".

Звичайні плоскоструминні розпилювачі є найбільш уні-
версальні і можуть застосовуватись при всіх видах суцільного 
обприскування, забезпечуючи відносно високу дисперсність 
розпилу. Ці розпилювачі доцільно використовувати при швид-
кості вітру до 3-4 м/с та з робочим тиском до 0,3-0,4 МПа.

При більшій швидкості вітру (до 5 м/с) доцільно викори-
стовувати розпилювачі зі зниженим дрейфом. Екологічно 
безпечна робота з такими розпилювачами досягається при 
швидкості вітру до 5 м/с. 

Двофакельні плоскоструминні розпилювачі завдяки 
різним кутам розпилення характеризуються кращим прони-
кненням в рослинний покрив, більш рівномірним покриттям 
його краплинами та більшим осіданням краплин на прямостоя-
чі частини рослин. Особливістю цих розпилювачів є розпил 
дрібнішими краплинами порівняно з попередніми розпилю-
вачами. Такі розпилювачі доцільно застосовувати у безвітряну 
погоду для внесення контактних інсектицидів, гербіцидів при 
післясходових обробках та фунгіцидів особливо при боротьбі з 
хворобами колосу.

Плоскоструминні розпилювачі випускаються також для 
стрічкового внесення пестицидів та для нанесення "під листя". 
Розпилювачі для стрічкового внесення виготовляються з кутом 
розпилу 90° та 60°. Вони забезпечують рівномірний розподіл 
робочої рідини по ширині стрічки. Ці розпилювачі найбільш 
універсальні і їх можна використовувати при передпосівній, 
досходовій та післясходовій стрічковій обробках. При цьому 
післясходову обробку контактними гербіцидами потрібно 
проводити при тиску 0,3-0,4 МПа. Розпилювачі для стрічкового 
внесення з кутом розпилу 80° також забезпечують рівномі-
рний розподіл рідини по ширині стрічки і найбільш придатні 
для стрічкового обприскування в рядках в період вегетації, 
особливо, коли є потреба проникнення краплин в рослин-
ний покрив. Розпилювачі для нанесення "під листя" мають 
однобічний розпил з кутом 90° і застосовуються попарно для 
нанесення препаратів на нижню поверхню листя. Їх доцільно 
використовувати у поєднанні з спеціальними підвісками для 
боротьби з бур'янами в рядках високостеблових культур, 
наприклад, кукурудзи.

Найбільшого застосування набули розпилювачі, що реалі-
зують нові технології нанесення препарату на рослини, які в 
декілька разів зменшують знесення пестицидів в атмосферу 
і суттєво підвищують ефективність їх використання. Це дало 
змогу вирішити протиріччя, яке полягає в тому, що біологічно 
ефективними є дрібні краплини, а краще осідають крупні. 
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Відповідно до цього протиріччя розроблена технологія обпри-
скування за допомогою інжекторних розпилювачів, в яких 
обприскування здійснюється краплинами 500-700 мкм, що в 
2-4 рази більші ніж при звичайному обприскуванні, але кожна 
краплина має в собі певну кількість повітря і при попаданні на 
рослину вона лопається на декілька дрібних краплин, тобто 
осідають крупні краплини, які на 75-90% менше підлягають 
знесенню, а діють дрібні високоефективні краплини.

Норма витрати рідини змінюється в залежності від робочого 
тиску розпилення. Підвищення тиску не тільки збільшує витрату 
робочої рідини через розпилювач, але також призводить до 
зменшення розміру краплин і збільшення інтенсивності спра-
цювання розпилювача. В залежності від тиску і типорозміру 
розпилювача робочий тиск може значно впливати на кут факела 
розпилу і якість розпилення. Для ліквідації даного недоліку роз-
роблено новий тип керамічних інжекторних розпилювачів, 
робочий тиск рідини на вході яких значно перевищує робочий 
тиск рідини на виході. Збільшення тиску на вході в розпилювач 
призводить до підвищення кількості повітря, який інжектується 
у розпилювач, що дає змогу підвищити діаметр краплин, котрі 
утворюються під час розпилення і, відповідно, зменшити їх 
знесення та підвищити довговічність роботи. Дані розпилювачі 
дозволяється використовувати при швидкості вітру до 5,5 м/с.

Інжекторні розпилювачі мають модифікації як для суці-
льного, так і для стрічкового обприскування. Окремі типи 
інжекторних розпилювачів мають спеціальну керамічну 
вставку, яка значно підвищує довговічність їх роботи, за умови 
відповідної їх експлуатації та обслуговування. Останнім часом 
на ринку пропонуються нові інжекторні розпилювачі, які 
знижують знесення пестициду на 90%.

Крім того, розроблено багато типів інших розпилювачів, які 
відрізняються між собою дисперсністю розпилення, формою 
факела і принципом нанесення. Кожний із них при певних 
умовах обприскування буде оптимальним.

БАГАТОПОЗИЦІЙНІ ГОЛОВКИ
Регулювання дисперсності розпилення в обприскувачах 

здійснюється і шляхом застосування багатопозиційних голо-
вок. Багатопозиційна головка містить корпус з установленими 
у ньому трьома, чотирма або п’ятьма розпилювачами одного 
типу, які при однаковій величині робочого тиску мають різну 
витрату робочої рідини. Головка призначена для зміни в 
процесі роботи витрати рідини шляхом включення в роботу 
розпилювачів з різною витратною характеристикою. Залежно 
від норми внесення робочої рідини поворотом обойми на 
корпусі установлюють розпилювач з необхідною витратною 
характеристикою у нижнє робоче положення до суміщення 
його каналу з вихідним отвором корпусу. Це дозволяє при 
заданій величині робочого тиску змінювати витрату робочої 
рідини, що одночасно призводить також до зміни дисперсності 
розпилення. Регулювання розміру краплин може здійсню-
ватись також кількістю сти-сненого повітря, що надходить у 
змішувальні камери головок. 

Провідними фірмами розроблені дво- і чотирипозиційні го-
ловки з пневматичними відсічними пристроями, кожна з яких 
містить корпус, в якому розташовані порожнини для підведе-
ння робочої рідини і повітря та пневматичні відсічні пристрої. 

У головку встановлені два або чотири розпилювачі одного 
типу різних типорозмірів. Така головка призначена для різкої 
зміни в процесі роботи норми витрати робочої рідини шляхом 
вмикання в роботу одного, двох, трьох чи чотирьох розпилю-
вачів. Зміна величини робочого тиску у нагнітальній комуніка-
ції призводить до зміни дисперсності розпилення. Управління 
подачею робочої  рідини до кожного розпилювача окремо 
здійснюється із кабіни енергетичного засобу оператором за 
допомогою пнев-матичної системи шляхом вмикання і вимика-
ння  відповідних пневматичних відсічних пристроїв.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЯКІСТЬ РОБОТИ 
РОЗПИЛЮВАЧІВ

Для оцінки якості роботи розпилювачів, встановлених 
на обприскувачі, використовують фізичні вимірювання, які 
передбачають визначення густоти покриття на оброблених 
об’єктах (бур’яни, комахи, посіви) або на штучних поверхнях 
(водо-, маслочутливі картки або скляні пластинки). При цьому 
обов’язково необхідно визначати показники, які характеризують 
метеорологічні умови проведення досліджень: (температура 
повітря, відносна вологість повітря, швидкість вітру, напрямок 
вітру та атмосферний тиск. Вибрані розпилювачі повинні забез-
печувати задану норми витрати робочої рідини при встановле-
ній швидкості руху агрегату та робочому тиску в напірній 
магістралі. Виходячи з рекомендованої норми витрати робочої 
рідини за допомогою мірного циліндра, збирають робочу рідину 
(воду) з декількох розпилювачів на протязі 20-60 с і заміряють її 
кількість. Витрату рідини через розпилювач порівнюють з дани-
ми таблиці витрат. При необхідності зміною тиску досягають 
необхідної норми витрати робочої рідини.

Оскільки одну й ту ж норму витрати рідини в більшості ви-
падків можна забезпечити на розпилювачах різних типорозмі-
рів при відповідному тиску, то при виборі розпилювачів 
потрібно виходити також з умови забезпечення оптимальної 
дисперсності краплин в факелі розпилення. Крупніші краплини 
утворюються при збільшенні отвору розпилювачів та зниженні 
тиску. Дрібніші – навпаки: при підвищенні тиску та зменшенні 
отвору  розпилювачів. Крупніші краплини потрібно викори-
стовувати при внесенні ґрунтових гербіцидів та інсектицидів 
системної дії при швидкості вітру в межах від 3 м/с до 5 м/с. Об-
прискування дрібнішими краплинами доцільно при внесенні 
контактних фунгіцидів і гербіцидів по вегетуючих бур’янах, фу-
нгіцидів проти хвороб колосків. Важливо також, щоб робочий 
тиск не перевищував допустимий в залежності від швидкості 
вітру з точки зору забезпечення екологічно безпечного обпри-
скування.

Якість обприскування залежить також і від висоти роз-
ташування розпилювачів на штанзі. Ця висота, як правило, 
становить 0,5 м і вибрана із умови забезпечення відповідного 
перекриття факелів розпилу сусідніх розпилювачів. 

Відбір проб для визначення кількісного відкладення 
робочої рідини проводиться на плівці із поліетилену, а для 
визначення дисперсності осілих крапель використовують 
стандартні предметні стекла, які мають спеціальне покриття, 
що зменшує розтікання крапель і забезпечує стабільний коефі-
цієнт розтікання крапель.

Після проведення дослідів визначають показники якості 
виконання технологічного процесу обприскування: кількісне 
відкладення препарату, нерівномірність розподілення пре-
парату по оброблюваній поверхні, густоту покриття краплями 
обробленої поверхні, дисперсність осілих крапель, показник 
полідисперсності.

Виходячи із наведених загальних рекомендацій, мож-
на правильно вибрати розпилювачі до обприскувачів, які 
забезпечать кращу якість покриття, рівномірний розподіл 
препаратів по оброблювальній поверхні, високе проникнення 
у посіви чи крону дерев та значну ступінь осідання краплин. Це 
дозволить підвищити економічну ефективність застосування 
препаратів та зменшити пестицидне навантаження на екологі-
чний стан довкілля.
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АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА 
«AGROPORT WEST LVIV 2018»

19-21 квітня у Міжнародному аеропорті «Львів» імені 
Данила Галицького відбулася сьома Агропромислова ви-
ставка «Agroport West Lviv 2018». Це щорічний масштабний 
захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників 
України і Східної Європи. AGROPORT не просто організовує 
насичену програму, а робить акцент  на регіональних 
особливостях. Тому компанії-учасники запропонували 
саме ті технології та техніку, які найкраще підходять для 
Західного регіону. Окрім експозиції тут проходять численні 
ділові зустрічі  та стратегічні сесії з найактуальніших питань 
сільських територій та розвитку АПК. Це інтерактивний 
майданчик, де можуть зустрітися усі учасники цього про-
цесу: фермери, бізнес, влада, представники громадськості; 
показати свої досягнення та обговорити проблеми. Відвідав 
виставку і Президент України Петро Порошенко.

Оцінити результати роботи колег, отримати слушні 
поради та поділитися власним досвідом приїхали аграрії 
з 9 областей України: Львівської, Волинської, Рівненської, 
Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, 
Закарпатської, Чернівецької, а також експерти з Франції та 
Німеччини. Серед основних тем – тваринництво, рослинни-
цтво, вирощування органічної продукції, ягід, овочівництво, 
садівництво, рибне господарство тощо. На експозиціях пре-
зентували сільськогосподарську техніку в дії та обладнання.

До прикладу, ТОВ «Завод агропромислових техно-
логій» із Харкова представив зерносушильну установку 
модульного типу. Особливість обладнання –  використання 
теплогенераторів рідкопаливних та на біопаливі, брикетах, 
соломі. Зерносушильна установка не поступається анало-

гам, які виробляють малі та середні підприємства в Європі. 
Навіть більше – вітчизняний виробник імпортує таке 
обладнання у країни Європейського Союзу, а відтепер ще й 
у країни Балтики, де цього року реалізують 10 об’єктів. 

Володимир Нестеренко, заступник директора з 
продажу ТОВ «Завод агропромислових технологій»:

 «В нашому сегменті ми є лідерами на ринку. Працюємо 
більше 7 років, уже реалізували більше 100 об’єктів.  Ми – 
перший український виробник, який імпортує таке обладна-
ння до Європейського Союзу, а не навпаки. Ми оновили свої 
технології і пропонуємо аграріям високу якість обладнання, 
але за меншу ціну». 

Одразу три новинки запропонувала компанія «Лемкен-
-Україна». Це – оновлений обприскувач Primus 10. Компанія 
удосконалила електроніку, спростила управління, встанови-
ла новий насос та додала циркуляційний трубопровід по всій 
штанзі в базове оснащення.

Другий експонат – ротаційна борона Zirkon у комбінації 
із сівалкою Saphir 8, агрегатовані з трактором New Holland 
T7060. Якщо раніше подібні борони були призначені для 
обробітку на глибину від 1,5 до 12 сантиметрів, то відтепер 
завдяки довгим лапам агрегату аграрії можуть здійсню-
вати обробіток на глибину 18-20 сантиметрів. Саму сівалку 
покращили електронним приводом котушок. Особливість 
комбінації в тому, що за один прохід можна і підготовити 
ґрунт, і провести посів, а ще їх можна використовувати роз-
дільно. Таку техніку німецька компанія-виробник популяри-
зує в Україні, аби полегшити аграріям роботу, пропонуючи 
багатофункціональні машини.

Олександр Олексюк, регіональний менеджер з 
продажу у Західному регіоні України та Молдові 
компанії «Лемкен-Україна»: 

«Новинка, яку компанія  Lemken запропонувала аграріям 
на сезон 2018 року, – сівалка точного висіву Azurit, оснащена 
інноваційною системою DeltaRow, яка допомагає збільшити 
врожайність від 5 до 10 %. Конструктори компанії зроби-
ли ставку на два напівряди, зміщених один щодо одного з 
інтервалом 12,5 см. Завдяки такому способу збільшується 
відстань між самими насінинами і, таким чином, збільшує-
ться площа живлення. Насінини не конкурують за добрива, 
вологу та сонце, а відтак отримують більше живлення, що 
і  призводить до збільшення врожайності».

Серед вітчизняних виробників сільгосптехніки зупиняє-
мось біля експозиції ПАТ «Уманьферммаш». Підприємство 
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пропонує агрегати для обробітку ґрунту, зокрема, на 
виставці представлений плуг трьох корпусний оборотний.  
Якщо раніше плуг був необоротний, витрачалося більше 
пального та довше тривав обробіток землі, то за рахунок 
повороту механізму, який вдосконалили на підприємстві, 
економиться пальне на 10-15%, а також економиться час на 
посіви.

Валерій Лисенко, менеджер з продажу ПАТ «Умань-
ферммаш»:

«Нові моделі агрегатів ми скоро покажемо на виставці 
«Агро-2018» у Києві. Беремо участь у таких виставках 
часто, оскільки ці заходи дають можливість вивчати 
тенденції ринку, а найголовніше – безпосередньо спілку-
ватися з клієнтами. Наші покупці приходять і розповід-
ають з чим зручно працювати, що потрібно вдосконали-
ти. Ми збираємо інформацію, усе аналізуємо і покращуємо 
роботу з нашим обладнанням, щоб полегшити роботу 
вітчизняним аграріям». 

У програмі заходів першого дня виставки «Agroport 
West Lviv 2018» – Міжнародний форум «Здоровий ґрунт 
– здорова нація», організований ФАО (Глобальне ґрунтове 
партнерство), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О.Н. Соколовського», USAID, ГО «Українське товариство 
ґрунтознавців та агрохіміків». У форматі науково-практи-
чних семінарів розкрили такі теми: забруднення ґрунтів 
на землях с.-г. призначення, екологічне обґрунтування 
застосування пестицидів у захисті сільськогосподарських 
культур, проблеми поліпшення екологічного стану ґрунтів, 
забруднених пестицидами, відновлення забруднених 
ґрунтів, удосконалення граничних нормативів забрудне-
ння ґрунтів з урахуванням світових трендів та специфіки 
ґрунтового покриву України.

Серед заходів другого дня виставки – дискусійна 
панель ORGANIC TRADE FORUM LVIV – тенденції та тренди 
серед споживачів органічної продукції, історії успіху украї-
нських виробників та помилки у перших продажах.

Ольга Трофімцева, заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України:

«40% українського експорту – це продукція агропроми-
слового комплексу, 85% сировини – органічна. У нас сьогодні 
є 300 виробників органічної продукції, які сертифіковані за 
міжнародними стандартами, мають право постачати 
свою продукцію і в ЄС, і в США. І все більше ми виходимо на 
такі цікаві ринки як Японія, Канада.

Органічне виробництво має всі шанси  стати провід-
ним напрямком для нашого АПК. Але воно тісно пов’язане з 
якістю ґрунтів. Будемо відверті: перші роки незалежності 
в агробізнесі був період дикого накопичення капіталу, якою 
ціною давалися ці прибутки ніхто не думав. Тепер ми муси-
мо виправляти цю ситуацію. І агровиробники, на щастя, це 

чудово розуміють. Ми бачимо величезну зацікавленість та-
кими напрямками як нульовий обробіток землі, органічним 
виробництвом. Крім того, ці напрямки потребують чи-
мало людської  праці – значить, створюються робочі місця 
на селі. Сучасне сільське господарство вимагає відповідної 
техніки – підтягується машинобудування.  Галузь АПК над-
звичайно широка і на AGROPORT вона добре представлена». 

Цікавими для аграріїв були також ІІ Міжнародний 
форум «Ягідництво та кооперація» та семінар «Управлі-
ння стресом навколишнього середовища на ранніх 
етапах розвитку шляхом регулювання гормонального 
балансу рослин» від компанії Stoller Ukraine. 

У третій день виставки – особлива програма: спеціально 
до 5-ої річниці AGROPORT  в Україні запущено новий проект 
у форматі Дня поля – «Українське Трипілля». На полі 
провели демонстраційні покази сільгосптехніки, тест-
-драйви позашляховиків для фермерів. А також встановили 
новий український рекорд: зварено більше 3 тонн каші з 
органічних продуктів!

Також під час агропромислової виставки «Agroport 
West Lviv 2018» учасники порушували питання компле-
ксного розвитку сільських територій, ділилися своїм 
досвідом щодо вирішення проблем адаптації сільсько-
го господарства до змін клімату, відвідували практичні 
семінари та воркшопи для фермерів. Кращих аграріїв 
Львівщини організатори заходу відзначили за їхній вагомий 
внесок у розвиток галузі, що є відмінним стимулом та 
можливістю стати відомими не лише в Україні, але і за її 
межами.  
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Нині аграрні підприємства мають дуже 
великий вибір прес-підбирачів: рулонного 
чи тюкового типу, з продуктивністю 10 чи 
60 тонн/годину, для заготівлі сінажу чи 
сухої рослинної маси і т.д. Як же визначити-
ся підприємству, який прес-підбирач буде 
найбільш ефективним саме в його умовах?

ПРОДУКТИВНІСТЬ
Кожен господар знає, які обсяги роботи зі заготівлі сіна-

жу, сіна чи соломи та в які терміни потрібно буде виконати 
за допомогою прес-підбирача. 

Наприклад, якщо в господарстві середня урожайність 
соломи (зернові) становить 6 тонн/га, загальна площа, на 
якій буде заготовлена солома – 2000 га, а інтервал часу між 
обмолотом культур та початком ґрунтообробних робіт 
становить 2 тижні, то за таких умов продуктивність 
машин, які заготовлятимуть солому становитиме:

2000 га * 6 тонн/га = 12000 тонн (загальна кількість 
соломи);

12000 тонн/14 днів = 857 тонн/день (денна продукти-
вність прес-підбирачів);

857 тонн/день /10 робочих годин = 85,7 тонн/годину 
– саме така продуктивність прес-підбирачів дозволить 
заготовити вказану у цьому прикладі кількість соломи у 
потрібні терміни.

Кожен виробник прес-підбирачів може надати інформа-
цію щодо продуктивності машин власного виробництва. 
На сьогодні рекорд продуктивності прес-підбирачів 

встановлено тюковим пресом компанії CLAAS, модель 
QUADRANT 3400: 67,8 тонн/годину!

В середньому продуктивність прес-підбирачів при 
заготівлі соломи становить:

Тип прес-підбирача Продуктивність
Рулонний прес-підбирач з фіксованою 
камерою пресування

12-13 тонн/годину

Рулонний прес-підбирач зі змінною каме-
рою пресування

24-28 тонн/годину

Тюковий прес-підбирач 15-67 тонн/годину

Отже, в нашому прикладі з точки зору продуктивності 
потрібні 2 тюкових прес-підбирачі продуктивністю від 
43 тонн/годину.

ПОТРЕБА В ПОТУЖНОСТІ
Більш продуктивний прес вимагає більш потужного 

трактора. Прості рулонні прес-підбирачі з фіксованою 
камерою пресування найчастіше використовують з мало-
потужними тракторами (80 к.с.).

Для того, щоб отримати максимальну продуктивність 
рулонного прес-підбирача зі змінною камерою пресування 
треба мати більш потужний трактор: 90-100 к.с.

Для агрегатування тюкових прес-підбирачів потрібні 
сучасні потужні трактори: 100-250 к.с. залежно від моделі 
та розміру тюка. Дуже часто саме наявність/відсутність 
відповідного трактора відіграє вирішальну роль у виборі 
прес-підбирача підприємством.

Для нашого прикладу потрібні 2 трактори потужністю 
150-200 к.с. залежно від комплектації преса (наявність ножів).

ЛОГІСТИКА 
Порівняймо рулонний прес-підбирач зі змінною 

камерою пресування з тюковим пресом аналогічної 
продуктивності (камера пресування 80х70 см).

Рулонний прес зі змінною 
камерою пресування та 

діаметром рулону до 1,5 м

Тюковий прес з камерою 
80х70 см, довжина тюка 2,5 м

Маса рулону/тюка 0,340 тонни 0,230 тонни
Загальна кількість соломи (приклад) 12000 тонн 12000 тонн
Кількість рулонів/тюків (заготівля всієї кількості соломи) 35294 шт. 52174 шт.
Кількість рулонів/тюків, які помістяться на 1 причеп (шири-
на 2,5 м, висота 3 м, довжина 7,2 м)

24 шт. (з практики) 36 шт.

Кількість ходів причепів, необхідна для транспортування 
всіх рулонів/тюків

1471 1450

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ: 
ЯКИЙ ПОТРІБЕН САМЕ 

ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВУ?
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Порівняймо 2 рулонних преси зі змінною 
камерою з 1 тюковим пресом, який має удвічі 
вищу продуктивність, ніж рулонний прес 
(40-45 тонн/годину):

Рулонний прес зі змінною 
камерою пресування та 

діаметром рулону до 1,5 м

Тюковий прес з камерою 
120х70 см, довжина тюка 2,5 м

Маса рулону/тюка 0,340 тонни 0,420 тонни
Загальна кількість соломи (приклад) 12000 тонн 12000 тонн
Кількість рулонів/тюків (заготівля всієї кількості соломи) 35294 шт. 28571 шт.
Кількість рулонів/тюків, які помістяться на 1 причеп (шири-
на 2,5 м, висота 3 м, довжина 7,2 м)

24 шт. (з практики) 24 шт.

Кількість ходів причепів, необхідна для транспортування 
всіх рулонів/тюків

1471 1191

Увага! Окрім того, що тюки потрібно транспортувати, їх 
ще потрібно зібрати на полі та навантажити на причепи.

ОБВ’ЯЗУВАННЯ: РУЛОННІ ПРЕСИ
Сітка чи шпагат? Здається, дискусія може тривати вічно... 
Окрім різниці у вартості, обв’язування сіткою чи шпага-

том прямо впливає на продуктивність рулонного преса.
Приклад:
Продуктивність (пропускна здатність) рулонного преса 

становить 24 тонн/годину.
При хорошій урожайності 1 рулон формується при-

близно за 50 секунд + час на обв’язування (під час обв’язуван-
ня прес стоїть).

Якщо використовувати сітку, то час на обв’язування 
становить в середньому 7 секунд (залежить від виробника 
пресів та від кількості витків сітки).

Тобто, на формування 1 рулона діаметром 1,5 м і вагою 
340 кг потрібно 57 секунд. 

За літній робочий день (10 годин) прес, який обв’язує 
рулони сіткою, здатний зробити до 632 шт. рулонів (якщо 
відсутні простої з інших причин). 

Продуктивність такого преса за день становитиме до 

215 тонн.
Якщо ж такий самий прес обв’язує шпагатом, то час на 

обв’язування становитиме приблизно 42 секунди (зале-
жить від виробника пресів та від кількості витків шпага-
ту).

Загальний час на формування 1 рулону діаметром 
1,5 метра та вагою 340 кг становить 92 секунди.

За літній робочий день (10 годин) прес, який обвязує руло-
ни шпагатом, здатний зробити до 391 шт. рулонів (якщо 
відсутні простої з інших причин). 

Продуктивність такого преса за день становитиме до 
133 тонн.

Що це означає? 
Якщо господарство хоче затюкувати 5000 тонн соломи, 

то прес-підбирач, який оснащений системою обв’язування 
сіткою, виконає такий обсяг роботи за 23-24 дні. 

Якщо ж прес-підбирач оснащений системою обвязки 
шпагатом, то на той самий об’єм роботи йому знадобиться 
37-38 днів. І якщо час є лімітуючим фактором, то для того, 
щоб виконати весь обсяг роботи пресом, що обв’язує 
шпагатом, потрібен ще один такий самий прес!

Обв’язування: тюкові преси (дані приблизні в залежності від виробника)
Розміри тюка, см Кількість 

вузлов’язів
Висота тюка, м Довжина 

тюка, м
Витрата шпагату на 

1 тюк, прибл., м
Маса тюка 
(солома), 
прибл. т

Витрата 
шпагату на 

1 тонну соло-
ми, м

80x50 4 0,5 2,5 24 0,15 160
80x70 4 0,7 2,5 25,6 0,22 114,29
120x70 6 0,7 2,5 38,4 0,36 107,56
120x70 (вища щі-
льність пресування)

6 0,7 2,5 38,4 0,42 91,43

120x90 6 0,9 2,5 40,8 0,49 83,95

Отже, чим більший розмір і вага тюка, тим менша ви-
трата шпагату на 1 тонну соломи.

ВАРТІСТЬ
Це один із основних факторів, який впливає на рішення 

щодо придбання того чи іншого типу прес-підбирача та має 
оцінюватися з урахуванням всього обсягу роботи. Тобто варто 
також врахувати загальну кількість пресів, які потрібно буде 

залучити для виконання певного об’єму роботи, загальну 
кількість тракторів, водіїв, витрати на транспортування, витрати 
шпагату/сітки, витрати пального, ризики простоїв і т.д. І хоч 
вартість одного рулонного преса дуже суттєво відрізняється від 
вартості тюкового преса, у кінцевому розрахунку собівартості 
соломи тюковий прес може виявитись більш економічно ефе-
ктивним. Все залежить від обсягів та умов роботи.

Отже, можемо підвести короткий підсумок та рекомендації:
Невеликі обсяги заготівлі сінажу, сіна, соломи Малопотужний трактор (80 к.с.) не 

західного виробництва
Рулонний прес-підбирач з фі-
ксованою камерою пресування

Середні обсяги заготівлі сіна, соломи, сінажу;
Висока щільність та маса рулона;
Висока продуктивність рулонного преса

Малопотужний трактор (90-100 к.с.) 
західного виробництва

Рулонний прес-підбирач зі змінною 
камерою пресування 

Великі обсяги заготівлі сіна, соломи, сінажу в дуже 
короткі терміни;
Оптимізація логістики;
Особливі вимоги до якості корму (сінаж з люцерни)

Трактор західного виробництва 
100-250 к.с. (залежно від розміру 
прес-підбирача та його комплектації)

Тюковий прес-підбирач

Кожен виробник може назвати нескінченну кількість 
переваг своєї техніки. Тож обираючи найбільш ефективний 
прес-підбирач, який в повній мірі вирішуватиме поставлене 

перед ним завдання, господарству варто орієнтуватися в 
першу чергу саме на свої унікальні умови і потреби.

Наталія Сергєєва, продукт-менеджер по кормозаготівельній техніці КЛААС Україна.
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ЗБЕРЕЖЕНА ВОЛОГА

КРОК ПЕРШИЙ. 
ШВИДКЕ 
ТЮКУВАННЯ

Тюкопрес MCHale працює на 
швидкості 20 км/год і за 20 годин 
затюковує 100 га поля.

Прес-підбирач McHale V660 – для 
круглих рулонів із змінною камерою, 
обладнаний системою усунення 
заторів з опускаючим дном. На машині 
V660 встановлений 2.1-метровий 
оцинкований підбирач, що піднімає 
навіть самий короткий матеріал та 
оснащується бічними шнеками, які 
плавно ведуть матеріал в камеру. 
Високий потік трави в пресувальну 
камеру забезпечує зіркоподібний 
ротор. Пресувальна камера McHale 
V660 складається з 3 ременів, 
армованих двома шарами тканини та 
трьома шарами гуми, оснащена под- 
війним приводом для більш складних 
умов роботи, таких як вологий сінаж.

Міцний, як віскі. Власна вага 
4 тонни. Дійсно масивна рама має 
стійкість до динамічних навантажень 
та важких умов праці. Готовий рулон 
виходить у вазі від 100 до 1200 кг в 
залежності від обраного вихідного 
матеріалу. Розміри готового рулону 
регулюються від 0,7 м до 1,68 м.

Ротор 540 мм. Більший ротор – 
більша пропускна здатність. Тюко-
прес працює на швидкості 20 км/год, 
потужністю 30 т/год.

3-композитні ремені. Три шари 
гуми, армовані двома шарами ткани-
ни надають стійкість до порізів та 
каміння.

Система уникнення засмічень, 
демпфована гумовими упорами 
опускна підлога, при великих 
засміченнях додає 28,8% об’єму 
в пресувальній камері, знімаючи 
навантаження з ротора.

Центральна система змащу-
вання – запорука довговічності 
приводів. Губка рівномірно роз-
поділяє масло по приводних 
ланцюгах не створюючи бризг, та 
дуже легка в заміні. Рекомендована 
частота змащування центральних 
точок змащування (3 точки) через 
кожні 300-500 тюків. 

Стовідсоткова взаємозамінність. 
Всі сенсори однакові для усіх систем 
контролю.

Задати 200 бар тиску на тюк 
можна не виходячи з кабіни зручним 
пультом. До 6 шарів сітки на тюк. Для 
лічби на різних полях існує пам’ять на 
10 полів. А для лінивого тракториста 
– показник частоти змащування.

Великий валок після комбайну з 
12-рядною жаткою McHale "ковтає" 
без зупинок. Цьому допомагає прикат-
ний ролик вкладаючи навість самий 
розпушений валок рівно до камери 
пресування.

Кожний агроном як ніхто розуміє, наскільки швидко треба зібрати урожай і 
закрити вологу на стерні лущильником. Кожен зайвий день – це безповоротна 
втрата запасів води в поверхневому шарі ґрунту. Сучасний розвиток маши-
нобудування спростив збирання соломи до двох кроків:

Ріжучий блок з 15 ножами

Система уникнення заторів "дно, що 
опускається"
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ОСНОВА ВРОЖАЮ

Державна компенсація 25%

 (044) 451-68-77
(050) 312-08-28

market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

КРОК ДРУГИЙ. 
ВИВЕЗЕННЯ

Телескоп вже не потрібний! 
Самозавантаження мінусує одну оди-
ницю техніки.

Самозавантажувальний причіп- 
тюковоз ПТ-30 «Заводу Кобзаренка»  
з одним трактористом сам збирає, 
транспортує й розвантажує рулони. 
За раз може перевозити 30 рулонів 
будь-якого діаметра й будь-якої ваги. 
Підняття відбувається в напрямку 
руху, без уповільнення або зупинки. 
Принцип його роботи – гідравлічна 
посилена лапа, що оснащена трьома 
гідроциліндрами, на ходу підбирає 
рулон і закидає його на платформу, 
потім вмикається рухома передня 
стінка, що приводиться в дію від 
гідромотора та ланцюгової передачі, 
вона заштовхує рулони по плат-
формі.

Завантаживши повну платформу, 
тюковоз транспортує рулони на 
місце зберігання, де розвантажує 
їх без допомоги інших засобів. При 
розвантаженні піднімається пере-
дня частина платформи, створюючи 
похилу поверхню, а рухома передня 
стінка виштовхує всі рулони додолу, 
що займає близько 2 хв.

Ще раз зауважимо, при ви-
користанні тюковоза ПТ-30 необхі-
дний лише один трактор, який не 
прив'язує до себе додаткової техніки 
і не вимагає організації роботи ці-
лого комплексу с/г машин на багато 
днів. Так, для завантаження 30 тюків 
потрібно приблизно 20 хвилин, що 
дає змогу зібрати рулони з 100 га 
поля і перевезти їх на відстань 5 км 
за 2 дні. Таким чином двома тю-
ковозами за один день можна заго-
товити до 1000 тюків.

Причепи-тюковози характеризую-
ться вантажопідйомністю до 20 тонн, 

що дозволяє транспортувати великі 
обсяги. Як наслідок економія пали-
вно-мастильних матеріалів і мінімум 
часових витрат.

«Завод Кобзаренка» виготовляє 
тюковози таких розмірів: на 12 рулонів 
(ПТ-12), на 18 рулонів (ПТ-18) на 24 руло-
ни (ПТ-24) та на 30 рулонів (ПТ-30).

Можливість використання на 
нерівній поверхні, маневреність, 
надійність, безпека від пошкодження 
рулонів зробили причепи для переве-
зення тюків необхідним транспортом 
для будь-якого господарства. А хто 
ще вагається запрошуємо відвідати 
наше підприємство, де вже заготовле-
но 6000 рулонів? Це дійсно саме та 
техніка, яка дозволяє оперативно 
зібрати рулони з поля та не втратити 
вологу верхнього шару ґрунту.

ВСЬОГО 2 ТРАКТОРИ ЗАДІЯНІ 
ПРИ ЗБИРАННІ СОЛОМИ! ТРЕТІЙ 
ТРАКТОР МОЖЕ ВИХОДИТИ В ПОЛЕ З 
ЛУЩИЛЬНИКОМ. 
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«ОДИН З НАЙКРАЩИХ ПОМІЧНИКІВ ФЕРМЕРІВ»: ПОТУЖНЕ 
УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОСП ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА ПРО 

БОРОНУ-ПОЛОЛЬНИК UNIA AKCENT ВІД «ВФК»
Світ не стоїть на місці, він постійно розвивається, люди набувають нових 

знань та досвіду, створюють сучасні технології та обладнання, покликані поле-
гшити життя та досягти максимальних результатів при мінімумі затрат.

І сільське господарство не виня-
ток. Адже для досягнення високих 
результатів аграріям тепер не достат-
ньо лише багато та важко працювати, 
потрібно слідкувати за новинками та 
впроваджувати у себе новий досвід і 
світові розробки. Особливо це стосує-
ться технічної бази.

У цьому українським фермерам 
дуже допомагає «Волинська фондова 
компанія» - один із лідерів у сфері 
реалізації сільськогосподарської 
техніки на вітчизняному ринку, 
яка розпочала свою діяльність у 
1993 році і за цей період гідно себе 
зарекомендувала. «ВФК» є провід-
ним дилером сільськогосподарської 
техніки всесвітньовідомих брендів. 
Компанія представлена у всіх регіонах 
України для найповнішого забезпе-
чення українських аграріїв сучасною 
технікою, оригінальними запасними 
частинами та професійним сервісним 
обслуговуванням.

Чимало господарств в нашій 
державі вже добре знайомі з цією 
компанією та завдячують їй високи-
ми врожаями. 

Одним з клієнтів «ВФК» є приватно-
-орендне сільськогосподарське 
підприємство імені Шевченка, розта-
шоване у селі Угринів Горохівського 

району Волинської області. Воно було 
засноване ще у далекому 1946 році як 
колгосп імені Шевченка, та з того часу 
зазнало чималих змін.

З 1983 року і до нині господарством 
керує Турак Андрій Анатолійович – 
знана і шанована людина не лише на 
Волині, а й далеко за її межами. У 90-х 
роках, коли більшість господарств 
в Україні занепали, Андрію Анатолі-
йовичу завдяки розумній стратегії та 
вмілому управлінню вдалося не лише 
зберегти підприємство, а й вивести 
його на новий рівень, розширити та 
осучаснити, за що селяни йому над-
звичайно вдячні, адже саме завдяки 
пану Андрію вони мають робочі місця 
та гідну заробітну плату.

На сьогодні ПОСП імені Шевченка, 
основними галузями діяльності якого 
є рослинництво та тваринництво, 
єдине у Волинській області й одне 
з небагатьох в Україні сільсько-
господарських підприємств, яке у 2010 
році отримало статус спеціалізованої 
сировинної зони з виробництва си-
ровини, що використовується для 
виготовлення продуктів дитячого та 
дієтичного харчування.

Для переробки власної сировини 
у 2012 році в Угринові був зданий 
в експлуатацію міні-молокозавод, 

обладнання для якого виготовила та 
змонтувала ізраїльська фірма «ТЕС-
СА». Потужність заводу за одну зміну 
- 5 тонн молочної продукції. Власну 
продукцію ПОСП ім. Шевченка продає 
під торговою маркою «УгринівМо-
локо». Асортимент продукції заводу 
- пастеризоване коров`яче молоко 
жирністю 3,2 та 2,5 відсотка, сметана 
жирністю 22 та 15 відсотків, кефір жи-
рністю 2,5 та знежирений до 1 відсотка.

Аби дізнатися більше про роботу 
цього господарства, ми поспілкували-
ся з головним агрономом ПОСП імені 
Шевченка Богданом Степановичем 
Блаватним.

Як розповів пан Богдан, який пра-
цює на господарстві вже більше 20 
років, підприємство має в обробітку 
понад 2600 га орної землі, на якій 
вирощують кукурудзу (600 га), озиму 
пшеницю (900 га), озимий ріпак (300 
га), ячмінь (300 га) та багаторічні трави. 

- Оскільки у нас широко розвинуте 
тваринництво, адже ПОСП імені Ше-
вченка утримує понад 2 тисячі голів 
ВРХ, серед яких 800 дійних корів, тому 
всі культури ми вирощуємо з огляду на 
цю галузь, - зазначив агроном.

- А які технології обробітку 
ґрунту застосовуєте на підприє-
мстві?
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- Ми надаємо перевагу традиційним 
технологіям: це оранка, ґрунтопо-
глиблення. Зараз ПОСП імені Шевче-
нка знаходиться на етапі переходу до 
органічного землеробства, тож техніку 
намагаємося використовувати таку, 
щоб дозволила повністю обійтися на 
полях без «хімії».

- Якою саме технікою користує-
теся?

- Як і більшість аграрних під-
приємств, ми намагаємося йти в ногу 
з часом, адже розуміємо, що без нові-
тнього обладнання досягти високих 
результатів неможливо, а вітчизняний 
виробник вже не задовольняє наші 
потреби. Тож переходимо на світові 
марки. 

- У кого їх купуєте?
- Вже 5 років ми співпрацюємо з 

«Волинською фондовою компанією» 
і надзвичайно задоволені, адже 
за 25 років свого існування вона 
добре зарекомендувала себе на 
українському ринку. Її керівництво 
чудово розуміє потреби сільгоспви-
робників і намагається якнайкраще 
їх задовольнити. Уся техніка, яку 
пропонує компанія, надзвичайно 
якісна та за доступними цінами, вона 
ще жодного разу нас не підводила. 
Крім того, у «ВФК» швидке та якісне 
сервісне обслуговування, що дуже ва-
жливо, особливо в «гарячу пору».

- А можете «виділити» якийсь 
агрегат, який вам суттєво 
допомагає в роботі?

- Минулого року у «ВФК» ми 
придбали навісну пружинну 
борону-полольник Unia AKCENT 9 і 
задоволені покупкою на 100%, адже 
борона поєднує у собі чимало фу-
нкцій.

Як вже згадувалося, наше 
господарство пробує переходити 
до органічного землеробства, а ця 

борона дозволяє суттєво зменшити 
хімічне навантаження на рослини, бо 
знищує бур’яни в середині рядка ме-
ханічним шляхом, дає можливість пра-
цювати у стані вегетації, не порушуючи 
кореневу систему, після чого поля вже 
не потрібно обприскувати.

Крім того, через зміни клімату 
температурний режим, при якому 
відчувається брак вологи, дістався вже 
й до Волині, а цей агрегат може ви-
користовуватися для закриття вологи 
на полях.

- І вже є якісь результати завдяки 
використанню борони Unia AKCENT?

- Минулого року борону ми за-
стосовували в основному на озимій 
пшениці, і можемо відзначити, що її 
урожайність у 2017 році склала 76 
центнерів з гектара, що на 2 центнери 
вище ніж у 2016 році.

-  Які ваші подальші плани щодо 
співпраці з «ВФК»?

- З «Волинською фондовою 
компанією» ми налаштовані на дов-
гу і плідну співпрацю, адже завжди 
приємно працювати з тим, для кого 
клієнти – понад усе.

Пахольчук Юрій Віталійович, 
менеджер зі збуту «ВФК» у Воли-
нській області, про пружинну 
борону Unia AKCENT 9:

«Уся техніка від польської компанії 
Unia Group, яка є одним з провідних 
виробників сільськогосподарської 
техніки в Європі, якісна та потужна. 
Вона виготовляється на чотирьох 
заводах (Грудзенц, Слупськ, Кутно, 
Бжег) та експортується до 60 країн 
світу. Продукція виробляється із міц-
ної шведської сталі за допомогою за-
стосування нових технологій, у тому 
числі лазерної обробки. Компанія є ви-
робником ґрунтообробної, посівної та 
кормозаготівельної техніки, мульчу-
вачів, агрегатів для внесення добрив, 

обприскувачів, причепів, машин для 
посадки та збирання картоплі.

Великою популярністю серед украї-
нських аграріїв користується пружин-
на борона AKCENT від компанії Unia, яку 
ми між собою називаємо «механічний 
гербіцид». Ця борона призначена 
для механічного знищення бур’янів 
на полях за допомогою пружинних 
пальців. Крім того, вона також розри-
хлює ґрунт, підвищує ефективність 
поглинання поживних речовин, стиму-
лює розвиток коріння рослин, покра-
щує аерацію ґрунту.

Борона є універсальною і може ви-
користовуватися на будь-яких видах 
культур. Застосовується агрегат 
одночасно з весняним боронуванням. 
Найпоширенішою серед українських 
аграріїв є борона AKCENT 9 типу.

Щодо технічних характеристик, 
то її вага становить 1100 кг, необ-
хідна потужність – 90 к.с., кількість 
пружних пальців діаметром 7 мм з 
регульованим кутом атаки – 180 
штук. Опорні колеса 5,0/9 дозволяють 
регулювати робочу висоту, окремі 
секції машини мають незалежну 
навіску. Сегментна рама складається 
в транспортне положення гідравлі-
чним способом. Робоча секція завдяки 
конструкції підвіски прекрасно копіює 
рельєф поля. Крім того, агрегат 
можна додатково укомплектувати 
пневматичною сівалкою для си-
дератів ЕТА.

Борона Unia AKCENT 
зарекомендувала себе з найкращої 
сторони, адже в Україні її вже придбали 
чимало фермерських господарств, і за 
цей час ми не отримали ще жодного 
негативного відгука. Наостанок хочу 
додати, що «ВФК» є ексклюзивним 
дилером техніки бренду Unia Group в 
Україні».

Анна Артим

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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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 
БОРОНИ-ЛУЩИЛЬНИКА "ДУКАТ-2,5"

За технологічними властивостями дискові знаряддя є проміжними між лемішно-поли-
цевими плугами та розпушувачами. Дискові борони застосовують для виконання основного 
(на глибину 16...24 см) обробітку ґрунту під зернові та зернобобові культури, а також при лу-
щенні полів (на 8...16 см) з великою кількістю (понад 3 т/га) рослинних решток, зокрема після 
збирання грубостеблових культур (кукурудзи, соняшнику, сорго тощо), а також мілкого (на 
8...16 см) дискового лущення − ефективного агротехнічного прийому механічної боротьби з 
бур'янами, шкідниками та хворобами культурних рослин.

Ступінь загортання рослинних решток при дисковому 
обробітку ґрунту має становити не менше ніж 60 %. Гребінча-
стість поверхні не повинна перевищувати 5 см, висота гребенів 
на дні борозни після одного проходження дискової борони 
− 5см, а після двох − 4 см. Ступінь підрізання бур'янів має бути 
95...100 %.

З метою провокації та знищення бур'янів, а також подрібнення 
і перемішування рослинних решток у верхньому шарі ґрунту 
здійснюють дискове лущення на глибину 8...16 см. При цьому 
діаметр дисків становить не менш як 400 мм. Дискове лущення 
проводять відразу після збирання врожаю культури попередни-
ка, але не пізніше як за 15 днів до початку зяблевої оранки. На 
здискованому полі не повинно бути огріхів та пропусків, а верхній 
шар повинен мати дрібногрудкувату структуру.

Під час руху сферичних дисків випуклим боком уперед 
дискові борони можуть ущільнювати ґрунт.

Метою стерньового обробітку останнім часом є не тільки 
боротьба з бур'янами, а й закладення падалиці та великої 
кількості пожнивних залишків. При мінімальних технологіях 
обробітку ґрунту на полі залишається багато неподрібненої і 
нерівномірно розподіленої соломи. Традиційні культиватори 
не можуть впоратися з такою кількістю органічної маси на 
полях, полеглих зернових, стернею грубостеблових культур, 
сидератами.

Короткі дискові борони-лущильники «Дукат» − це повна 
лінійка високопродуктивні агрегатів з шириною захвату від 2,5 
м до 16,75 м.

«Дукат» найкраще підходить для стерньового обробітку. 
Він забезпечує інтенсивне перемішування ґрунту і рослинної 
маси на глибину до 14 см. Конструкція і розташування робочих 
органів забезпечує якісний передпосівний обробіток, що, в 
свою чергу, дозволяє значно розширити сферу застосування 
короткої дискової борони в аграрному виробництві, підвищити 
її річне завантаження і економічну ефективність застосування.

Коротка дискова борона-лущильник Дукат-2,5 (Рис. 1) − це 
навісна машина з цільною рамою, яка проста в транспортуван-
ні і не вимагає додаткового налаштування.

Рис. 1. Загальний вигляд дискової борони-лущильника Дукат-2,5

Агрегат не вимагає обслуговування (не має жодної точки 
змащення), що дуже зручно для невеликих господарств. Техні-
чні характеристики Дукат-2,5 наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Технічні характеристики борони-лущильника 
"Дукат-2,5"

Параметр Значення
Конструктивна ширина захвату, м 2,5
Необхідна потужність трактора, к.с. від 80
Агрегатування з трактором начіпне
Маса в базовій комплектації, кг 1051
Кількість дисків, шт. 20
Діаметр дисків, мм 566
Глибина обробітку, см 3 - 12
Робоча швидкість, км/год 10...17
Продуктивність, га/год до 3,09
Витрата палива, л/га 4,5...5,5
Габаритні розміри в транспортному поло-
женні (довжина х ширина х висота).

2456x2691х1450

Для визначення якісних показників роботи борони-лущи-
льника Дукат-2,5 науковцями Сумського національного 
аграрного університету були проведені польові випробування 
такого агрегату наданого виробником «Лозівські машини».

Метою дослідження було встановлення впливу на якісні показни-
ки роботи дискових знарядь (відхилення від заданої глибини обробі-
тку, профіль дна борозни) таких параметрів, як: швидкість руху агре-
гату, встановлена робоча глибина обробітку, спосіб руху агрегату.

Програма досліджень передбачала оцінку роботи 
«Дукат-2,5» при різних направленнях руху відносно розташу-
вання рядка: вздовж рядка та під кутом 350. Показники, що 
характеризують стан поля, представлені в таблиці 2.

Таблиця 2. Умови роботи борони-лущильника "Дукат-2,5" 
під час досліджень

Показники умов Фон (після збирання 
кукурудзи на зерно)

Вологість повітря, % 82
Швидкість вітру, м/с 0,6
Вологість (%) ґрунту в шарах:
   0 - 5 см 
   5 -10 см 
   10 - 15 см

17,75
17,14
17,47

Забур’яненість поля до проходу агрега-
ту: шт./м2

6,0

Висота стерні, см 31,0
Вологість матеріалу, % 61,16
Маса рослинних залишків, г/1м2 2864

Визначення показників якості проводилось у відповідності 
до стандартних методик:

- Техніка сільськогосподарська. Методи визначення умов 
випробувань: КНД 46.16.02.08-95. Держстандарт України;

- РД.10.4.2-89. Випробування сільськогосподарської техніки. 
Машини і знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту. Про-
грама та методи випробувань. Держстандарт України;

- КНД.46.16.02.-96. Техніка сільськогосподарська. Номенкла-
тура показників якості;
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- Методика дослідження якісних показників виконання 
технологічних операцій, розроблена на кафедрі тракторів та 
сільськогосподарських машин Сумського НАУ.

Глибину ходу робочих органів заміряли використовуючи 
спеціально виготовлений металевий щуп з поділами. Щуп зану-
рювали у ґрунт, до тих пір, доки він не почне контактувати з 
ущільненням, утвореним диском. Після чого оцінювали познач-
ку на шкалі щупа і фіксували її в робочих матеріалах. Отримані 
дані використовувались для аналізу утримання глибини ходу 
робочих органів та відхилення середньої фактичної глибини 
обробітку ґрунту від заданої. 

Визначення глибини западин та висоти гребенів після 
обробітку ґрунту агромашинами з дисковими робочими орга-
нами проводилось з використанням 2-х метрової рейки, покла-
деної на гребні та лінійки, яку встановлювали до контакту з 
ґрунтом. Отримані дані фіксувались в робочих матеріалах.

 Для обробки отриманих даних та побудови графіків викори-
стовували графічний редактор Microsoft Office Excel.

Рис. 2. Залежність відхилення заданої глибини обробітку від 
робочої швидкості агрегату при руху вздовж рядка

На рис. 2 показано, як змінювались відхилення від заданих 
глибин обробітку в залежності від швидкості при напрямку 
руху агрегату вздовж рядка. Як видно з графіка, значення вели-
чин відхилень збільшувались зі збільшенням глибини обробі-
тку. Для всіх глибин обробітку (7 см, 10 см, 14с м) найбільші 
відхилення (8,2%, 12%, 42,3%) були зафіксовані при швидкості 
руху агрегату в діапазоні 12-14 км/год, а найменші значення 
відхилень спостерігались при швидкості руху в межах 10-
12 км/год (-2,9%, 1,4%, 20,7%).

Рис. 3 демонструє, як змінювались відхилення від за-
даних глибин обробітку в залежності від швидкості при 
напрямку руху агрегату під кутом 35° до рядка. Як видно 
з графіка, значення величин відхилень збільшувались зі 
збільшенням глибини обробітку. Для всіх глибин обробі-
тку (7 см, 10 см, 14 см) найменші відхилення (-14%, -6,6%, 
17,1%) були зафіксовані при швидкості руху агрегату в 
діапазоні 12-14 км/год. Від’ємні значення величини від-
хилень для глибин обробітку 7 та 10 см вказують на те, 
що диски борони заглиблювались понад встановлені при 
налаштуванні агрегату межі.

Рис. 3. Залежність відхилення заданої глибини обробітку від 
робочої швидкості агрегату при напрямку руху під кутом 35° 

до рядка

Слід зазначити, що при обох напрямках руху агрегату 
значення відхилень від заданої глибини обробітку не переви-
щували встановлені агровимогами 20 см, окрім обробітку на 
глибину 14 см.

При глибині обробітку 7см (рис. 2 та 3) для обох напрямків 
руху найменші відхилення спостерігалися при швидкостях в 
8-10 та 14-16 км/год (6 та 4% для руху вздовж рядка, 5,1% для 
руху під кутом 35°). На швидкості в межах від 10 до 14 км/год 
меншими за абсолютним значенням були відхилення при руху 
агрегату вздовж рядка.

При встановленій глибині обробітку у 10 см (рис. 2, 3) кращі 
результати агрегат продемонстрував при руху вздовж рядка, 
окрім діапазону швидкості в 12-14 км/год.

При встановленій глибині обробітку у 14 см (рис. 2, 3) менші 
значення відхилень глибини обробітку отримали при руху 
агрегату під кутом 35° до рядка. При цьому варто зазначити, що 
в діапазоні швидкостей руху агрегату від 8 до 12 км/год значен-
ня відхилень відрізнялись несуттєво та складали близько 20%.

Згідно агровимог профіль дна борозни після дискування 
має не перевищувати 5 см.

Рис. 4. Залежність профілю дна борозни від робочої швидкості 
агрегату при руху вздовж рядка

На рис. 4 показано, як змінювались значення глибин 
западин дна борозни в залежності від швидкості при напря-
мку руху агрегату вздовж рядка. Як видно з графіка, значення 
величин западин зменшувались із збільшенням швидкості 
руху агрегату для діапазону швидкостей 10-16 км/год. Також з 
рис. 4 видно, що при швидкості руху 8 -10 км/год для жодної з 
встановлених глибин обробітку не вдалося домогтися викона-
ння агровимог (не більше 50 мм).

Рис. 5. Залежність профілю дна борозни від робочої швидкості 
агрегату при руху під кутом 35° до рядка

Рис. 5 демонструє, як змінювалась значення глибин западин 
дна борозни в залежності від швидкості при напрямку руху 
агрегату під кутом 35° до рядка. Забезпечити дотримання 
агровимог агрегатом вдалося при всіх встановлених глибинах 
та швидкостях руху, в той час як при руху агрегату вздовж ряд-
ка це вдалося лише в діапазоні швидкостей 12-16 км/год.

Аналіз даних польового досліду дав можливість визначи-
ти оптимальні параметри швидкості руху ґрунтообробного 
агрегату, глибини обробітку та способу руху по полю, при яких 
можливо виконати технологічний процес дискового обробітку 
ґрунту з показниками роботи, що відповідатимуть агровимо-
гам. Так, при обох напрямках руху агрегату значення відхилень 
від заданої глибини обробітку не перевищували встановлені 
агровимогами 20 мм, окрім обробітку на глибину 14 см.

За показником величини профілю дна борозни кращим 
виявився спосіб руху під кутом 35° до рядка. Дотриматись 
агровимог агрегатом вдалося при всіх встановлених глибинах 
та швидкостях руху, в той час як при русі агрегату вздовж ряд-
ка це вдалося лише в діапазоні швидкостей 12-16 км/год.

Владислав Зубко, к.т.н., доцент
Сергій Соколік, старший викладач

Сумський національний аграрний університет
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Великий бункер для насіння і добрив (5000 л) для високої продуктивності
Добрива оптимально закладаються поблизу кореня рослини
Об´ємний колісний легкохідний коток для одночасного ущільнення та 
безпечного транспортування
Надійний дводисковий сошник OptiDisc, який не потребує обслуго-
вування, з навантаженням до 70 кг для точного відкладення насіння

Посівні комбінації Compact-Solitair HD використовуються як 
для традиційного посіву так і для мульчованого. Вони дають 
можливість продуктивно вести посів та одночасно вносити 
добрива. Вирізні диски короткої дискової борони Геліодор 
оптимально готують посівне ложе. Зверніть увагу на наступні 
аргументи:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

ТОЧНІСТЬ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ





СЕПАРАТОРИ «САД» – 
ТРАВМОВАНІСТЬ ЗЕРНА 0%

Про сепаратори «САД» – творіння, створене при злит-
ті науки і практики в сфері агрономії та аеродинаміки, 
розмовляємо з керівником наукового відділу компанії 
виробника ТОВ НПП «Аеромех» Чорнобай Іриною Воло-
димирівною.

– Розкажіть про компанію «Аеро-
мех».

– Наша компанія працює на ринку 
з 2001 року, коли було налагоджено 
виробництво аеродинамічних се-
параторів «САД». Виробничі поту-
жності знаходяться у м. Кремінна 
Луганської області. Наші розробки 
запатентовані, підтвердженою є і від-
сутність в світі аналогів. Ми продаємо 
нашу техніку не лише в Україні, але 
й за кордоном. Географія експорту 
охоплює більше ніж 45 країн світу. 
Ми узагалі експортно-орієнтована 
компанія – до 70% продукції продаємо 
на зовнішні ринки. Якщо ж говорити 
про Україну, то тут уже працює п’ять 
тисяч наших сепараторів, агрофі-
рми задоволені. Часто буває так, що 
спершу купляють менш потужний 
сепаратор, а згодом, впевнившись у 
відмінній роботі техніки нашого ви-
робництва, беруть потужніші моделі. 
Розробником і автором усіх моделей 
сепараторів «САД» є Сухін Володимир 
Степанович, доктор технічних наук, 
який володіє понад 60 патентами.

– Чим сепаратори САД виділяю-
ться серед конкурентів?

– Робота сепаратора «САД» 
заснована на біологічній різно-
якісності насіння, сформованого в 
різних зонах суцвіття. Сепаратори 

дозволяють відбирати зерна, які 
сформувались в середній зоні колоса 
чи качана, і які мають найбільшу 
біологічну цінність (сильний зародок, 
життєздатне, продуктивне насіння, 
велика питома вага зерна, вища маса 
зернини). Це дозволяє лише завдяки 
використанню наших сепараторів 
досягати збільшення урожаїв. Факти-
чно наші клієнти впевнено говорять 
про 25% збільшення урожаїв зернових 
– лише завдяки 
використанню 
нашого се-
паратора. Ми 
також проводимо 
постійні дослі-
дження – у нас 
максимальне 
збільшення 
врожаїв пшениці 
озимої складало 
35%, це у трьохрі-
чних дослідах, які 
проводились як 
у лабораторіях, 
так і у польових 
умовах. 

– Ми розроби-
ли різні моделі 
сепараторів 
продуктивністю 
від 4 до 150 тонн 

в годину. Наприклад, на виставці 
«Зернові технології 2018» у Києві ми 
презентували нашу нову розроб-
ку – сепаратор «САД» із вбудованим 
скальператором зерна. Притім варто 
зауважити, що і розміри сепаратора, 
і енергоспоживання залишились та-
кими ж як і раніше, ніяких додаткових 
двигунів ми не ставили. Аграрії, 
використовуючи наш сепаратор, по 
суті, економлять гроші, тому що вони 
отримують два агрегати в одному. 
Травмованість зерна у нашому 
скальператорі – 0%, це досягається 
завдяки тому, що в ньому працює, 
по суті, лише повітря. В сепараторі є 
вбудований генератор, який дозволяє 
йому ефективно та якісно працювати. 
Сепаратор працює таким чином, що 
дев’ять струменів повітря різних 
міцності та напрямку розподіляють 
зерно на три фракції. Використання 
сепаратора дуже просте, його легко 
чистити. З впевненістю можна говори-
ти, що наші сепаратори агрофірма 
окупить за один сезон, а то й за кілька 
днів його роботи.  

Сепаратори «САД» використовую-
ться і у селекційній роботі для виведе-
ння нових сортів. Компанія «Аеромех» 
ніколи не стоїть на місці і постійно 
працює над технікою, проводить 
польові дослідження з використан-
ням різних культур. «Ми займаємось 
наукою, а не лише виготовляємо залі-
зо» – каже Ірина Володимирівна. 

Розмовляв Гуменецький Володимир
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Компанія FAST була створена у 1990 році Верліном Фастом, фермером зі штату Міннесота. 
Верлін шукав більш ефективні рішення для обприскування сільськогосподарських культур у 
порівнянні з іншими обприскувачами на ринку. Компанія розпочала роботу як виробник причі-
пних та навісних обприскувачів. З початку 2000-х років було започатковано виробництво машин 
для внесення рідких добрив та компанію визнали ринковим лідером США в сфері інновацій. 

У 2015 році після злиття з компанією WASP, Inc. з Гленвуда, 
Міннесота, компанія FAST повністю перейшла у власність її спів-
робітників. Це дозволило обом компаніям диверсифікувати та 
наростити виробництво шляхом виділення більшої кількості 
коштів на розробку та інновацію продукції, яка відповідає 
вимогам споживачів, а також збільшити виробничі потужності. 
Головним завданням обох компаній, FAST і WASP, є випуск 
якісної і надійної продукції, досягнення найкращих результатів 
у впровадженні нових технологій з метою забезпечення найва-
жливіших сільськогосподарських операцій.  Група компаній 
об’єднує п’ять виробничих підприємств, де працює понад 800 
працівників. 

Протягом останніх років компанія FAST продовжує 
інвестувати в обладнання, що дозволяє підвищити рівень 
автоматизації та надійність нашого технологічного процесу з 
виробництва якісних машин для фермерів. Наразі ми викори-
стовуємо у виробництві столи для лазерного різання, роботи-
зовані зварювальні комплекси, листоштампувальні преси та 
автоматизовану систему фарбування порошковими фарбами.

Сьогодні дві основні лінійки продукції представлені обпри-
скувачами та машинами для внесення рідких добрив. Продаж 
продукції здійснюється через мережу дилерів у США, Канаді, 
Південній Африці, Австралії, ЕС, Росії, а від 2016 року – і в Україні.

Одним із перших покупців наших машин для внесення рід-
ких добрив в Україні стало ТОВ «Кищенці» Маньківського ра-
йону Черкаської області. Спеціально для цього господарства 

ми виготовили найбільший у світі аплікатор для міжрядково-
го внесення рідких добрив шириною захвату 36,6 м. Щороку 
даний агрегат підживлює посіви кукурудзи, ріпаку та пшениці. 
Використання технології міжрядкового підживлення дозволи-
ло зменшити затрати на придбання добрив та збільшити уро-
жайність кукурудзи від 1 до 2 тонн з гектара. Досвід використа-
ння міжрядкового підживлення рідкими добривами разом із 
внесенням їх в ґрунт забезпечує найефективніше споживання 
азоту рослинами і мінімізує його втрати.

Господарство використовує найбільший у світі аплікатор 
рідких мінеральних добрив. Ширина захвату складає 36,6  м, 
в міжряддях – 100 см, об’єм баків –12900 літрів. Оскільки 
господарство висіває просапні культури (кукурудзу і соняшник) 
з міжряддям 50 см, то підживлення відбувається через міжряд-
дя. Продуктивність машини за світловий день сягає 400 га, а що-
року підживлюється понад 5000 га. Також господарство вносить 
рідкі добрива при посіві використовуючи додаткові баки FAST, 
які монтуються на сам трактор.

Використання техніки FAST дозволяє нашим клієнтам значно 
скоротити або відмовитись від використання дорогих сухих 
азотних добрив на користь більш дешевших та ефективніших 
рідких. В залежності від виду рідких добрив, витрати на їх ку-
півлю зменшуються від 20 до 40% у порівнянні з сухими.

FAST – ЛІДЕР З ВИРОБНИЦТВА МАШИН 
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ 
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МІЖРЯДКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
Головне завдання при внесенні будь-яких добрив – це внести 

їх тоді, коли рослина потребує цього найбільше, а також звести 
ризик денітрифікації до мінімуму. Згідно з дослідженнями та 
досвідом фермерів, одним з найкращих рішень для досягнення 
цієї мети є внесення у ґрунт рідких добрив.

Багато дискусій велося щодо інших методів внесення добрив 
під час вегетації, які дають змогу розбризкувати азотне добриво 
по поверхні. Один із ризиків такого підходу: якщо ви чекатимете 
до стадії 8-12 листа кукурудзи для внесення повного обсягу азо-
тних добрив, ви ризикуєте отримати нестачу азоту в ґрунті на 
критично важливих ранішніх етапах розвитку (5-6 листок), коли 
у кукурудзі зазвичай закладається розмір качанів.

Згідно з дослідженнями університету штату Іллінойс, росли-
ни потребують невеликої кількості азоту від початку розвитку 
до етапу 5-го листа.

Найбільшу частину від усього внесеного азоту кукурудза по-
глинає на етапі розвитку від 8-го листа до формування гронця. 
Засвоєння азоту в основному припиняється після запилення. 
Таким чином, найоптимальніший час для внесення азотних 
добрив – до 8 листа. 

Крім цього, по мірі прогрівання ґрунту на пізніших етапах 
до формування гронця, органічна речовина природним чи-
ном починає насичувати ґрунт азотом, що зменшує потребу у 
міжрядковому підгодовуванні на етапах 8-12 листа. Це означає, 
що міжрядкове підживлення краще проводити на більш ранніх 
етапах, коли ґрунт має нижчу температуру та менше насичує-
ться азотом природним шляхом.

Іншою небезпекою є те, що розбризкування добрива по 
поверхні збільшує ймовірність втрати азоту. Вприскування азо-
ту у ґрунт зменшує ризик його випаровування. Також зменшує-
ться залежність від дощів, які при розбризкуванні добрива по 
поверхні ґрунту необхідні для того, щоб добриво досягло корі-
ння рослин. Обладнання FAST для міжрядкового підживлення 
вприскує азот до коріння рослин, як раз там, де це потрібно 
найбільше.

Доктор Фабіан Фернандес з університету штату Міннесо-
та створив список технологій міжрядкового підживлення за 
рівнем їх корисності – від найбільш до найменш корисних.

1. Внесення рідких добрив між рядками;
2. Розкидання добрив у твердій формі, як нітрат або сульфат 

амонію;
3. Розкидання карбаміду;
4. Розбризкування рідких добрив між рядками;
5. Розбризкування рідких добрив;
Багато фермерів переконалися у перевагах обладнання 

FAST для міжрядкового підгодовування рослин, оскільки його 
конструкція має неперевершені характеристики для якісно-
го внесення добрив. Машина для внесення рідких добрив 
FAST стимулює розвиток рослин перед самим початком етапів 
інтенсивного росту та знижує ризик втрат азоту.

ЗРОБЛЕНО ФЕРМЕРАМИ – ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
Усе обладнання FAST пройшло випробування на міцність 

у польових умовах і відповідає сучасним вимогам фермерів. 
Наша головна мета — надати споживачам надійне і сучасне 
обладнання з шарнірним з’єднанням та коротким шасі, яке 
зменшує пошкодження рослин до мінімуму, а також впровадити 
сучасні технології виробництва, що відповідають усім вимогам 
ISO, задовольняють рекомендаціям та технології диференці-
йованого внесення добрив. Найбільш важливим є те, що ми 
приділяємо максимум уваги якості та надійності нашої продук-
ції, що запобігає її поломкам у полі.

Ми добре розуміємо, що фермерам сьогодні необхідно 
продовжувати нарощувати ефективність та прибутковість своєї 
роботи, тому наше обладнання сконструйовано та виробле-
но таким чином, щоб пришвидшити вашу роботу та зробити її 
більш точною і безпечною. Ваші витрати на продукцію FAST оку-
пляться у найближчі роки.

Мета компанії FAST зробити вас постійним покупцем нашого 
обладнання.

Олексій Бондар, торговий представник FAST Global 
Solutions в країнах СНД:

"Наша техніка лише останні три роки присутня на украї-
нському ринку. Але за цей короткий час в Україні реалізовано 
та успішно працює вже кілька десятків аплікаторів для внесе-
ння рідких добрив. На українських полях використовуються 
машини всіх основних модельних рядів з шириною захвату від 
12 до 36 метрів та з міжряддями від 25 см до 1 метра, на колі-
сному та гусеничному ходу. Нашою технікою підживлюється 
більшість основних культур, які вирощуються в Україні. Це 
озима пшениця, ріпак, кукурудза, соняшник і навіть цукровий 
буряк.

В цьому році в Україну було поставлено першу партію машин 
серії "А", це нове покоління аплікаторів, розроблене спеціально 
для європейського ринку. Їх транспортна ширина не перевищує 
3,40 м, а висота – 3,80 м. Це єдиний в світі модельний ряд ши-
рокозахватних аплікаторів рідких добрив з такою компактною 
конструкцією. Найближчі конкуренти вироблять машини 4,7 
м та ширше. Компактна конструкція дозволяє швидше пере-
їжджати між полями, набагато зручніша при транспортуванні 
та експлуатації.

Крім того, в цьому році ми плануємо вперше презентувати 
українським аграріям причіпні обприскувачі FAST, які славля-
ться своєю надійністю, зручністю в експлуатації та високою 
продуктивністю.

В травні та червні ми плануємо провести разом з нашим 
дилером «Тайтен Машинері Україна» більше десяти демо-
-показів машин для внесення рідких добрив у більшості регіонів 
країни. Оскільки наша продукція нова для вітчизняного ринку, 
ми прийняли рішення показати ефективність нашої техні-
ки і технології міжрядкового підживлення безпосередньо в 
господарствах зацікавлених клієнтів. Тому я запрошую всіх, хто 
цікавиться технологією внесення рідких добрив, приєднатись 
до нас під час польових показів".

Представник FAST Global Solutions, тел. (067) 4453775
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ВІТЧИЗНЯНА ЗООТЕХНІЧНА НАУКА 
ЇЇ ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРОФЕСОР МИКОЛА ЧИРВИНСЬКИЙ

Невід’ємною частиною ментальності українців є любов до обробітку землі, а національної 
економіки – вирощування рослин та тварин. Тут вирішальну роль відіграє селекційно-
генетична робота над племінним ресурсом та зоотехнічна наука загалом, головне призначення 
якої полягає у розробленні комплексу ефективних заходів із розведення, годівлі й утримання 
сільськогосподарських тварин. Одним із основоположників її в Україні справедливо вважають 
професора Миколу Петровича Чирвинського.

ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ
Чирвинський М.П. – український зоотехнік родом із 

Чернігова. Народився він у дрібній дворянській родині, а 
навчався у Воронезькому кадетському корпусі. Протягом 
1868-1872 рр. – у Санкт-Петербурзькому землеробському ін-
ституті, де й розпочалося формування його наукових пріори-
тетів. По закінченню навчального закладу він представив 
письмове міркування «О некоторых свойствах лигнина». 
Уже в цей період проявилася його зацікавленість питаннями 
анатомії та фізіології, посилилося захоплення зоотехнією. 
Результатом такого поєднання стала розробка наукових 
основ годівлі сільськогосподарських тварин, що ґрунтувала-
ся на глибокому знанні закономірностей фізико-хімічного 
механізму процесів травлення.

У 1877 р. вченого відряджають за кордон для ознайомле-
ння з досвідом діяльності перших агрономічних дослідних 
станцій та лабораторій при сільськогосподарських школах в 
Німеччині, Бельгії, Франції. Після повернення на батьківщи-
ну його запрошують до Петровської сільськогосподарської 
академії для організації першої в країні кафедри зоотехнії. За 
дорученням Департаменту землеробства Микола Петрович 
розробив перше керівництво для курсу загального тварин-
ництва, яке видалося настільки вдалим, що витримало 
чотири видання і більш ніж 30 років було основним посібни-
ком для студентів вищих та середніх сільськогосподарських 
закладів. Учений також ініціював відкриття кафедри годівлі 
сільськогосподарських тварин у складі академії, надаючи 
годівлі роль вирішального важеля на шляху вдосконалення 
вітчизняного тваринництва.

За захист дисертації у 1883 р. М.П. Чирвинському при-
своєно ступінь магістра сільського господарства. У своєму 
дослідженні, керуючись класичними фізіолого-хімічними 
методами, він науково обґрунтував основи жироутворення в 
організмі, при цьому переконливо спростувавши пануючу на 
той час у світовій біологічній науці гіпотезу відомого німе-
цького фізіолога, професора Мюнхенського університету 
К.Фойта щодо заперечення участі вуглеводів в утворенні 
жирів. Фактично цією роботою вітчизняна зоотехнічна наука 
декларувала своє право на самобутність.

АКТИВНА НАУКОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Після цього його затверджують на посаді екс-

траординарного, а в 1891 р. – ординарного професора на 
кафедрі зоотехнії. У 1894 р. після закриття академії його 
обирають членом Ученого комітету Міністерства земле-
робства і державних маєтностей, а також завідувачем бюро 
зоотехнії. Тут проявилися організаторські здібності вченого.

Так, він став організатором цілого ряду сільсько-
господарських виставок та з’їздів; очільником відділу 
тваринництва на Всеросійській виставці в Нижньому Нов-
городі; він провів (1895-1896 рр.) спеціальне обстеження 
грубововнового вівчарства в південній частині Російської 
імперії та Бессарабії.

Пізніше (1898 р.) за рекомендацією К.А. Тімірязєва, 

вченого запросили до щойно відкрито-
го Київського політехнічного інституту 
(КПІ), у складі якого функціонувало сільськогосподарське 
відділення. Згідно наказу Міністерства фінансів його при-
значають, а через два роки затверджують на посаді декана 
цього відділення та ученим секретарем Інституту. На цій 
посаді він виявився невтомним новатором та генератором 
нових ідей, в т.ч. в управлінні вищою школою. У 1905 р. 
його обирають директором КПІ, але через він залишає цю 
посаду. Через шість років роботи у закладі вченому при-
своюють звання заслуженого професора.

При ньому на сільськогосподарському відділенні 
створена одна з кращих в країні кафедра загальної зоо-
технії із кабінетами та лабораторією, зразковим на той 
час скотарським двором і дослідною вівчарнею (біля 100 
голів курдючних, волоських, цигайських чушок та інших 
порід, більш ніж 30 порід та типів, які були поширеними на 
той час в країні). Це дало змогу зробити заняття з вівчарства 
більш наглядними, розкривало широкі можливості для порі-
вняльного вивчення наявного племінного матеріалу.

У 1915 р., як результат 12-річної кропіткої праці, ви-
ходить монографія «Разводимые в России породы грубоше-
рстных овец», яка стала першою фундаментальною працею 
зі стаціонарного вивчення вітчизняного вівчарства. Загалом 
праці професора М.П. Чирвинського стосуються питань 
годівлі, росту і розвитку сільськогосподарських тварин, 
вівчарства, вовнознавства та смушкознавства. Вчений екс-
периментально довів, що в утворенні жиру в організмі, 
крім білків, беруть участь вуглеводи і мінеральні речовини; 
досліджував залежність росту і розвитку тварин, особливо 
у молодому віці, від годівлі, утримання, клімату та інших 
факторів.

Слід зауважити, що пошуки вченого у галузі зоотехніки 
були проведені на 30-40 років раніше подібних досліджень у 
зарубіжних країнах і принесли йому світове визнання. Вони 
слугують вихідним пунктом для сучасних онтогенетичних 
досліджень сільськогосподарських тварин.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://uk.wikipedia.org, http://www.rusnauka.com,

https://nubip.edu.ua, http://vseslova.com.ua
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В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
СІВАЛКУ LEMKEN SOLITAIR 12, ЯКА 
МОЖЕ ОДНОЧАСНО ВНОСИТИ ДОБРИВА

У Криворізькому районі у агрогосподарстві «Ексім» 
протестували сівалку Lemken Solitair 12 – на площі 40 га 
сіяли ячмінь.

Як повідомляє Traktorist.com, загалом, ця модель вже 
знайома українському користувачу, але оновлення сто-
сується однієї принципової відміни – додана функція вне-
сення стартових добрив, а також оптимізована конструк-
ція машини.

«Це перша такого роду сівалка в Україні, і її перше ви-
пробування. Головна відмінність від попередніх – машина 
має можливість одночасно висівати та вносити стартові 
добрива», – розповів генеральний директор «Лемкен–
Україна» Артем Калашник.

Причепна пневматична рядова сівалка має насіннєвий 
бункер об’ємом 5800 л, великі шини, ширину захвату 12 
м, двосекційний сошниковий брус, який не має аналогів у 
світі, та гідравлічно складається для транспортування до 
ширини 3 м.

Всього на сьогодні в Україну «зайшло» дві таких сівалки, 
разом з її виходом на загал стартували і продажі моделі.

JOHN DEERE ВИПУСТИТЬ АВТОНОМНИЙ 
ТРАКТОР

Компанія John Deere завершила розробку автономного 
електричного трактора, який буде підключатись безпосе-
редньо до електромережі.

Про це повідомляє Traktorist.com.
Відповідно до попередніх даних загальна потужність 

трактора сягає 300 кВт. Система має 2 двигуна – 
150-кіловатний (до 200 кВт) для пересування, і 200-кіло-
ватний для роботи з сільськогосподарськими знаряддями.

Офіційно модель ще не презентована, але John Deere 
підтвердив наявність концепту. Автономний трактор по-
ходить від проекту «Sesam», в якому John Deere експери-
ментував з різними типами акумуляторів.

Виробник створив трактор відразу без кабіни, під-
креслюючи його повну автономність і незалежність від 
оператора.

Проект, фінансований державою, було розпочато ще 
в 2014 р., а завершено в 2017-му. До останнього часу 
він тримався в секреті. У 2018 р. команда представить 
результати, від яких буде залежати продовження фінансу-
вання і розвиток проекту, але за повідомленням компанії 
офіційна презентація має відбутись у 2019 році.Ф
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рівномірне
підняття

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова,16
e-mail: oce@vfk.lutsk.ua

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

Безкоштовні телефонні лінії!

Лапа зі зміщеним 

ріжучим елементом

Плужна підошва

Система регулювання робочої глибини Multistop;
Пружинний захист робочих органів.

Основні агрономічні особливості:

Рівномірне розпушення на всю ширину захвату;
Створення мікротріщин;
Руйнування плужної підошви.

6.0

3.0

4 060
8

Навісний Причіпний 

Будь на хвилі!
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BASF Crop protection UA

Реєстраційне свідоцтво А № 03909

Нопасаран®
Стоп бур’ян! Тільки ріпак!
  Підвищення врожайності (за рахунок високого рівня ефективності 

проти всіх однорічних бур’янів) 
  Покращення якості насіння ріпаку (контроль бур’янів, які впливають 

на вміст глюкозинолатів та домішок)
  Зручність та простота застосування (одна обробка після сходів, 

гнучкість у строках, без заробки) 

Виробнича система для ріпаку

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:oce@vfk.lutsk.ua

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

Безкоштовні телефонні лінії!

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

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7.

Ми гарантуємо Ваш спокій:


