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Агрегати передпосівні
АП-3, АП-6

Лущильники дискові
ЛДГ-5М, ЛДГ-10М, ЛДГ-15М

Плуги оборотні навісні
ПОН-3,  ПОН-3П, ПОН-5/4М, 

ПОН-5П, ПОН-6, ПОН-8

Коток подрібнювач
КЗК-6-04

Напівпричіпи тракторні
НТС-10, НТС-5, НТС-5-01, 

НТС-5,02, НТС-10-01, НТС-12, 
НТС-20

Кормороздатчик
КРК-11

Котки зубчато-кільчаті
КЗК-6, 6-01, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05

9.2, 9.2-01, 10, 12,5

Завантажувачі сівалок
ЗС-30М

(Зіл, Газон)

Борона дискова важка
БДВ-4,2-01

Зчіпки гідрофіковані
СГП-12, СГП-21

Культиватор паровий-причіпний
КПП-8,2

Борона дискова важка
БДВ-6,9

Повний перелік техніки та додаткову інформацію шукайте на сайті:
www.fermmash.com

ПрАТ «Уманьферммаш»
м.Умань, вул. Енергетична, 21, тел. (04744) 4-83-89, 4-83-81

E-mail: ufmmarket@ukr.net     www.fermmash.com

Причіпи тракторні
ПТС-4.5, ПТС-7

Агрегати для перевезення води
АПВ-3, АПВ-6, АПВ-10
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ТОВ "ПЕЧЕРА-АГРО" ПРО ТОВ "СЕРВІС-АГРОЗАХІД": "ЛЕГКО ПРАЦЮВАТИ З 
ТИМ, КОМУ ДОВІРЯЄШ, ТА ХТО ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ТВОЄМУ РЕЗУЛЬТАТІ"

В Україні буяє весна, а аграрії працюють в поті чола. З ранку 
й до пізнього вечора кипить робота на полях, адже вже посіяні 
культури тепер треба плекати, як малу дитину, підживлювати 
та захищати, щоб отримати гарні врожаї. І дуже важливу роль у 
цьому відіграють засоби захисту рослин та добрива. 

Аби дізнатися, які продуктивні технології для досягнен-
ня хороших результатів тепер використовують вітчизняні 
фермери, ми відвідали сільськогосподарське підприємство 
ТОВ «Печера-Агро». Про те, чим живе це господарство, нашому 
журналу розповів його директор Михайло Іванович Дзюмка. 

Пан Михайло – господарник з величезним досвідом роботи 
у сільському господарстві, далекого 1987 року закінчив Украї-

нську сільськогосподарську академію і з того часу постійно 
працює на землі, тому добре знає, що потрібно дати рослинам, 
аби отримати гідну віддачу.

«ТОВ «Печера-Агро» – молоде підприємство, засноване 
2016 року, а господарську діяльність воно розпочало лише 
минулоріч. Землі господарства налічують наразі 1000 гектарів 
і розташовані у Тульчинському, Вінницькому районах Вінницької 
області та Летичівському районі Хмельницької області. Наше 
господарство розширюється, до осені плануємо мати в обробі-
тку вже приблизно 4 тисячі гектарів», – розповідає Михайло 
Іванович. 

За словами директора господарства, передача земель 
ТОВ «Печера-Агро» відбулася лише восени 2017 року, тож цьо-
горіч посіяли лише соняшник та кукурудзу.

«Особливого вибору, що саме сіяти у нас не було, ми дотри-
мувалися сівозміни. Адже на землях, які нам передали, і які ми 
засіяли соняшником, до того протягом 3-4 років вирощували 
кукурудзу, сою, пшеницю. А там, де ми посадили кукурудзу, рані-
ше ріс соняшник», – пояснив фермер.

- На які врожаї сподіваєтеся?, – цікавлюся у пана Михайла.
- Зараз ще рано про це говорити, адже курчат по осені 

рахують, – жартує чоловік, – проте, дивлячись на те, які ми 
отримали сходи, і які гібриди насіння придбали, думаю, що 
соняшнику має бути 2-2,5 т/га, а кукурудзи – 8-9 т/га.

- А які ґрунти у вашому господарстві?
- Ґрунти у нас різні. Наприклад, у селі Печера, де розташо-

вана база нашого підприємства, – вони ближчі до чорноземів, у 
Тульчинському та Вінницькому районах – якість ґрунтів уже гі-
рша, чорноземів немає, а от у Летичівському районі – суглинки.

- Які типи обробітку застосовуєте? Надаєте перевагу 
традиційним способам, чи, можливо, спробували експери-
ментувати?

- На експерименти не було часу, тому ми пішли перевіреним 
шляхом: там, де вже було дисковано чи зорано, одразу посіяли 
культури, а ті поля, де перед тим зібрали кукурудзу, весною 
зорати ми не встигали, тому їх дискували. Звичайно, розуміли, 
що це не дуже добре, бо під соняшник все-таки краще за-
стосовувати глибоку оранку, але іншого виходу вже не мали.

Тепер на осінь, згідно технологічної карти, спершу внесемо 
міндобрива, після чого, залежно від того, які культури запла-
нуємо в сівозміні на наступний рік, проведемо оранку чи 
дискування.

- Які роботи зараз ведете на полях?
-  Ми вже все посіяли і тепер проводимо хімічний обробіток 

рослин. Усю продукцію для цього беремо у компанії «Сервіс-
-Агрозахід», адже ця компанія не лише дуже добре себе 
зарекомендувала на ринку, а й є дистриб’ютором тих провід-
них фірм, яким ми довіряємо: «Самміт-Агро Юкрейн», BASF, 
DuPont тощо.

Крім того, «САЗ» запропонував нам також мікродобри-
ва іноземного виробництва, таких виробників як Intermag, 
AgriTecno Fertilizantes, і які ми плануємо вносити на осінь. На 
перший погляд, це ніби та сама селітра та карбамід, проте до 
європейських виробників довіри чомусь більше: думаємо, що 
вони якісніші.

- А які саме ЗЗР від «Сервіс-Агрозахід» ви використовує-
те у себе на господарстві?

- За порадою фахівців компанії ми придбали ґрунтові гербі-
циди Астрел Плюс®, Роубек®, Пледж®. Щоправда, Пледж® трохи 
жорсткий, проте оскільки ми не встигли вчасно внести ґрунтові 
гербіциди, то мусимо його застосувати по соняшнику. І після 
того, аби зняти стрес з рослин, додамо ще мікроелементи.

- Компанія «Сервіс-Агрозахід» також пропонує  чимало 
інших технологічних послуг. Чи плануєте ними скористатися?

- Співпраця нас цілком задовольняє, для себе ми вже відзначи-
ли їхнє лояльне ставлення до своїх клієнтів та готовність завжди 
йти на зустріч. Тому маємо намір розширювати наше співробітни-
цтво та скористатися усіма послугами, які ця компанія пропонує. 
Адже завжди легше працювати з кимось одним, кому ти довіряєш, 
та хто зацікавлений у твоєму результаті.

Смашнюк Микола Васильович, директор Вінницько-
го відділення ТОВ «Сервіс-Агрозахід» про співпрацю з 
ТОВ «Печера-Агро»:

«Печера Агро» – нове молоде підприємство, спеціалісти 
якого мають великий досвід роботи. Вони звернулися до нас, 
щоб отримати консультацію стосовно захисту кукурудзи 
і соняшнику в умовах Вінницької області, враховуючи посуху, 
недружні сходи, відсутність достатньої кількості вологи. Усі ці 
фактори призвели до того, що господарство зайшло в глухий 
кут у питанні захисту посівів від бур’янів. 

Ми оперативно відреагували на їхню заявку і запропону-
вали препарати компанії «Самміт-Агро Юкрейн», у тому числі 
Астрел Плюс® – гербіцид для обробітку посів кукурудзи, Пледж® 
– для обробітку посівів соняшнику. Ці гербіциди досить ефекти-
вні і добре працюють в умовах Вінничини. 

Але враховуючи те, що гербіцид Пледж® призводить до 
стресу соняшника, ми також запропонували використати 
нашу схему позакореневого підживлення рослин мікродобривами 
«Інтермаг-Кукурудза» та «Інтермаг-Соняшник», стимуля-
торами росту «Агріфул», щоб вивести культуру зі стресових 
умов і щоб вона добре вступила у стадію росту, розвитку і 
вегетації. 

Таким чином вони внесуть гербіциди і через 5-10 днів ви-
користають мікродобрива, щоб покращувати стан посівів та 
досягти запланованих врожаїв».

Анна Артим

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

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

www.serviceagrozahid.com.ua
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ВІД РЕДАКЦІЇ

Шановні підписники журналу «АгроЕліта», учасники і відвідувачі виставки «АГРО-2018» та інших 
численних заходів червня! До вашої уваги випуск, в якому ми пропонуємо разом з нами поміркувати 
над наступними важливими питаннями. По-перше, ми продовжуємо дослідження проблеми земельних 
ресурсів в Україні, в цьому номері висвітлили її за кількома аспектами: економічному та юридичному 
(див. статтю «Хто в Україні обробляє землю і виробляє рослинницьку продукцію?), екологічному (мате-
ріал «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів!») і технологічному («Визначення переущільнення ґрунтів»). В 
назвах статей відображена їхня проблематика, а загалом можемо сказати, що наукові кола все сміли-
віше починають заявляти виробникам про необхідність коригування технологій, в рамках яких стану 
ґрунтів уваги приділяється зовсім недостатньо.

Для тих, хто більше захоплюється цікавими ексклюзивними інтерв’ю, анонсуємо постійну рубрику 
«Гість номера», де розміщена наша бесіда з одним з найвідоміших аграрієв України (спробуйте вгадати з 
ким, з ким, не перевертаючи цю сторінку).

Травень – цікавий місяць: відбувається відкриття сезону польових виставок, Днів поля та 
демонстраційних випробувань техніки, а на полях вже можна приблизно прорахувати майбутній 
врожай, чим, власне, і полюбляють займатись фермери. Редакція журналу відвідала найбільші травневі 
заходи, у цьому номері ви можете ознайомитись з нашими репортажами з коментарями учасників, 
зокрема черкаської виставки AgroShow та Днів агротехнологій, що на Київщині.

До речі, щодо техніки: рекомендуємо звернути уваги на матеріали, які актуальні перед зернозби-
ральною кампанією, а саме статті про жниварки та зернонавантажувачі, де з професійної точки 
зору висвітлюються технічні аспекти вибору оптимальної моделі для тих чи інших умов та запитів 
господаря. 

Взагалі-то вдалий слоган даного випуску звучить, на наш погляд, наступним чином: «Не все так оче-
видно, як здається». Йому відповідають ключові матеріали номера – про безліч протирічь у сфері тих 
самих земельних ресурсів, про критерії вибору тих чи інших технологій тощо. Висновок філософський 
– немає універсальних рецептів та відповідей, є інструменти, які можна аналізувати, комбінувати та 
приміряти саме у своїх умовах роботи. Тож, бажаємо вам легко засвоїти якомога більше корисних порад 
з даного випуску «АгроЕліти» та успішно застосувати на практиці ті, що вам дійсно потрібні.
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ДИВОВИЖНА ПОДІЯ У САМОМУ 
СЕРЦІ УКРАЇНИ – МІЖНАРОДНИЙ 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЕКСПО-ФЕСТ-2018
16-19 травня майже у самому центрі України, у промисловому куточку центрально-

го економічного району (м. Черкаси), відбувся другий в країні експо-фест AGROSHOW 
Ukraine-2018.

На території аеропорту на площі більше 120000 м2 були розмі-
щені експозиції справжніх фахівців агропромислового комплексу 
як вітчизняних, так і зарубіжних компаній. За уже сформованою 
традицією на експо-фесті були представлені компанії, діяльність 
яких направлена на виконання високотехнологічних процесів у 
галузях рослинництва, тваринництва. Користувалися попитом 
також HITECH та IT технології, а також альтернативна енергетика. 

Захід відбувся під гаслом «Покажи, як ти можеш»! У 
демонстраційних показах брали участь ґрунтообробна техніка, 
обприскувачі, розкидачі та навантажувачі провідних виробни-
ків. Справжній тракторний тест-драйв влаштували компанії 
«РДО Україна», «Агроальянс», «Агро-Темп». Здивували від-
відувачів своїм тест-драйвом і компанія Mitsubishi. Також було 
продемонстровано безкоштовну Bosh-діагностику автомобілів.

Проведені семінари, конференції, майстер-класи для 
агровиробників та студентів перепліталися з навчальними 
демонстраціями від компаній, які займаються інноваційни-
ми технологіями. Наймолодших глядачів вітали локації з 
аніматорами та солом’яним парком. 

Олександр Русін, керівник наукового від-
ділу компанії «Ярило», яка займається виробни-
цтвом рідких комплексних добрив, мікродобрив 
та біостимуляторів, зазначив, що вони уже 
другий рік поспіль приймають участь у між-
народному експо-фесті. Відмітив що, даний захід 
набирає обертів. На запитання, а що ви можете 
порадити сільськогосподарським товарови-
робникам продукції рослинництва, відповів: 
«Бажаю вибирати якісні продукти, інтегруватися 

в напрямку сучасних технологій, використовуючи точне земле-
робство та інші новинки сучасного агробізнесу».

Олександр Ушаков, засновник 
компанії ТД «Соєвий вік», розповів, 
що вони беруть участь у такому заході 
уже другий рік. Тож порівняно з ми-
нулим роком вони зустріли набагато 
більше своїх партнерів, знайомих, 
з’явилися також нові партнери. На його 
думку, такі регіональні заходи повин-
ні проводитися і набирати більших 
обертів. У побажаннях аграріям за-
значив, щоб вони мали гідні врожаї, щоб була гарна погода, яка 
цьому б сприяла, доброї політичної, економічної атмосфери та 
гарних кліматичних умов.

Директор компанії ТОВ «КІВОНЬ Україна», 
Оксана Левченко у розповіді про компанію 
зазначила, що вони мають розгалужену мережу 
представництв по Україні і пропонують широкий 
асортимент ґрунтообробної та посівної техніки, 
а також здійснюють адаптацію технічних засобів 
під побажання клієнтів, шляхом видозміни агре-
гатів. У заключному слові побажала аграріям 

гарних врожаїв, погодних умов, а що стосується техніки – га-
рантувала надати допомогу у цих питаннях. 

Справжньою новинкою була демонстрація безпілотного 
літального апарату для внесення засобів захисту рослин від 
компанії SMART Farming. AGRAS MG 1 – це справжнє проми-
слове рішення, яке уже користується значним попитом у 
азіатських та європейських країнах. 

Звісно, що цей дрон для великих агрохолдингів не ви-
ступає альтернативою традиційним оприскувачам, а є тільки 
доповненням, яке може використовуватися у складних 
ситуаціях. Наприклад: погодні умови після дощу, коли техні-
ка не може вийти в поле, а обробку необхідно терміново 
проводити; наявність локальних місць ураження хворобами 
та шкідниками, які потребують оперативних рішень; важкодо-
ступні місця, пов’язані з складною конфігурацією поля тощо. 
Проте, для фермерських господарств, які мають на балансі до 
декількох тисяч гектар, представлений безпілотний літальний 
апарат є реальним рішенням у системі захисту сільсько-
господарських культур від патогенних мікроорганізмів та 
шкідників. При цьому господарствам не потрібно мати техні-
чні засоби захисту рослин, не потрібно орендувати обприску-
вач, навіть застосування малої авіація потребує значних площ 
та не вирішує питання високої точності у внесені робочих 
розчинів. 

Така інтелектуальна система ультрамалооб’ємного об-
прискування передбачає внесення засобів захисту рослин 
з мінімальними витратами робочого розчину, ключовою 
особливістю якої є дисперсне обприскування з низхідними 
потоками, які йдуть від літального апарату, і ще більше розби-
вають розчин на краплі, розмір яких варіює біля 100 мікрон. 

Колектив редакції журналу «Агро Еліта» також висловлює 
свої побажання аграріям, а саме: відвідувати навчально- 
демонстраційні заходи, крокувати в ногу з сучасними техно-
логіями, вести успішний агробізнес та отримувати справжнє 
задоволення від своєї діяльності.

Наталія Негуляєва
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ХТО В УКРАЇНІ ОБРОБЛЯЄ ЗЕМЛЮ І 
ВИРОБЛЯЄ РОСЛИННИЦЬКУ ПРОДУКЦІЮ?
Минулий рік, як аграрний, так фінансовий завершився уже давно: підбито 

виробничі підсумки, обчислені прибутки та сплачено усі податки. Здавалося, 
що ще потрібно знати про 2017 рік, адже у розпалі посівна кампанія поточного 
року і всі думки про раптову весну та майбутній врожай.

Але саме у цей час з точки зору економіки можна більш детально розібрати-
ся в існуючих тенденціях та можливостях попереду, визначити структуру 
виробництва та модель розвитку аграрного сектору загалом. Спробуємо це 
зробити на прикладі галузі рослинництва, особливо ролі різних категорій 
господарств у цій справі.

ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ХТО 
ГОСПОДАРЮЄ НА ЗЕМЛІ?

З офіційних джерел нам відомо, що площа сільсько-
господарських угідь у нашій державі становить майже 
36,5 млн га. Розподіл земель щодо їх господарського 
обробітку між категоріями господарств (а їх можна розме-
жувати на дві основні групи: сільськогосподарські підприє-
мства, в т.ч. фермерські господарства – юридичні особи, а 
також громадяни. – прим. ред.) спостерігається на користь 
перших: 20,7 на 9,3 млн га.

Це означає, що в агарному секторі так би мовити «до-
ступними» для ведення бізнесу є трохи більше 82%. Решта 
використовується населенням для будівництва, обслу-
говування житлових і господарських будівель, а також під-
собного господарства (це 5 млн га); як сіножаті та пасовища 
(приблизно 1,0 млн га).

При цьому виникає логічне запитання, хто ж насправді 
використовує усю наявну землю на території України. 
Спочатку про юридичні особи. Згідно даних національного 
реєстру суб’єктів, які здійснювали сільськогосподарську 
діяльність, є 41,8 тис. одиниць (які мали угіддя, адже крім 
цього функціонують 5,9 тис. од. без угідь. – прим. ред.). В 
середньому на 1 підприємство припадає майже 500 га, хоча 
60 відсотків земельного банку контролюють господарства 
із площею понад 2000 га (а таких 2422, або лише 5,8%). 
Тобто отримуємо цікаву ситуацію, навіть можна сказати 
– модель. Вона полягає у поляризації землекористува-
ння та аграрного виробництва на користь велико-
товарних підприємств, себто агрохолдингів. 

А де ж «армія» омріяних реформою, починаючи з поча-
тку 90-х років, дрібних землевласників та фермерів? А їх 
існує доволі багато – 33,7 тис. од. (32,0 тис. од. мають с.-г. угі-
ддя), або 70,6% до загальної чисельності аграрних форму-
вань – юридичних осіб. Вони, в свою чергу, обробляють 
трохи більше 4,4 млн. га угідь (22,2%). Серед них найпоши-
реніший розмір господарства складає лише 20-50 га (24,8% 
– 11,8 тис. од.).

У 99% випадків господарське відання землею аграрними 
підприємствами випливає із орендних відносин із власни-
ками земельних паїв. Що стосується фермерів, то значна 
частина володіє нею на правах власності, особливо дуже 
дрібних.

Залишається інша категорія виробників – господарства 
населення, яких сміло можна назвати найбільш особливою 
та невизначеною частиною аграрного сектору України. З 
одного боку, у валовому виробництві ця категорія займає 

43% (у рослинництві – 38,7%), а з іншого – їх важко назвати 
представниками аграрного бізнесу у класичному розумінні. 
Адже загалом рівень технічного і технологічного забезпе-
чення таких господарств є порівняно низьким; продукція 
не завжди відповідає сучасним стандартам якості і без-
пеки, а діяльність, як правило, спрямована на задоволення 
власних потреб домогосподарства. Та зрештою, вони не є 
зареєстрованими суб’єктами господарювання.

Попри це, їхня кількість є достатньо вагомою – 2,8 млн 
осіб зайнятих у галузі і лише 0,5 млн осіб є найманими 
працівниками. Це складає лише 21,7% постійного сільсько-
го населення, або 36,8% населення у віці 16-59 років (тобто 
економічно активного населення, яке за стандартами МОП 
визначається в межах 15-70 років).

Тобто, виникає наступна досить суперечлива картина. 
41,8 тисяч одиниць підприємств (включаючи фермерів), де 
задіяно 0,5 млн осіб найманих працівників виробляє понад 
113,4 млрд. грн. (61,3%) валової продукції рослинництва, 
що в розрахунку на 1 га становить майже 5,5 тис. грн., а 
2,3 млн. зайнятих у сільському господарстві (без найманих 
працівників) виробляють 71,6 млрд. грн. (38,7%), що дорі-
внює на 1 га 7,69 тис. грн. В середньому по країні та всіх 
категоріях господарств показник становить 7,1 тис. грн. 
Дивно, чи не так? Так, можна додати до площі громадян 
під товарним виробництвом ще 5,0 млн га для особистого 
чи підсобного господарства (в народі називають просто 
– під городами – прим. ред.). Тоді вийде 4,7 тис. грн., але це 
не буде цілком вірним, оскільки статистикою ці площі не 
враховуються. З іншого боку, це виглядало б логічно, адже 
значна частка продукції вирощується і на цих площах, а з 
іншого – трудомісткі господарства населення в принципі не 
можуть бути більш ефективні за підприємства. Але чомусь 
на практиці так виходить.

Тож і виникає інше логічне та причино-наслідкове 
запитання щодо господарського використання землі усіма 
виділеними аграрними формуваннями.

Як уже зазначалося, юридичні особи у 99 випадках 
орендують с.-г. угіддя (крім державних чи комунальних, які є 
балансоутримувачами своєї землі – прим. ред.). Враховую-
чи їхній загальний земельний фонд, сукупність договорів 
оренди може становити в межах 5-8 млн. одиниць, що 
потребує значних ресурсів та організаційних можливостей 
для їх підготовки та ведення протягом усього періоду 
оренди. Але як показує практика, не завжди відносини 
між власником паю (громадянином – фізичною особою) 
та орендарем оформляється належним чином, тобто 
де-факто оренда відбувається без договору. Скільки 



www.agroprod.biz 13

таких земель? Важко сказати і підрахувати, але ризики 
такого недобросовісного бізнесу існують. Тим більше, 
що резерв у цьому процесі величезний: 9,3 млн. га для 
товарного господарства, майже 5,0 млн. га для підсобно-
го господарства населення та 1,0 млн. га під сіножатями 
і пасовищами (оскільки при скороченні поголів’я ВРХ у 
кілька разів за роки незалежності, рідко хто використовує 
їх за призначенням – прим. ред.). Не всі дрібні фермери та-
кож обробляють землю самостійно і передають її в оренду. 
Тож фактичний обсяг угідь, які перебувають у користуванні 
аграрних підприємств, може бути трохи більшим і формує 
передумови для «тіньового» сектору в аграрній галузі. Але 
давайте про офіційні гектари.

ТЕНДЕНЦІЇ ПОСІВНОГО КЛИНУ
Згідно даних Державної служби статистики України 

всього посівна площа під урожай 2017 року (без урахуван-
ня тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя, частини територій у Донецькій та Лу-
ганській областях) склала 27,6 млн. га, в т.ч. підприємства – 
19,3 млн. га, населення – 8,3 млн. га. Площа за останні роки 
практично не змінювалася (коливалася на 2-3 відсотки), що 
говорить про стабільність роботи в аграрному секторі усіх 
груп формувань.

Щодо структури посівів, то ситуація поступово зміню-
ється на користь технічних культур, які на ринку характе-
ризуються більш стабільною прибутковістю. Так, під 
зерновими та зернобобовими культурами площі становили 
14,6 млн. га (що склало 101,5% порівняно з попереднім 
роком та 92,9% із 2013 роком). Технічні кульутри склал клин 
у 9,3 млн. га (відповідно 106,9% та 120,8%). Кореноплоди 
та баштанні культури засівали на площі 1,8 млн. га (100,1% 
та 96,0%). Істотно скоротилися площі під кормовими ку-
льтурами – 1,9 млн. га (96,2% та 82,7%). Таким чином, частка 
зернових та зернобобових культур складає 52,8%, техні-
чних – 33,6%, кореноплодів – 6,5% та кормових культур 
– 6,9%. А ще у 2013 році структура виглядала по-іншому: 
56,8%; 28,0%; 6,9% та 8,1%, що підтверджує вказані раніше 
твердження.

Та найбільш викривленою ситуація виглядає у сільсько-
господарських підприємствах, які найчастіше висівають 
зернові та зернобобові культури (54,9%) і технічні культури 
(41,4%). Решта культур займають лише 3,7%. Це означає, 
що набір культур для вирощування у них обмежується, як 
правило, 3-ма зерновими (пшениця, кукурудза та ячмінь) та 
2-ма олійними (соняшник та соя); що застосовується 3- або 
4-пільна система сівозміни, а виробництво носить ознаки 
монокультурного вирощування. А враховуючи існування 
нестабільних погодніх умов, які негативно впливають на 
вирощування ранніх ярих зернових в останні роки, вектор 
у виробничій програмі підприємств направлений на олійні 
культури. Чи сприяє така ситуація ефективному розвитку 
галузі? Питання риторичне – діяльність підприємств 
спрямована виключно на одержання поточного макси-
мального прибутку без врахування стратегічного 
розвитку.

Що стосується господарств населення, то структура 
виглядає більш збалансованою, оскільки вони займаються 
вирощуванням як овочів, коренеплодів, так і кормів для 
потреб тваринництва. Тож, зернові та зернобобові культури 
складають 48,7%, технічні – 15,4%, коренеплоди – 21,4%, а 
кормові – 14,5%.

Розглянутий перерозподіл посівних площ на користь 
зернових і технічних культур, а також відображені зага-
льні тенденції зміни структури посівних площ різних груп 
культур визначили вплив на сучасний стан галузі рослин-
ництва.

А ХТО ЩО ВИРОБЛЯЄ?
Протягом останніх років (2013-2016) ми вже звикли з 

тим, що в Україні виробляється в середньому 60 млн тонн 
зерна. Незважаючи на побоювання аграріїв щодо врожаю 
2017 року через негативний вплив природно-кліматичних 
умов (посуха, підвищенні температурні режими повітря, 
нерівномірність опадів тощо), у минулому році таки вдало-
ся зібрати урожай збіжжя у понад вказану межу – 61,9 млн 
тонн. Порівняно із всіма роками це трохи менше (на 1-6%), 
окрім 2015 року, коли було вироблено на 3% більше.

Традиційно найбільшу частку у виробництві займають 
сільськогосподарські підприємства – 77,3%. Ця категорія і 
формує високий потенціал урожайності за рахунок інтенси-
фікації технологій вирощування, яка в середньому уже 
досягає рівня 45-50 ц/га. Господарства населення ж забез-
печують продуктивність вирощування на рівні 34-35 ц/га.

Щодо структури виробництва, то пшениця склала 42,3%, 
кукурудза на зерно – 39,9%, а ячмінь – 13,2%. Всі решта 
культури займають лише 4,6%. Тож зерновий напрям 
аграрного сектору орієнтований не лише на забезпечен-
ня продовольчих потреб населення, а й значної частини 
експортного пирога держави (близько 2/3 урожаю йде на 
продаж іншим країнам). Частка ж цих культур за категорія-
ми господарств дещо відрізняється. Так, частка пшениці у 
валовому зборі підприємств становила 43,4%, господарств 
населення – 38,5%; кукурудзи на зерно – відповідно 42,5 та 
30,7; ячменю – 9,6 та 26,4. Таким чином, можна зробити 
висновок, що підприємства орієнтуються практично 
на дві культури: пшеницю і кукурудзу на зерно.

Серед технічних культур перше місце в структурі 
виробництва займає, звичайно, соняшник, частка якого 
складає майже 2/3 у цій групі культур. Особливістю його 
вирощування є те, що це цілком експортно-орієнтована 
культура, і нею займаються практично лише підприємства 
(понад 85%). Так, за результатами 2017 року вироблено 
насіння соняшнику в обсязі 12,2 млн тонн, що на 10,3% 
менше ніж у 2016 році.

В структурі валового виробництва ще більшу частку за-
ймає соя, яка із 9,3 млн гектарів під технічними культурами 
займає майже 2,0 млн га (разом із соняшником це складає 
8 млн га, або 86%). На сьогодні її виробляють 3,9 млн тонн, з 
них 92,3% припадає на підприємства. Урожайність коливає-
ться на рівні 20-23 ц/га.

В останні роки підвищується увага аграрних формувань 
до цукрових буряків завдяки поступовому відродженню 
промислової переробки солодких коренів. При зростанні 
посівних площ до рівня 316 тис. га та підвищенні уро-
жайності до позначки 499 ц/га (переважно у с.-г. підприє-
мствах, адже їхня частка у виробництві складає 95,9%) 
виробництво солодкого кореня становило 14,9 млн тонн. 
Але враховуючи минулорічні «правила» приймання буряка 
цукровими заводами (заводи у 2017 році запровадили 
приймання сировини за схемою «на конвеєр» із одно- чи 
дводенним запасом на території заводу, решта – зберіга-
лася в кагатах на полях підприємств і вивозилася в міру 
своє черги – прим. ред.), обсяги вирощування цієї культури 
можуть істотно скоротитися.

Як свідчать статистичні дані, аграрні підприємства не 
бажають займатися вирощуванням такими важливими ку-
льтурами для раціону споживання населення як картопля 
та овочі. Відповідно їхня частка в обсягах виробництва за 
результатами 2017 року складає лише 2 та 14%, що практи-
чно не змінюється уже протягом 15 років.

Проаналізувавши продуктивність вирощування культур 
у підприємствах та господарствах населення, повернусь до 
тези про співвідношення виробленої продукції та одиниці 



земельних ресурсів. Як вказують дані, середня урожайність 
практично всіх культур в аграрних підприємствах переви-
щує господарства населення на 10-20%, а найбільші частки 
вирощування високорентабельних культур притаманні 
власне юридичним особам. Але при цьому вони за ре-
зультатами діяльності «спромоглися» виробити на 2 тисяч 
гривень менше, ніж населення.

Можливо складеться враження, що десь є математична 
помилка чи похибка. Так, якщо взяти фактичну площу, з якої 
збирали врожай, то звичайно показник різнитиметься, але 
похибка буде майже не відчутна. З іншого боку, для цих роз-
рахунків беруться постійні ціни 2010 року, тож зміна якісного 
фактора теж неможлива. Різниця у 2 тис. грн між категоріями 
залишається, а це означає лише єдине: результат залежить 
від повноти та достовірності даних про врожай. У першо-
му випадку вона забезпечується інформацією, поданою у 
статистичних звітах, а у другому – точність статистичних 
спостережень частини домогосподарств населення.

ВИСНОВКИ
1. Розвиток вітчизняного аграрного сектору на даному 

етапі у більшій мірі залежить від процесів у галузі рослин-
ництва. Враховуючи обмеженість у наявності головного 
виробничого ресурсу – землі, для подальшого зміцнення 
потенціалу необхідні лише якісні зміни.

2. Вони полягають не лише у технічному і технологічному 
забезпеченні, а й в оптимальній організації та економі-
чному обґрунтуванні розвитку взаємопов’язаних напрямів 
агропромислового бізнесу (в першу чергу мова йде про 
тваринництва та харчову переробку).

3. Важливу роль у цьому відіграє і організаційна 
структура виробництва, формування якої має відбувати-
ся на основі певної моделі. Вона повиннна полягати у 
створенні умов для ефективного функціонування усіх мож-
ливих форм господарювання та чіткого регулювання їхньої 
діяльності, в т.ч. такої як господарства населення, оскільки 
це питання і соціальної сфери.

4. Регулювання діяльності аграрного бізнесу з боку 
державних чи місцевих органів повинне базуватися, по-
-перше, на створенні «правил гри», а по-друге, на контролі 
дотримання чинного законодавства і встановленні від-
повідальності за його порушення.

5. В аграрному секторі економіки слід переходити від 
хаотичного вирощування культур до ведення рослинни-
цтва на засадах збалансованого використання природних 
ресурсів, покращення інвестиційного та фіскального «клі-
мату» та врахування інтересів усіх категорій господарств, а 
також громад та суспільства країни загалом.

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.
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СКАЖЕМО "НІ" ЗАБРУДНЕННЮ ҐРУНТІВ!
Під час агропромислової виставки AGROPORT West Lviv 2018, що відбувалася про-

тягом 19-21 квітня, наукове коло агрохіміків та ґрунтознавців зібралося на науково-
-практичний семінар «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів».

Юрій Бандурович, директор закарпатської філії державної 
установи «Інститут охорони ґрунтів України», наводить дані 
щодо актуальності цієї проблеми: кожного року Україна втрачає 
цілих 2 млрд доларів на зниженні родючості ґрунтів. Більше того, 
ця цифра ще не враховує прикрих екологічних наслідків.

«У Німеччині, наприклад, зберігають результати перевірок 
тридцятирічної давності, щоб бачити динаміку змін у складі 
ґрунту. В Україні ж зараз менше 1% земель мають агрохімічний 
паспорт. Коли відсутня фіксація показників, власники земель 
можуть робити з ґрунтом що хочуть», – говорить науковець.

Основними темами для обговорення між науковцями були 
практичні завдання: поліпшення екологічного стану ґрунтів, 
удосконалення граничних нормативів та вирішення проблеми 
погіршення якості харчових продуктів через забруднення 
ґрунтів пестицидами.

Зокрема Анатолій Юрченко, завідувач лабораторії 
природоохоронних заходів в агропромисловому та паливно-
-енергетичному комплексах УКРНДІЕП Мінприроди України, 
зробив доповідь про деградацію ґрунтового покриву, поруше-
ння екологічних та продуктивних функцій ґрунтів, через що ми 
можемо спостерігати погіршення якості рослинної продукції. 
А все це – наслідок простої проблеми: забруднення ґрунтів 
пестицидами.

Сьогодні можна почути, що навантаження пестицидів на 
ґрунт зменшується: колись на гектар припадало до 10 літрів 
пестицидів, зараз же йдеться про лише грамові навантажен-
ня. Насправді ж проблема забруднення ґрунтів пестицидами 
все ще дуже актуальна. Існують непридатні пестициди, які 
забруднюють навколишнє середовище.

«За даними останніх досліджень, в Україні більше 20% угідь 
забруднено ДДТ та його метаболітами. Особлива небезпека 
ховається в недотриманні вимог щодо санітарно-захисних 
смуг між складом для зберігання пестицидів та сільгоспугіддя-
ми, якими цей склад оточений. А цих вимог не дотримується 
ніхто», – інформує Анатолій Юрченко.

З 2007 по 2017 рр. науковець обстежував склади в Хе-
рсонській, Полтавській та Харківській областях. Із 60 існуючих 
складів у Харківській області наукова група дослідила 50, і всі(!) 
вони мали незадовільний стан зберігання пестицидів.

Порушення правил зберігання привело до хронічного 
забруднення навколишнього середовища. Сільгоспугіддя 
часто розташовують просто впритул до складів. На цих угіддях 
неконтрольовано вирощують продукцію, споживання якої 
спричиняє погіршення здоров’я населення.

Біля невеликих складів пестициди проникають на глибину 
до півтора метра, а на глибині до 60 см показники хлороргані-
чних пестицидів у ґрунті перевищують ГДК у десятки разів. Що 
ж до великих складів, то біля них перевищення ГДК пестицидів 

у ґрунті може сягати й сотні(!) разів. Таке порушення виявлено, 
наприклад, біля великого складу в районному центрі Парти-
зани Херсонської області.

Комплексні дослідження дали можливість побачити, що 
пестициди мігрують від забруднених ґрунтів до водойм. На 
водозбірній площі Сіверського Донця та його притоки Великий 
Бурлук, наприклад, розташовані три склади пестицидів, навколо 
яких ґрунти є дуже забрудненими. Окрім того, що в таких умовах 
розташовані сільгоспугіддя, у результаті тривалого поверхнево-
го стоку річка виявляється теж забрудненою ДДТ та іншими 
пестицидами. Зараженими також можуть бути підземні води. На 
території одного великого складу хлорорганічні пестициди були 
знайдені у свердловині технічної води на глибині 20 м.

МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ДЕГРАДАЦІЄЮ 
ҐРУНТІВ

«Боротися з таким станом речей можна трьома 
методами: термічними, фізико-хімічними та біологічними. 
«Термічні й фізико-хімічні методи є надзвичайно енергоємки-
ми й високовартісними. Тому екологічно чистим методом 
знешкодження пестицидів може бути метод їх біологічного 
розкладу завдяки резерву самого ґрунту, у якому міститься 
величезна кількість мікроорганізмів, здатних розкладати 
стійкі органічні сполуки та різноманітні відходи господарської 
діяльності», – говорить Анатолій Юрченко.

Наукова група лабораторії природоохоронних заходів 
в агропромисловому комплексі розробила технологію 
знезараження ґрунту з використанням компостування. 
Технологія пропонує використовувати компостні штабелі. 
Компостний штабель має вигляд складеного шарами «пи-
ріжка», у якому заражений пестицидами ґрунт змішаний з 
компостними елементами. Цими елементами можуть бути різні 
прості речовини: відходи тваринництва, скошені трави, лісова 
підстилка і т. д. Такий метод культивації ґрунтів активно розкла-
датиме ксенобіотики в цих штабелях.

А щоб зробити знезараження ґрунту ще ефективнішим, у 
штабелі можна вносити сорбенти, наприклад, глауконітових 
порід. Фахівці з ЛНМУ ім. Д. Галицького та КНМУ ім. О. Богомо-
льця стверджують, що сорбенти не тільки допомагають позбави-
тися пестицидів, а й збагачують ґрунт поживними елементами.

Ще один ефективний метод знезараження ґрунтів – це 
фіторемедіація. Цей метод полягає в тому, що рослинне 
коріння всмоктує пестициди й розкладає шкідливі речовини. 
Застосування фітотехнологій може надати можливість не 
лише зменшити забруднення довкілля стійкими органічними 
ксенобіотиками, а й повернути рекультивовані землі в систему 
землекористування та аграрного виробництва.

ЯКІ НОРМАТИВИ ЗДОРОВИХ ҐРУНТІВ?
Коли проблема з наявним забрудненням буде вирішеною, 

важливим питанням залишиться межа допустимої концентра-
ції. Удосконалення норм ГДК в Україні допоможе підтримувати 
знезаражені ґрунти чистими й не допускати забруднення 
здорових ділянок.

На цю тему науково-практичного семінару доповідав Ми-
кола Мірошниченко, представник Національного наукового 
центру Інституту ґрунтознавства та агрохімії Олексія Ни-
коноровича Соколовського. Він розповів, що в Україні чинними 
зараз є нормативи, які залишилися нам від колишнього СРСР. 
Концепція цих нормативів була розроблена ще 1987 року. 
Після розпаду Радянського Союзу країни вже самостійно 
вдосконалювали ГДК залежно від специфіки своїх ґрунтів.

Зокрема у 1995 році свої нормативи переглянула Росія, за 
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нею в 2004 році Литва, далі Казахстан, Молдова, Білорусь… А 
Україна свої ГДК так і не переглянула. У результаті ми маємо 
радянський перелік з дуже малою кількістю елементів.

«У таблиці гранично допустимі концентрації речовин 
поділені на дві групи: валовий вміст та рухомі форми. Окрім 
того, що це незручно, ці нормативи не враховують ані специфі-
ки ґрунтів (а ґрунти в Україні дуже різноманітні), ані цільового 
призначення земель. У результаті такі ГДК не можуть реально 
оцінити можливий ступінь завданої шкоди. Якщо порівняти 
кислі й піщані ґрунти, то за рівнем небезпеки вони відрізняю-
ться в десятки разів», – каже Микола Мірошниченко.

Відтак група науковців разом з доповідачем розробила нову 
концепцію. У ній немає такої класифікації як рухомі форми, 
система передбачає чотири групи ґрунтів. Це кислі легкі ґрунти, 
кислі важкі ґрунти, нейтральні та лужні легкі ґрунти, а також 
нейтральні та лужні важкі. Сполучені Штати Америки послуговую-
ться приблизно такою ж таблицею, тільки вона ще детальніша.

Тепер нормативи враховуватимуть фоновий вміст важких 
металів у ґрунтах, і ГДК виводитиметься для кожної групи 
ґрунтів окремо. Важливість удосконалення гранично допусти-
мих концентрацій важко переоцінити, зважаючи на зниження 
якості продукції, отриманої з забруднених ґрунтів.

На цьому аспекті проблеми зосередив свою увагу член-
-кореспондент Національної академії аграрних наук Любомир 
Хомічак. Він висловив занепокоєння тим, що забруднення ґрунтів 
за останнє століття стало причиною смерті більше шести мільйонів 
осіб. Адже трьома з п’яти основних факторів забруднення харчових 
продуктів і продовольчої сировини є незадовільний стан ґрунту. 
Нітрати, пестициди та важкі метали, які заражають ґрунт, потрапля-
ючи в людський організм, негативно впливають на шлунково-
-кишковий тракт, шкіру, серце, викликають гіпертонію і найголовні-
ше – здатні погіршити репродуктивну функцію в людини.

На жаль, за останні роки середній відсоток вмісту міне-
ралів деяких фруктів та овочів різко знизився. А перспективи 
покращення ситуації не надто райдужні. Адже навіть якщо 
рівень забруднювачів у ґрунті відповідає нормі, ГДК усе одно 
не враховують того, що завдяки синергізму важких металів і 
мікотоксинів ми можемо виявляти пестициди навіть в екологі-
чно безпечних регіонах.

Ще одна прихована небезпека – це закислення ґрунту. Недо-
тримання необхідного рівня рН ґрунту веде до зниження стиглості 
продукції. Окрім цих можливих забруднювачів, ґрунти страждають 
від промивних вод, які скидають підприємства харчової промисло-
вості. А майже в кожному районі таких є декілька.

«У промивних водах містяться антисептики, різні поверх-
нево активні речовини та інші потенційно шкідливі для ґрунту 
елементи. А на кожну тонну переробленого молока завод 
скидає 1 тонну промивних вод; на кожну тонну переробленого 
цукрового буряку йде 6 тонн промивних вод. Це все змішується 
з землею та з підземними водами, і страждають люди, які 
споживають продукцію, вирощену в таких умовах», – наголо-
шує Любомир Хомічак.

Саме тому науковець вважає важливим продовжувати дослі-
дження щодо екологізації й комплексної переробки харчових 
продуктів. Адже така сама проблема існує й і з відходами спи-
ртового заводу. Завдяки біогазу з них можна отримати анае-
робний мул як хороше органічне добриво. Натомість ці відходи 
виливають, і вони стають забруднювачами.

Вихід Любомир Хомічак бачить у рекультивації земель. Він 
пропонує використовувати сільськогосподарські культури, 
які можуть забрати надлишкові забруднювачі ґрунтів. Далі 
перевести їх у біомасу, яку через біогаз можна використати як 
додаткову енергію. Таким чином вдасться не тільки відновити 
ґрунти, а й бодай трішки наблизити Україну до енергетичної 
незалежності.

Вислухавши доповіді, науковці затвердили резолюцію. Її 
основною ідеєю стала організація Ґрунтово-інформаційного центу 
України. Цей центр мав би в доступній формі поширювати знання 
про сучасний стан ґрунтового покриву в нашій країні, а також 
проводити великомасштабні обстеження ґрунтів кожні 20 років.

Северина Якубич

www.agroprod.biz



ПЕТРО ГАДЗ: "КРIЗЬ РОКИ Я 
ПРОЙШОВ З ВIРОЮ В ЛЮДЕЙ"

Рубрику «Гість номера» цього разу присвячуємо ексклюзивному інтерв’ю з Петром 
Івановичем Гадзом. Навіть не знаю, чи потребує він подання? Загальновідомий в Украї-
ні аграрій, громадський діяч та ініціатор продуктивних змін в галузі. Голова наглядової 
ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Голова Ради Асоціації «Укрсадпром», Герой України, 
Заслужений працівник сільського господарства України. Але не дивлячись на такий дов-
гий перелік звань і посад, Петро Іванович є простою, відкритою та негордовитою люди-
ною, наша з ним бесіда вийшла цікавою і невимушеною. Ділимось нею з вами, шановні 
читачі.

- Петре Івановичу, хочу почати з нагального: яку го-
ловну мету зараз переслідує ТзОВ «Бучачагрохлібпром», 
досягши такого великого масштабу виробництва?

- Я впевнений, що кожен виробник, який працює на 
землі, мріє про те, щоб продавати не сировину, а продукт 
переробки, тому що це – додана вартість. Такою є і моя 
мрія – зі всієї сировини, що ми вирощуємо, робити готовий 
продукт. Це вигідно з економічної точки зору, посилює 
потужність та піднімає престиж галузі.

- Які саме культури хочете переробляти?
- Абсолютно з будь-якої культури – пшениці, ячменю, 

кукурудзи, сої, соняшнику, ріпаку – можна виробляти 
безліч харчових і не тільки продуктів, які користуються 
попитом. Тільки з одної кукурудзи – 12 різних продуктів. По 
кожній культурі виробництво можна побудувати за єдиною 
впорядкованою системою, де покроково буде вибу-
довуватися ланцюжок з продуктів. Це цілком реально.

- А яка культура Вам найбільше припадає до душі?
- Ви знаєте, все постійно змінюється. Потерпає суттєвих 

змін клімат, особливо в нашій зоні. Колись закохався в сою, 
а останні декілька років, у зв’язку з нестачею вологи, соя 
вже не приносить стільки радості. Натомість вперед вийшов 
соняшник, який добре витримує посуху. Аграрій в першу 
чергу орієнтується на вигідність вирощування тої чи іншої 

культури. І зараз, у зв’язку з посухою, потрібно рухати сіво-
зміну у бік менш ризикованих культур, озимих зокрема, хоча 
вони і менш прибуткові. Хто б міг подумати, що за квітень у 
нас випаде 2,5 мм, і то за декілька разів по 0,5 мм. А за два 
тижні в травні випало 3 мм дощу, теж по декілька разів. Але 
навіть і в таких умовах можна виживати, при певній корекції 
технологій, звісно: готувати посіви з осені, мати достатньо 
техніки і людського ресурсу, щоб всі роботи виконувати в 
стислі строки. Наразі розуміємо, що доведеться понести 
втрати від посухи на пізніх посівах, але якщо будуть опади, то 
частково вони компенсуються, тож сподіваємося на дощ. 

- Перейдемо до початку історії. Перші усвідомлені 
кроки в житті Ви зробили у творчу сферу, займались 
музикою. Що наштовхнуло Вас змінити це на важку 
роботу в полі?

- А це випадок. Я ріс в селі і, звісно, був долучений до 
роботи в полі. Будучи вже рослим школярем, допомагав 
мамі сапати цукрові буряки. Тато 36 років працював на 
тракторі, іноді він брав мене з собою, коли був сезон 
важких робіт. Він міг подрімати декілька годин, а я орав 
тим часом. В себе на городі садили картоплю, кукурудзу. 
Коли розпочав аграрний шлях, то швидко освоївся в новій 
сфері і на практиці компенсував те, чого не дізнався через 
спеціалізовану освіту. 
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- Чи був авторитет, в якого вчились, яким надиха-
лись?

- Коли я починав, була низка успішних підприємств у Буча-
цькому та в сусідніх районах. Петро Ілліщук, Антон Іванович 
Білик та інші – це аграрії великого масштабу, які з року в рік 
збирали успішні врожаї, покращували технології, і вони про-
стягнули мені руку допомоги. Я відвідував їхні господарства 
та переймав досвід, вчився професіональній роботі на землі. 

- Як опишете часи, коли починали діяльність підприє-
мства?

- Це був непростий період. 50% землі в районі не 
оброблялося. Це був час роздержавлення землі, колгоспів 
та водночас – унікальний шанс для кожного колгоспу стати 
приватним підприємством і запрацювати по-новому. Стара 
система з її дисбалансом, нестачею ресурсів вже вмирала. 
Нової системи ще не було, і деякі господарства за звич-
кою чекали, що їм щось дадуть просто так. Але приватний 
бізнес має інші закони, і хто це зміркував, той виграв, а хто 
не змінив психологію, той збанкротував. Я в ті часи почав 
мислити по-новому, і це була моя перевага. Хоча, звісно, 
шкода, що розвалилась така структура, адже добрий 
господар не руйнує стару хату, доки не побудував нової. 
Втім, в житті часто стається саме так: з руїн старого починає 
наново рости та кріпнути нове життя.

Тож наше підприємство розпочало свою історію з 200 га 
і потрошки ми виросли у велику компанію. Я і сьогодні 
рухаюсь в бік збільшення банку землі, адже в такому 
випадку буде можливість застосовувати потужну техніку, 
впроваджувати новітні технології. 

- Як Ви ставитесь до високих технологій в сільському 
господарстві? Це зараз одна з найактуальніших тем.

- Не секрет, що на сьогоднішній день передовою країною 
у впровадженні IT в сільське господарство є США. В них 
багато великих господарств, які можуть собі це дозволити. 
В Європі така тенденція теж є, в кожній країні по-різному. В 
Україні ж впровадження таких технологій в аграрну галузь 
впирається в питання людського ресурсу, адже модерніза-
ція виробництва означає зменшення так званого людського 
фактору та перехід до точних автоматизованих систем. Ви-
сокотехнологічні роботи, які потребують стовідсоткової 
якості, мають кращі результати при використанні точної 
техніки. Обприскувачі, трактори можуть працювати в полі 
без присутності оператора, це майбутнє.

- Але таким чином виникає протиріччя між новими 
тенденціями та можливостями людей отримати 
роботу в селі… Як Ви на це дивитесь?

- Протиріччя, звісно, є, і суттєве. В минулому в кожному 
селі працювало господарство, з цього утворився певний 
уклад. Але минуле назад вже не повернеш, і в кожному селі 
наразі не може бути господарства, яке забезпечить людей 
роботою. Подивіться на масову міграцію: молодь їде з села 
на навчання в місто, починає там самостійне доросле життя 
і вже не хоче вертатись в село, адже бажає реалізувати свої 
знання, використати якомога більше можливостей в місті. 
Це відбувається не тільки в Україні, а й в усьому світі. Ми 
живемо в епоху інформаційних технологій, інтенсивного 
життя з активними комунікаціями. Завдяки інтернету люди 
можуть контактувати з усім світом, і вони не хочуть ли-
шатись замкненими на одному місці. Це сучасні закономірні 
процеси, і треба їх нормально сприймати. Кількість людей в 
багатьох селах зменшується, і згодом цих сіл може не стати. 
Але якісь села, в яких працюють потужні господарства, 
живуть, розквітають та мають успішне майбутнє.

- Ви є Головою Ради Асоціації «Укрсадпром». Які клю-
чові завдання асоціації? 

- Садівництво – це соціально орієнтований бізнес, тому 
що він тісно пов’язаний з людською працею. У нас в саду 

стабільно працює кожен рік +/- 300 чоловік, а в сезон і 800. 
Навіщо людині їхати кудись за кордон на заробітки, якщо 
можна лишитись вдома з сім’єю і нормально заробляти? 
Асоціація «Укрсадпром» розширюється, ми, започатковую-
чи її у 2016 році, починали з 20 членів, на сьогодні їх вже 
є 1000. Дуже стрімко розширюється кількість насаджень, 
розвиваються технології вирощування. Ми зараз працюємо 
не тільки над тим, щоб задовольнити потреби внутрішнього 
ринку, а й щоб 50% ягід та фруктів відправляти на експорт. 
Думаю, цієї мети ми скоро досягнемо, адже у 2017 році в 
порівнянні з минулим наростили експорт в 10 разів. 

- Ви також займаєтесь організацією сільсько-
господарських кооперативів на Тернопільщині?

- У нас вже три роки успішно функціонує молочний 
кооператив з 860 членів, які працюють на рівних умовах, 
рівномірно розподіляють дивіденди. Це нелегка діяльність, 
на неї потрібні ресурси, але вона допомагає працювати 
галузі в нелегкі для неї часи. Також плануємо розширю-
вати сферу кооперативів на овочі, фрукти та ягоди, будемо 
давати людям саджанці, допомагати з технологією та орга-
нізовувати колективний збут.

- Ви багато мандруєте по світу. В якій країні Вас 
найбільше вразила аграрна галузь?

- Кожна країна має свої специфічні погодні умови. 
Греція і Данія – це дуже велика різниця за кліматичними 
умовами. Але кожна з цих країн цікава по-своєму: ку-
льтивує різні культури та має власну специфічну систему 
землеробства. На півночі більше вирощують зернові, а 
на півдні 50% посівів займають багаторічні насадження: 
апельсини, банани тощо. За умовами до України, на мій 
погляд, близькою є Чехія. Там теж є досить великі підприє-
мства, по 50-100 тис. га, багато середніх в межах 2-5 тис. га, 
а технології знаходяться на високому рівні. Колись у нас 
була плідна співпраця з відомим чеським аграрієм Яном 
Долежалом, засновником компанії «Oseva Eximpo Praha», 
який дуже багато присвятив розвитку технологій в Україні, 
надавав професійні консультації. Він нас вчив високій 
культурі вирощування, потім до нас приїжджали вчитися 
інші фермери, і так позитивні  знання розповсюджувались. 
Минулого року він, на жаль, трагічно загинув, але я буду 
йому вдячний все життя. 

- Виходячи вже зі свого великого досвіду, чого бажає-
те колегам аграріям?

- Той, хто входить в аграрний бізнес, має розуміти, що 
це не лотерея і не гра в карти: пощастить, і збагатієш. Коли 
постійно працюєш над собою, покращуєш технології та 
розумно вкладаєш кошти – буде і стабільний результат. 
Треба бути обережним з фінансами. Дуже часто аграрії, що 
починають, не розраховують своїх можливостей, беруть 
великі кредити і потім не можуть їх погасити. 

- Петре Івановичу, а які Ваші головні принципи в 
житті?

- Як я вже казав, все постійно змінюється, і в житті 
людини також. Зараз мені вже майже 60 років, і в мене одні 
погляди. В 50 років вони були іншими, в 30 ще іншими, і в 
20 теж іншими. Є певні можливості та амбіції у молодому 
віці і мудрість у віці старшому. Зараз я став більш розсудли-
вим, рішення приймаю зважено, але я не завжди був таким, 
і в різні періоди життя я б не дивився однаково на одну і ту 
саму ситуацію. Але такі зміни відбуваються у всіх людей, це 
нормально. 

- Можливо, є у Вас погляди, які не змінились, які Ви 
пронесли крізь все життя?

- Крізь роки я пройшов з вірою в Україну, в свій коле-
ктив, з вірою в те, що ми є найбагатшою країною не тільки 
землею, а й хорошими людьми. 

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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Компанія «Галіція Грінері» була створена 2012 року 
інвесторами з Нідерландів. У теплицях, розташованих 
у місті Буськ, що за 50 км від Львова, на восьми тися-
чах метрів квадратних вирощують салат і пряні трави. 
«Поєднання голландських знань і українського клімату 
дає нам ідеальні умови для вирощування високоякісних 
свіжих овочів. Круглий  рік ми в змозі пропонувати 
продукцію стабільно високої якості, кожного дня може-
мо постачати свіжі продукти для українського ринку», – 
говорить директор компанії Сергій Ленчук.

«Галіція Грінері»  вирощує рослини 
за технологією сухої гідропоніки: листя 
салату не контактують ні з водою, 
ні з ґрунтом, який також може бути 
вологим. Таким чином листочки не 
пересихають і не гниють. У воді пере-
буває тільки корінець, який вбирає з 
неї мікро- та макроелементи. 

Якщо зайти всередину теплиць, то 
все, що відкриється зору, буде різноко-
льоровим салатом. Басейни про-
стягаються вздовж щільними рядами, 
у кожній теплиці таких п’ять. Кожен 
басейн густо засаджений салатом. Для 
цього використовують пінопластові 
лотки, що плавають на воді. У лотках 
є отвори, куди закладають торфовий 
субстрат і саджають насінину. З одного 
боку теплиці рослини ще зовсім 
маленькі, з ґрунту ледь пробиваються 
зелені паростки; з іншого – дозрілий 

салат, готовий для реалізації.
Одночасно тут вирощують партії 

різних видів салату, переважно це – 
Ромен, Лолло Біонда, Лолло Росса та 
Фрізе. «Народним» салатом називають 
вид Лолло Біонда, його вирощують 
найбільше. Також тут ростуть мікси 
салатів – дуо, тріо. Дуо – це мікс Дубка 
Червоного й Дубка Зеленого. Він є 
букетом листя зовсім різних кольорів: 
червоного й зеленого – але однакової 
форми. Продають такі букети тільки 
супермаркетам, в окремому пакуван-
ні разом з коренем у торфовому 
субстраті, адже, коли пучок зрізати, 
різні кольори розпадуться.

Поки ми оглядали теплицю, із 
системи труб над нами раптово почав 
падати дощ. Полив спочатку пройшов 
над одним басейном, а потім переки-
нувся й на інші. Директор компанії «Га-

ліція Грінері» Сергій Ленчук розповів 
нам, що полив вмикає комп’ютери-
зована система, яка регулює вологість, 
температуру й рівень вуглекислого 
газу в теплицях. Власна метеостанція 
також вимірює ззовні силу вітру, його 
напрямок, кількість сонячної радіації, 
температуру, а також фіксує наявність 
опадів. Отримавши відповідні дані з 
датчиків, машина самостійно обирає 
оптимальні показники для теплиці 
й керує роботою усіх систем. Вона 
здатна, наприклад, зачинити вікна зі 
східного боку, якщо виявить східний 
вітер, чи затінити теплицю, натягнувши 
штори.

Такі дії система робить для того, 
щоб салат не перепікався й не 
підгорав. Але більшу частину року те-
плиці навпаки додатково освітлюють. 
Починаючи приблизно з середини 

ЯК ВИРОЩУЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ САЛАТ

В
ІЗ

И
Т

Н
А

 К
А

Р
Т

К
А

Всеукраїнський аграрний журнал №5 (64) / 201820



вересня, лампи над салатом пра-
цюють по кілька годин на добу, далі 
тривалість їхньої роботи поступово 
збільшується до 8-10 годин на добу і з 
листопада по лютий становить до 16 
годин.

Якщо кількість сонячної радіації не 
є меншою за 1500 Дж на метр квадрат-
ний, то у «Галіція Грінері» вимикають 
досвітку, адже стверджують, що за та-
ких показників рослина вже отримала 
достатню кількість сонця, і подальше 
освітлення нічого для неї не змінить. 
Відтак комп’ютер, знаючи, буде соня-
чний день чи хмарний, може вимкнути 
лампи. У травні додаткове світло сала-
ту вже перестає бути потрібним.

У «Галіція Грінері» в кожній тепли-
ці є басейн для розсади та чотири 
басейни для кінцевого вирощування, з 
яких збирають врожай. Це допомагає 
ефективніше використовувати площу 
й ресурси. Якщо уникати пересаджу-
вання й одразу садити салат у кінцеві 
басейни, то для отримання того 
самого об’єму врожаю, замість одного 
розсадного басейну, довелося би 
збудувати ще три кінцеві. Відтак площа 
використовувалась би неефективно, 
знадобились би більші капітальні 
інвестиції, більші кошти на опалення, 
освітлення, а також на кінцеве виро-
щування тих рослин, які сформувалися 
неправильно. Адже на етапі пересаджу-
вання проходить відбраковка: якщо в 
рослини погано сформувався корінець, 
вона не потрапляє в кінцевий басейн.

Існує складений заздалегідь графік 
пересадження, відхилення від нього 
дозволяється не більш ніж на 3-5 днів. 
«Якщо рослину невчасно пересадити, 
то це може мати негативні наслідки. 
Адже для рослини пересадження – це 
стрес. Рослина перебуває у воді, їй 
комфортно. Під час пересаджування 
ми витягуємо її з води, корінець підси-
хає, а потім знову потрапляє у воду. 
Салат може не встигнути правильно 
зреагувати. І якщо він уже завели-
кий для пересаджування, то почне 
швидко втрачати вологу. Відтак його 
потрібно буде додатково поливати», 
– розказує пан Сергій.

Умови у теплицях «Галіція Гріне-
рі» всюди однакові, навіть вода в 
кожному з басейнів є однаковою. 
Це можливе тому, що всі басейни 
між собою з’єднані в одну систему. 
В розсадному басейні перебувають 
маленькі рослини, у яких корінець 
салату тільки формується. Тому з води 
цього басейну забирається небагато 
поживних речовин. Оскільки рослина 
звикла до мінерального складу води 
в одному басейні, то після пересадже-
ння вона не повинна потрапляти у 
воду з іншими показниками. Навіть 
відмінний рівень кислотності впливає 
на ріст салату. Потрапляючи в інше 
середовище, рослині потрібен час на 
адаптацію до нових умов, зміну у своє-
му звичному обміні речовин.

Під час перекачування води 
система автоматично фільтрує воду 
від механічних домішок та регулює ки-
слотно-лужний баланс. Для цього про-
грама використовує сенсори, згідно 
зі замірами яких до води додається 
певний об’єм лугу або кислоти. Також 
ця програма контролює загальний 
рівень мінералізації.

Для того, щоби впевнитися, що 
система не дає збоїв, воду на підприє-
мстві щодня перевіряють вручну на 
кислотність та електропровідність. 
Електропровідність води в басейнах 
за нормальних умов знижується, адже 
рослина, вбираючи воду, вбирає в 
себе й мікроелементи, залишаючи 
нижчу концентрацію їх у воді басейну. 
Тож якщо цей показник не відповід-
ає нормі, то це є сигналом брати 
зразок води й відправляти його в 
лабораторію.

Додатковий спосіб догляду за 
салатом – постачання вуглекислого 
газу. Теплиця – це замкнутий простір, 
у якому створені оптимальні умови 
для рослин. Кількість салату тут дуже 
велика, тому й рівень вуглекислого 
газу низький – 200-250 ррm. На вулиці 
він становить приблизно 350-400 ppm, 
а оптимальний для салату – 600 ppm.

У Нідерландах, звідки походить 
технологія вирощування сала-
ту на «Галіція Грінері», дослідили, 
що при подачі вуглекислого газу 
врожайність зростає на 25-30%. Тому 
між басейнами з салатом стоять 
трубки, через які надмухується 
вуглекислий газ. У теплиці їх є п’ять. 
Вуглекислий газ для теплиці отриму-
ють через спалення природного газу. 
Продукти згорання проходять через 
економайзер, охолоджуються. Чадний 
газ доокислюють до вуглекислого газу, 
який і подають у теплицю.

Пестицидами салати не обпри-
скують, відтак продукція тут екологі-
чна. Єдиним способом боротьби зі 

шкідниками є ентомофаги – комашки, 
які харчуються личинками шкідників. 
Ентомофаги підприємство закуповує в 
личинках, а далі розвішує в трикутних 
коробочках над салатом. Під впливом 
відповідної температури та вологості 
личинки дозрівають та розповзаю-
ться по рослинах та знешкоджують 
шкідників. Їм, як і людині, ці комашки 
не шкодять; за відсутності певної 
кількості шкідників популяція ентомо-
фагів просто відмирає.

Влітку салат росте приблизно 35 
днів від моменту посіву, у зимовий 
період тривалість росту рослини 
складає 52-55 днів. З них половина – у 
розсадному басейні. Загалом життєвий 
цикл салату в теплиці проходить так: 
одразу після посіву рослини пере-
бувають 48 годин в інкубаторі, а далі 
їх переміщують у розсадний басейн. 
Саме над ним і звисають трубки для 
додаткового поливу. Після розсадника 
салат дозріває в кінцевому басейні, 
звідки його забирають і пакують 
овочівники.

У той час, як з одного боку басейну 
для кінцевого вирощування лотки 
з салатом забирають, з іншого боку 
пересаджують новий. Таким чином 
салат підсувається й створює зручні 
умови для його збору. Переважно в 
тиждень збирають по 3 партії салату 
кожного виду. Партія виду Лолло 
Росса, наприклад, складається з 600 
букетів. 

Прибутки підприємства поки що не 
перекрили вкладені в нього інвестиції, 
але воно є самоокупним. Для підви-
щення прибутків проект потрібно 
масштабувати. В планах компанії «Галі-
ція Грінері» – залучення партнерських 
підприємств, товари яких можна буде 
пропонувати разом зі своєю продукці-
єю ресторанам Західної України.

Северина Якубич
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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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ХОЧЕШ МАТИ УРОЖАЙ – 
НАГОДУЙ НАСІННЯ

В українській пареміогрăфії зустрічаються два прислів’я: «Яке коріння, таке й насі-
ння» та «Яке насіння, таке й коріння». І якщо для пересічного українця ці вислови, на 
перший погляд, є ідентичними, то хлібороби, як ніхто усвідомлюють слова наших 
мудрих пращурів, зокрема взаємозв’язок між коренем і колосом та навпаки, тому й 
стараються періодично проводити сортооновлення та сортозаміни, купуючи насін-
ня у насіннєвих господарств або ж розмножують його самотужки. За даними різних 
джерел, частка «доморощеного насіння» зернових колосових культур складає 68 – 
84%. Як це прикро не виглядає, але приблизно 90% таких господарств «особливо не 
заморочуються» над технологіями вирощування насіннєвого матеріалу. Максимум, 
що роблять – це посів у оптимальні строки по кращих попередниках, своєчасний збір 
врожаю та калібрування насіння, забуваючи про те, що вимоги до технології на насін-
нєвих посівах хоча здебільшого й збігаються з тими, які застосовують на товарних, 
проте агротехніка вирощування насіння має свої особливості.

Науковцями встановлено, що в 
залежності від умов формування 
насіння на материнських рослинах, 
різниця в урожайності одного і того 
самого сорту може досягати від 
80 до 120%. До головних чинників 
формування врожайних власти-
востей насіння належать агротехніка, 
технологія насінництва та кліматичні 
й метеорологічні фактори. Що ж 
до ґрунту, то якогось специфічного 
впливу типу ґрунту на формування 
врожайних властивостей науковцями 
не встановлено, натомість експери-
ментально доведена роль рівня забез-
печеності поживними речовинами у 
формуванні врожайних властивостей 
насіння. Найнижчі врожайні власти-
вості насіння озимої пшениці форму-
ються при низькій забезпеченості 
азотом і фосфором. Якщо звертати 
увагу на температурний режим, то 
найурожайніше насіння формується, 
коли середньодобова температура в 
період від колосіння до дозрівання 
становить в межах 15-17°С. Як підви-
щені, так і знижені температури пові-
тря в цей період погіршують урожайні 
властивості насіння. Безпосередніми 
наслідками цього є: за зниженої 
температури – зменшення польової 
схожості; за підвищеної – різке зниже-
ння виживання рослин.

Роль світла на рослини визначає-
ться у двох напрямах: як енергетичний 
чинник, що визначає продуктивність 
фотосинтезу та як активатор регуля-
торних процесів через різні системи. 
З посівних властивостей залежно від 
фотоперіоду змінюється насамперед 
маса і показники сили росту насіння, 
при цьому урожайність потомства 

насіння озимої пшениці може зрости 
майже в 1,5 рази.

Однією з важливих умов виро-
щування насіння є норма висіву. У 
цьому питанні погляди науковців 
доволі відчутно розходяться. Одні 
дотримуються переконання, що для 
створення насіння з добрими уро-
жайними властивостями доцільно 
застосовувати знижені норми висіву, 
інші стверджують, що краще насіння 
формується на загущених посівах. Ми 
ж рекомендуємо порівняно з товарни-
ми збільшувати норму висіву на 
10–15%, це забезпечить більший вихід 
та вирівняність насіння з головних 
стебел. Насіння, що формується на 
пагонах нижчих порядків має меншу 
ваговитість та силу росту (показник, на 
який мало хто звертає увагу).

Дуже часто поза увагою залишає-
ться питання вологості зерна під час 
збирання. Чомусь так повелося, що 
стараємось провести обмолот насіннє-
вих посівів при мінімальній вологості 
зерна. З однієї сторони це добре, 
адже насіння дозріває в природніх 
умовах, тай з нижчою вологістю менше 
клопотів для нас зі зберіганням. Але чи 
добре це для насіння? Якщо вологість 
зерна під час збирання нижче 16% 
або вище 22% значно підвищується 
травмованість, зокрема кількість 
внутрішніх мікротравм, які звичайні 
трієрні машини розпізнати не можуть.

І головне питання – це догляд 
за посівами. Якщо з пестицидами 
усе зрозуміло, адже кожен агроном 
старається підібрати надійний пре-
парат, то в системі живлення є світлі 
плями. Той факт, що насінництво 
ґрунтується на генетиці є беззапере-

чним, проте врожайні властивості насі-
ння більше залежать від умов розвитку 
материнської рослини. Тому, складаю-
чи технологічну карту з вирощування 
насіннєвого матеріалу, не забуваємо, 
що врожайні властивості насіння 
зумовлені не лише генотипом сорту, а 
й модифікаційною мінливістю, спри-
чиненою умовами вирощування, які, в 
свою чергу зумовлюють життя наступ-
ного покоління, і безпосередньо його 
продуктивність. Модифікаційні зміни, 
акумульовані в насінні, відбиваються 
безпосередньо як на насінні цього 
врожаю (фізичні, посівні і біохімічні 
властивості), так і на його потомстві. 
Прикладом тому є формування насін-
ня на ембріональному етапі.

У забезпеченні полярності під час 
формування зародка головну роль 
відіграють процес полярного транс-
порту і градієнти фітогормону індол 
3-оцтової кислоти. Саме градієнти 
ауксину визначають формування 
апікально-базальної осі зародка, 
зони диференціювання і формуван-
ня тканин і органів. Причому, якщо 
на стадії проембріо індол 3-оцтова 
кислота надходить в зародок з 
тканин материнської рослини, то вже 
на стадії глобули клітини зародка 
починають синтезувати і забезпе-
чувати себе ауксином самостійно. 
В цей же період в зародку починає 
формуватися система полярного 
транспорту ауксину, яка створює 
потрібний рівень цього гормону в 
зонах закладання майбутніх тканин 
і органів рослини. Крім ауксинів у 
насінні накопичуються природні його 
інгібітори абсцизова та гіберелінові 
кислоти, остання завдяки ковалент-
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ним зав’язкам з моноцукрами пере-
ходить у зв’язану форму і служить 
запасаючою і транспортною формою 
гормону. В період набубнявіння 
насіння, тобто надходженням вологи 
гормони активізуються. І саме рівень 
їхньої активності забезпечує дружні 
сходи та швидкий старт. Пам’ятаймо, 
що агротехніка є не лише системою 
прийомів вирощування сільсько-
господарських культур, а й засобом 
управління модифікаційною мінли-
вістю та засобом підтримання сорту 
на високому рівні продуктивності, 
тобто виробництва насіння з високи-
ми врожайними властивостями.

Практичною стороною регулюван-
ня гормонального балансу в рослині 
та вирощування насіння з високими 
врожайними властивостями є введен-
ня у технологію на насіннєвих ділянках 
додаткового позакореневого піджи-
влення з заданим набором та співвід-
ношенням макро- і мікроелементів, які 
допоможуть материнській рослині у 
синтезі ауксинів, гіберелінів та цитокі-
нінів, кількість яких по завершенню 
ембріонального етапу формування 
насіння різко знижується. 

У власних дослідження з визначе-
ння впливу окремих елементів агро-
технології на насіннєву продукти-
вність пшениці, було встановлено 

позитивний ефект – підвищення 
врожайних властивостей насіння при 
внесенні комплексного мікродобри-
ва з підвищеним вмістом Zn; Cu; Mn; 
Mo, середнім – P2O5; K2O; MgO та Fe 
і низьким вмістом N та В у баковій 
суміші з препаратом, що містить 
амінокислоти та фунгіцидом (згідно з 
законом про рекламу марки пре-
паратів не зазначаємо). Обробіток 

посівів проводили з появою перших 
пиляків. Цей агрозахід забезпечив 
на 8,3% більший вихід кондиційного 
насіння, насіння було дещо круп-
нішим, що свідчить про величину 
запасів поживних речовин, а маса 
1000 насінин визначила силу росту, 
від якої залежить кількість зарод-
кових корінців, що утворюються на І 
етапі органогенезу.

Результати експерименту:

Обробка Вихід насі-
ння, %

Маса 1000 насі-
нин, г

Активність 
кільчення, %

Лабораторна 
схожість, % 

Енергія проро-
стання, %

Кількість зарод-
кових корінців, шт.

Фунгіцид 61,8 41,4 78 92 86 3,4
Комплекс + фунгіцид 70,1 43,5 83 96 94 3,7

Кількісним показником якості 
або мірилом життєздатності є 
лабораторна схожість насіння. У 
насіння з пониженою схожістю різко 
погіршуються врожайні властивості 
і агрономи досить часто допускаю-

ться помилки компенсуючи схожість 
нормою висіву.

Загальновідомо, що основни-
ми елементами структури врожаю 
зернових культур, є густота продукти-

вного стеблостою і продуктивність ко-
лоса, яка складається із числа зерен в 
колосі і їхньої маси. Посіявши насіння, 
зібране зі зазначених вище варіантів, 
було зафіксовано такі зміни величини 
цих показників.

Насіння вирощене на 
ділянці

Густота продуктивних 
стебел, шт./м2

Кількість зерен у 
колосі, шт.

Маса 1000 зерен, г Врожайність, ц/га

Фунгіцид 434 43,3 42,7 74,3
Комплекс + фунгіцид 468 46,7 42,3 79,9

Основним показником, що ха-
рактеризує продуктивність посіву, 
є урожайність. У нашому випадку 
збільшення врожайності з посівів 
насіння, вирощеного на варіанті 
з внесенням амінокислот та мі-
кродобрив, становило 5,6 ц/га. Хоча 
в літературі є дані, коли врожаї та 
валові збори сільськогосподарських 
культур завдяки висіванню високо-
якісного насіння підвищувалися на 
20-25%. Адже якісний насіннєвий 
матеріал дає змогу без додаткових 
затрат на стимулятори й добрива 
забезпечити дружні сходи та належ-
ний ріст і розвиток рослин, знизити 
шкодочинність від бур'янів, хвороб, 

шкідників і на цій основі підвищити 
показники врожайності та якості 
продукції.

Український науково-практичний центр 
«Інститут живлення рослин»
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ТзОВ «БУЧАЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА»: 
МІКРОДОБРИВА «УАРОСТОК»® – ЗАПОРУКА ВИСОКИХ 

ВРОЖАЇВ НЕ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ
Розвиток аграрного сектора сьогодні неможливий без використання міне-

ральних добрив, які не лише дозволяють збільшити врожайність, а й під-
вищують родючість ґрунтів та якість сільськогосподарської продукції. Але 
основною умовою використання добрив має бути їхня безпечність як для 
людини, так і для навколишнього середовища в цілому.

На щастя, чимало фермерів це 
розуміють і користуються товарами 
компаній, які добре зарекомендували 
себе на ринку. Однією з таких компаній 
є ТОВ «Український Аграрний Ресурс», 
заснована 2009 року. Її керівництво 
поставило за мету створити підприє-
мство, яке б мало свої власні потуж-
ності з виробництва мікродобрив. На 
сьогодні компанія здатна виробляти 
до 32 тисяч літрів мікродобрив за 
зміну. Це досить великий показник по 
Україні. Сировину для виробництва 
завозять з-за кордону. 

Мікродобрива «УАРОСТОК»®, які 
виготовляє компанія, поділяються на 
комплексні, до складу яких входять 
макро- і мікроелементи, добрива 
спрямованої дії, які розповсюджую-
ться на різні культури: зернові, бобові, 
олійні, а також продукти-монохелати: 
бор, цинк, залізо, марганець, мідь, 
молібден тощо.

«УАРОСТОК»® – хімічно чисті та 
екологічно безпечні добрива, що від-
повідають міжнародному стандарту 
ISO 22000:2005. Вони не містять 
хлору та інших шкідливих для культур 
речовин, що пригнічують їхній ріст і 
розвиток, тому абсолютно безпечні 

для позакореневого підживлення 
рослин. Ці добрива досить швидко 
задовольняють потреби рослин в 
елементах живлення, підвищують їхню 
стійкість до стресових та несприятли-
вих погодних умов.

Препарати «УАРОСТОК»® не лише 
збільшують кількісні показники 
врожайності, а також дають кращі 
показники якості продукції. 

Наразі компанія вийшла на між-
народний рівень, пройшла сертифі-
кацію у Єврозоні та відкрила пред-
ставництво ще й у Болгарії.

Редакція журналу «АгроЕліта» 
побувала на полях господарства 
ТзОВ «Бучацька Агропромтехніка», 
яке вже кілька років співпрацює з 
компанією «Український Аграрний 
Ресурс». Господарство, землі якого 
розміщені у Бучацькому районі 
Тернопільської області та налічу-
ють приблизно 600 га, 9 років тому 
заснував знаний у районі підприє-
мець та дбайливий господар Орест 
Степанович Курило. Тут вирощують 
озиму пшеницю, озимий ріпак, ярий 
ріпак, сою, кукурудзу, гірчицю. 

Аби більше дізнатися про це 
господарство, ми поспілкувалися 

з головним агрономом Тарасом 
Тарасовичем Барладинюком. Пан 
Тарас – агроном від Бога, у «Буча-
цькій Агропромтехніці» працює вже 
6 років. Все життя чоловіка пов’язане 
з сільським господарством, адже він 
походить з родини аграріїв.

«На полі я з дитинства, наша хата 
стояла на краю села, з одного боку 
була свиноферма, з іншого тракторна 
бригада, а ще з іншого – поле. Батько 
очолював колгосп, і я практично виріс 
в «УАЗику», тому стати, наприклад, 
музикантом у мене точно не було 
шансів (посміхається). Земля – це для 
мене все», – поділився Тарас Та-
расович. 

Разом з агроном ми вирушили у 
поля. Від побаченого перехопило 
подих: зелена пшениця милує око, 
пахне медом жовтогарячий ріпак, над 
яким заповзятливо кружляють бджо-
ли, пробиваються з-під землі молоді 
паростки сої та гірчиці. Одразу видно, 
що про рослини тут дбають, як про 
малу дитину. 

- Пане Тарасе, а яка культура Вам 
найбільше до душі?, – цікавлюся у 
агронома.

- Люблю їх усі, проте, мабуть, 
найближчими мені є соя та кукуру-
дза, бо тут є над чим попрацювати та 
поміркувати, аби отримати гарний 
врожай. Для цих культур не можна 
просто замовити будь-які препарати, 
потрібно спершу приїхати, оглянути 
поле, а вже тоді від побаченого роби-
ти висновки і замовляти відповідне.

За словами Тараса Тарасовича, 
у господарстві використовують 
традиційні типи обробітку ґрунтів: 
оранку та культивацію, проте цього 
року вирішили спробувати іннова-
ційний метод. «Для збереження вологи 
весняний посів гірчиці ми провели без 
обробітку ґрунту: посіяли, а через два 
дні обробили бур’яни «Раундапом». І 
результат «на лице» – гірчиця зійшла 
одна в одну», – розповів пан Тарас.

- А яку техніку використовуєте 
на господарстві?
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- Стараємося йти в ногу з часом, 
тож технічний парк постійно оновлює-
мо. Цього року придбали трактор Case 
340, а минулої осені  – сівалку Great 
Plains з шириною захвату 6 м, яка нам 
дуже допомогла під часу посіву без 
культивації.

Також плануємо купити нові 
комбайни, адже ті, що маємо, вже не 
справляються зі збиранням врожаїв.

- Дивлюся на ваші посіви, і душа 
радіє: рослини здорові, одна в одну, 
і це, не зважаючи на складні погодні 
умови. Поділіться секретом, чим 
підживлюєте культури?

- Дійсно, цього року погода не 
дуже сприяє аграріям: сильні вітри, 
аномальна засуха. Посівна була 
дуже важка, старалися максимально 
зберегти вологу, робили по два-три 
коткування, проходили культи-
ватором. Одним словом, намагалися 
робити якнайменше обробітку ґрунту 
перед посівом, щоб не втратити цінну 
вологу.

А 4 роки тому наше господарство 
почало співпрацювати з компанію 
ТОВ «Український Аграрний Ресурс» 
і нині ми використовуємо її мі-
кродобрива «УАРОСТОК»® практично 
на всіх культурах. 

Так, на озиму пшеницю, озимий 
та ярий ячмінь беремо «РОСТОК» Зе-
рновий та «РОСТОК» Мідь – вносимо 
2 рази по кущенню і по прапорцевому 
листку. Цього року взяли «РОСТОК» 
Кукурудза, «РОСТОК» Цинк, на сою 
беремо «РОСТОК» Бобові, «РОСТОК» 
Бор, «РОСТОК» Молібден, на гірчицю – 
«РОСТОК»  Олійні та «РОСТОК» Бор.

Раніше ми користувалися добри-
вами іноземного виробництва, проте, 
з впевненістю можу сказати, що 
добрива «УАРОСТОК»® набагато кращі, 

адже врожайність зросла в середньо-
му на 10-15%.

- А які подальші плани вашого 
господарства?

- Наступного року маємо намір 
спробувати вирощувати у себе 
ще й нут. Тож по допомогу знову 
звернемося до ТОВ «Український 
Аграрний Ресурс», адже від послуг 
і препаратів компанії ми в жодному 
разі не відмовимося. Навпаки, з 
кожним роком замовлятимемо їх ще 
більше, тому що плануємо нарощу-
вати об’єми: якщо раніше на одне 
внесення використовували 1-2 л 
добрив, то будемо застосовувати 
2-3 л для кращого ефекту. Також 
хочемо замовити у компанії проведе-
ння листкової діагностики всіх ку-
льтур, щоб знати, чого конкретно не 
вистачає тій чи іншій рослині, скільки 
саме міндобрив їй потрібно та в якій 
кількості.

- Пане Тарасе, що Ви, як профе-
сійним агроном з величезним 
досвідом, можете порадити своїм 
колегам?

- Єдина моя порада – любити 
землю і кожен день виходити в поле, 
практично жити на ньому. Лише тоді 
можна дізнатися, що саме потрібно 
рослинам.

Харкалюк Олексій, керівник 
Західного регіону з розвитку та 
продажу компанії «Український 
Аграрний Ресурс» про співпрацю з 
ТзОВ «Бучацька Агропромтехніка»:

- На цьому господарстві ми практи-
куємо дворазове внесення добрив у 
невеликих кількостях на гектар. Наше 
з агрономом основне завдання, коли 
ми складаємо технологію підживлен-
ня культур, це не одноразове крупне 
внесення, а розбивання на періоди 

відповідно до засвоювання рослиною. 
Тобто при потребі з інтервалом 10-12, 
максимум 14 днів після першої оброб-
ки потрібно зробити і другу, адже 
завдяки внесенню навіть невеликої 
кількості добрив рослина поповнює-
ться мікроелементами. Це допомагає 
засвоювати також макродобрива, які 
ми завжди стараємося вносити після 
дощу або перед ним, коли з’являється 
рух поживних речовин по рослині, 
внаслідок чого засвоюваність підви-
щується в рази, що суттєво впливає на 
якісні показники. 

- Розкажіть, будь ласка, 
детальніше про агрономічні послу-
ги, які надає компанія ТОВ «Украї-
нський Аграрний Ресурс».

- За роки своєї діяльності ми 
маємо дуже велику клієнтську базу, 
співпрацюємо як з агрохолдингами, 
так і з невеликими фермерськими 
господарствами. 

У кожному регіоні працюють свої 
менеджери разом з агрономами-
-консультантами, котрі повністю 
«ведуть» господарства і надають їм 
повний агрономічний супровід. Наші 
спеціалісти не лише рекомендують 
аграріям, які добрива краще ви-
користовувати і у які фази, вони 
також допомагають фермерам у полі. 
Консультанти мають мобільні ла-
бораторії для листкової діагностики, і 
у короткий термін впродовж години, 
можуть визначити потребу рослини у 
поживних елементах. Ці лабораторії 
працюють також на випередження, 
тобто перед кожним внесенням 
ми можемо спрогнозувати, якого 
елемента культура потребуватиме у 
подальшому рості і розвитку і таким 
методом корегуємо підживлення. 

Також наша компанія проводить 
для аграріїв навчання із живлення 
рослин, адже ми, так само як і ферме-
ри, зацікавлені у високих результатах 
врожайності, чого усім і бажаємо.

Анна Артим

ТОВ "Український Аграрний 
Ресурс"

Виробництво рідких комплексних 
хелатних мікродобрив  «УАРОСТОК»®

тел./факс: (044) 239-27- 30
web: uarostok.ua



ГЕНЕРАЦІЇ 
СЕСВАНДЕРХАВЕ

www.sesvanderhave.com





Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

Всеукраїнський аграрний журнал №5 (64) / 201832

Зернові колосові культури потерпають від численних 
хвороб, що призводять до суттєвого зниження врожаю і 
погіршення його якості, а часом – і до загибелі  посівів. 

Система захисту зернових колосових культур від хвороб 
повинна включати такі етапи захисту: 

1) протруювання насіння фунгіцидним протруйником; 
2) контроль хвороб листя та стебла (2 фунгіцидні оброб-

ки); 
3) захист від хвороб колоса. 
Зупинимось на найбільш актуальному етапі системи 

захисту на даний момент, коли озимина знаходиться у 
процесі відновлення весняної вегетації, – захист від хвороб 
листя та стебла.

Який препарат обрати? Для захисту зернових коло-
сових від хвороб листя та стебла слід обрати системний 
фунгіцид, який контролює широкий спектр хвороб, 
забезпечує лікувальну та довготривалу профілактичну дію. 
«Аріста ЛайфСайенс» має рішення: Евіто® Т – системний 

фунгіцид нового покоління з функцією підсилення фізіоло-
гічних процесів.

Евіто® Т швидко проникає у покривні тканини листка та 
розподіляється по їх поверхні, забезпечуючи стійкість до 
опадів та швидку дію (біологічна ефективність проявляє-
ться через 15 хв після обробки).

Евіто® Т містить флуоксастробін, 180 г/л та тебуконазол, 
250 г/л. Флуоксастробін – діюча речовина класу стробілу-
ринів, яка була розроблена для швидкого проникнення, 
якомога повного розподілу та оптимального утримання 
у рослині. Флуоксастробін інгібує процес дихання клітин 
патогенів, блокуючи передачу електронів у мітохондрії. 

Тебуконазол (діюча речовина групи триазолів) характе-
ризується високою ефективністю, тривалим періодом 
захисту та системною дією. Тебуконазол інгібує біосинтез 
ергостиролу грибних організмів, що призводить до демети-
лювання та швидкого руйнування клітинних мембран 
збудників хвороб і зупинки їхнього розвитку. 

  – НАЙКРАЩИЙ СЕРЕД КРАЩИХ



Завдяки поєднанню дії азолів та стробілуринів 
Евіто® Т надійно захищає рослину від грибних хвороб, а 
також запобігає передчасному затуханню фізіологічних 
процесів рослини.

Сукупність властивостей препарату було зареєстровано 
у якості торгової марки Технологія Ксилем-ПроТМ.

Евіто® Т забезпечує оптимальний баланс між ліпідною 
та водною розчинністю для більш ефективного проникне-
ння до кутикули листя, післядії й переміщення у рослині. 
У тканинах рослини препарат формує «запас» діючої 
речовини, цей «запас» забезпечує повільне та непереривне 
постачання  діючої речовини, що є запорукою довготри-
валої ефективності.

Евіто® Т гальмує передчасне старіння рослини (інгібує 
утворення етилену –  гормону старіння) та дає можливість 
листю триваліший час залишатись зеленим. Тому хлорофіл 
довше залишається в активному стані і може синтезувати 
більше вуглеводів. Крім того, відбувається зростання 
активності асиміляції азоту, внаслідок чого формується 
більше амінокислот та протеїнів, а також збільшується час 
для передачі асимілянтів (амінокислот та вуглеводнів) у 
насінини колоска. У результаті відбувається краще виповне-
ння зерен і збільшення маси 1000 зерен. 

Завдяки властивості підсилення фізіологічних процесів 
Евіто® Т підвищує стійкість рослин до несприятливих умов 
навколишнього середовища та забезпечує їх швидше 
відновлення.

Коли проводити обробку? 
Для контролю листостеблових захворювань слід 

проводити дві фунгіцидні обробки. Для досягнення макси-
мальної ефективності обробку слід проводити профілакти-
чно. Це пов’язано з латентним періодом розвитку збудників 

та із захисним ефектом препарату Евіто® Т, що контролює 
хворобу у період проростання спори у тканини рослини. 
Оптимальний період для проведення обробки фунгіци-
дом Евіто® Т проти хвороб листя та стебла (септоріоз, 
борошниста роса, піренофороз, види іржі та ін.): кущення – 
прапорцевий листок (BBCH 25-40). 

Слід пам’ятати, що проводити обприскування слід тоді, 
коли з’являється новий листок, який ми плануємо захи-
стити.  Листки, які з’являються після обробки, не захищені 
фунгіцидом.

Перше обприскування Евіто® Т на пшениці та ячмені 
слід провести у період кущення – початку виходу ку-
льтури в трубку (BBCH 25-30). 

У пшениці друге обприскування важливо провести у 
фазу прапорцевого листка (BBCH 37-39), адже застосува-
ння Евіто® Т у цю фазу забезпечує захист трьох важливих 
для формування врожаю листків: прапорцевого-2, під-
прапорцевого та прапорцевого. Якщо застосувати фунгіцид 
до цієї фази, то прапорцевий листок не буде захищений від 
хвороб, а він є найважливішим у формуванні колосу.

Для захисту ячменю необхідно провести другу 
обробку Евіто® Т у фазу появи підпрапорцевого листка, що 
співпадає зі стадією третього вузла (BBCH 33). Застосува-
ння Евіто® Т у цю фазу захистить три найважливіші для 
формування врожаю ячменю листки: підпрапорцевий, 
прапорцевий-2 та прапорцевий-3.

Ефективність Евіто® Т підтверджено результатами чи-
сленних випробувань: як в Україні, так і за кордоном. 

Пропонуємо і Вам переконатись у ефективності цього 
унікального на ринку ЗЗР продукту!

www.arystalifescience.ua
  Аріста ЛайфСайенс
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
АКТУАЛЬНО: НЕ ДОПУСТИТИ РОЗВИТОК БУР’ЯНІВ

10 травня, в рамках проекту з дослідження цукрового 
буряку селекції Sesvanderhave, ми вдруге відвідали під-
приємство «Бучачагрохлібпром». Яскравий сонячний день 
був приємний для прогулянок, але не для рослин: наразі 
головна проблема у вирощуванні як цукрового буряку, 
так і решти культур криється у нестачі вологи. Редакція 
журналу «АгроЕліта» зустрілась з Григорієм Петровичем 
Опанасенком, головним технологом з рослинництва, та 
почула від нього нарікання на відсутність опадів та обмани 
прогнозів, що обіцяють дощі: 

- Від першого дня посіву, 7-го квітня, не було нормального 
дощу. Декілька разів впав, але загалом 2,5 мм – так, трохи пил 
прибити і все. Така кількість вологи є не продуктивною, треба 
хоча б 5 мм одного дощу, щоб рослина могла собі щось взяти. 
Зараз нелегко всім культурам на наших полях. Втім, сходи 
цукрового буряку отримали на всіх площах, і вони в принципі 
задовільні, хоча і є нерівномірності. В середньому зійшло від 
90 до 105 тис. рослин на гектар – для умов, що склалися, це 
цілком нормальний показник. Поки що буряк тримається, але 
якісь прогнози важко робити. Кожен день чекаємо дощу.

Григорій Петрович каже: все, що потрібно цукровому 
буряку, вже внесено в ґрунт, під корінь. Зараз основне зав-
дання – забрати бур’яни, захистити рослини від конкуренції 
– за вологу, світло та поживу. Бур’яни споживають набагато 
більше ресурсів, ніж культурні рослини. А вже пізніше буде 
більш актуальним захист від шкідників та хвороб.

- Григорію Петровичу, розкажіть детальніше про 
захист посівів від бур’янів.

- Маленька кількість вологи – це проблема, але ми зараз 
на неї не можемо впливати. Є певні складнощі в іншому: 
поточні погодні умови є сприятливими для росту деяких 
бур’янів. При першій обробці гербіцидами ми, враховуючи 
нелегку ситуацію, зрозуміли, що до кожного поля треба пі-
дійти індивідуально, і подекуди відкоригувати технологічні 
карти. Справа в тому, що висока температура спричинила 
розповсюдження такого бур’яну як гірчак, який не потребує 
багато вологи. На першу обробку у нас згідно технологі-
чної карти була запланована класична схема – внесення 
Бетаналу з Метамітроном, але ми прийняли рішення для 
деяких полів додати до цієї суміші гербіцид Карібу, який 
пригнічує гірчак та падалицю ріпаку, що подекуди також 
мають місце. Норму регулювали в залежності від фази роз-
витку сходів буряку, від 15 г до 20 г на гектар. 

Приблизно через 8-10 днів (в залежності від поля) після 
першої, розпочали другу гербіцидну обробку цукрових 
буряків, зараз завершуємо її. Тут вже використовуємо суміш 
Бетанал + Метамітрон + Карібу на всіх полях. Ще попереду 
чекає третя гербіцидна обробка, коли рослини трохи 
окріпнуть. 

- Окрім гірчаку, які ще бур’яни завдали турботи?
- Вчасна обробка не дала бур’янам розповсюдитись. Від 

берізки польової робили захисні заходи ще восени, від хвощу 
польового – вапнування. Слід зазначити, що бур’яни добре 
пристосовуються до зміни погодних умов. Наприклад, лобода 
зазвичай покривається кутикулою у фазі 2-х пар листків, а 
зараз, при такій високій температурі, це може статися і раніше, 
після чого знищити такий бур’ян буде складніше, тому треба 
не запізнитись з терміном обробки. З порушенням міжфазних 
термінів розвитку пов’язане життя й інших рослин. Напри-
клад, у нас в озимому ячмені вже повністю відбувся вихід 
колоса і почалася фаза цвітіння, а яра пшениця і ярий ячмінь 
ще до ладу не розкущилися та вже почали виходити в трубку. 
Це ще зарано і загрожує нестачею врожаю.

- Яку техніку для обприскування використовуєте?
- Для якісного захисту посівів в ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 

є в наявності п’ять потужних самохідних обприскувачів 
Miller. Зараз дуже великий об’єм робіт на зернових та техні-
чних культурах, всі обприскувачі працюють безперервно та 
цілодобово: ретельно промиваються після одної культури та 
переходять на другу. На них встановлені GPS-системи, відбу-
вається точне дозування та нанесення препаратів. 

Цукровий буряк на полях підприємства знаходиться у 
фазі 2-3 пари листків, що є нормальним етапом розвитку 
для середини травня. Спочатку ми відвідали поле, на якому 
сіяли цукровий буряк востаннє, він вже доріс до фази 2-х 
справжніх листків, потім подивились на перші посіви, вже з 
«пишними» листками. Структура посівів виглядала ди-
вовижно, немов у комп’ютерній грі: як не дивись на поле – 
прямо чи по діагоналі, з різних боків – чітко проглядаються 
абсолютно рівномірні та однакові рядки. Це є результат 
точного пунктирного висіву. 

- Як оцінюєте стан вегетації цукрового буряку?
- Перші етапи вегетації, фаза "сівба-сходи", є одним з кри-

тичних періодів для цукрового буряку за вологозабезпечен-
ням: насіння буряку для проростання потребує 200% вологи 
від своєї маси. В подальшому, коли коренева система тільки 
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починає формуватись, потреба у волозі також є високою, 
адже в цей період з глибоких шарів ґрунту буряк вологи 
не візьме. До фази 2-3-х справжніх листочків ріст кореня є 
стриманим, а після цієї фази починається линька кореня та, 
відповідно, його активний ріст. Це дуже вразлива фаза, якщо 
ґрунт є ущільненим, може розвинутись коренеїд – комплекс 
хвороб цукрового буряку. У нас такої проблеми цього року 
не спостерігається, адже ґрунт у нормальному стані. Після 
линьки кореня, яка вже на частині наших полів відбувається, 
цукровий буряк стає вразливим до конкуренції з бур’янами 
або зі своїми сусідами, якщо був загущений посів. Ми завдя-
ки правильно налаштованому точному посіву та вчасній 
гербіцидній обробці не будемо мати такої проблеми.

- З шкідниками поки що питань не виникає?
- Щодо шкідників – на деяких полях спостерігали сірого 

довгоносика, обробили фосфорорганікою, і проблему 
нівелювали таким чином. Також в невеликій кількості 
подекуди бачили дротяника, але його розповсюдження 
стримує початковий інсектицидний захист насіння. По-

стійно здійснюємо моніторинг полів, адже якщо проґавити 
активне розмноження шкідника, потім будуть великі втрати. 

- Різницю між гібридами поки що зарано 
коментувати, так?

- Звісно, поки що різниці між гібридами не бачу. Всі 
гібриди Sesvanderhave, що ми посіяли, характеризуються 
швидким стартом після посіву, це так і відбулося. Як буде 
далі – подивимось, зараз очевидно, що гібриди є стресо-
стійкими, адже ніжні, ще зовсім молоді рослини добре 
тримаються при відсутності вологи та високій температурі.

Продовження читайте в наступному випуску.

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
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СУПЕРСЛИВА TOPEND PLUS® ВЖЕ В УКРАЇНІ!
ДП «Голланд Плант Україна» – плодорозсадник, розташований у Закарпатській 

області. Компанія є лідером у виробництві саджанців стійких до хвороб і звичайних 
сортів плодових культур, таких як яблуні, вишні, сливи, черешні та абрикос.

Плодорозсадник добре відомий завдяки інноваційному 
підходу до вирощування продукції, впровадженню пере-
дових технологій і чіткому слідуванню  тенденціям ринку, 
що дозволяє значно розширити потенціал садівничої галузі 
та поліпшити можливості кожного окремого садівника.

ДП «Голланд Плант Україна» розвиває кілька напрямків. 
Розплідник пропонує садівникам як високоякісні саджанці 
традиційних сортів яблуні, сливи, груші, черешні, вишні, 
персика, так і ряд інноваційних, стійких до хвороб сортів 
плодових культур.

Останні кілька років робота фахівців плодорозсадника 
зосереджена на розвитку напрямку виробництва саджанців 
плодових культур стійких до хвороб сортів. Європейські 
садівники вже визнали значення і переваги імунних сортів 
у виробництві фруктів, оскільки їхні переваги і вигода 
очевидні.

Завдяки «Голланд Плант» в Україні є успішний досвід 
впровадження імунних сортів у садівництві. Всі сорти лі-
цензійні та внесені до Реєстру сортів рослин України.

Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник 
ДП «Голланд Плант Україна», надають можливість суттєво 
підвищити рентабельність саду. Витрати на засоби захи-
сту рослин можна істотно зменшити, що значно знижує 
собівартість продукції.

Імунні сорти завдяки своїй резистентності дають можли-
вість досягти хороших результатів також і садівникам-поча-
тківцям, які не мають великого досвіду роботи з плодовими 
деревами.

Імунні сорти є основою органічного садівництва, частка 
якого в Європі вже досягає 10-15% і постійно зростає. 
Таким чином, садівник отримує можливість задовольни-
ти зростаючий попит споживачів на здоровий продукт з 
меншою кількістю залишкових хімічних речовин, та істотно 
підвищивши рентабельність свого виробництва.

Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник 
ДП «Голланд Плант Україна», створюють безпечну основу 
для закладання високоякісного, прибуткового саду.



www.agroprod.biz 37

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

В Україні компанія вже кілька років успішно розвиває 
ряд інноваційних проектів. Компанія не стоїть на місці, 
втілюючи в реальність все нові й нові ідеї та розширюю-
чи можливості українських садівників. Не зупиняючись 
на досягнутому, компанія постійно розвиває напрямок 
виробництва саджанців новітніх, перспективних, імунних 
сортів плодових культур. Новий, надзвичайно цікавий 
проект 2016 року в Україні – ліцензійний, стійкий до хвороб 
сорт сливи Toppend Plus®. Сорт користується великою 
популярністю і попитом у всій Європі. Цього року «Голланд 
Плант» придбало на нього ексклюзивну ліцензію.

Кліматичні умови України є оптимальними для успішно-
го промислового вирощування сливи, проте її прибуткове 
виробництво можливе тільки за умови використання 
відповідних сортів. Які ж характеристики повинен мати 
сорт сливи для його успішного, рентабельного ви-
робництва?

Сорт має бути стійким до хвороб, рано вступати в 
плодоношення, приносити постійні і великі врожаї. Плоди 
повинні бути великими і привабливими. Термін дозрівання 
має бути раннім або пізнім для того, щоб продавати урожай 
за максимально вигідними цінами, коли на ринку вони ще/
вже високі. Плоди повинні мати гарний смак, бути придат-
ними як для споживання у свіжому вигляді так і для ви-
робництва варення і паленки, а також сушіння. Всіма цими 
якостями володіє популярний у всій Європі сорт сливи 
Топенд Плюс®. Він входить в ТОП-серію сортів слив Німеч-
чини. До серії ТОП відносять тільки ті сорти слив, середня 
маса плодів яких становить 50 і більше грам. У сорту Топенд 
Плюс® це 66 грам! На сьогодні цей сорт має найбільший 
розмір і масу плода у світі! Але це не єдина його перевага.

Дерево середньоросле, гілки спрямовані стрімко вгору. 
Плантацію можна планувати з густою посадкою (5х2). Сорт 
рано вступає в плодоношення і потенціал врожайності над-
звичайно високий. Проте найціннішою характеристикою 
сорту є його резистентність.

Сорт стійкий до сливової віспи, іржі і вірусу Шарки та 
толерантний до моніліозу.  Топенд Плюс® самозапильний. 
Плоди великі, покриті восковим нальотом. Смак слив 
відмінний, з високим вмістом цукру і хорошим співвідноше-
нням фруктових кислот (Brix 20%, загальна кислота 9,5%). 
Форма слив традиційна. М'якуш плоду світло-жовтого 
кольору, соковитий. Кісточка легко відходить від м'якушу. 
Вага одного плоду в середньому становить 65 грам. Термін 
дозрівання – перша половина жовтня. Урожай добре збе-
рігається 4-6 тижнів. Використовують як для споживання у 
свіжому вигляді так і для виробництва варення і паленки, а 
також висушування.

На сьогодні це єдиний сорт з таким пізнім терміном 
дозрівання.

Саджанці сорту дуже популя-
рні і доступні в обмеженій кі-
лькості, тому їхнє вирощування 
і продаж здійснюють тільки за 
попереднім замовленням.

Якщо Ви плануєте закладати 
прибуткову плантацію, викори-
стовуючи сортову базу, яка ще 
довгі роки не втратить своєї 
новизни і комерційної цінності 
– наші фахівці з радістю дадуть 
відповіді на всі Ваші запитання! 
Компанія пропонує своїм парт-

нерам також інші, передові сорти слив, такі як Чачанська 
Лепотіка, Стенлей,  Президент, Блуфрі та інші, а також інші 
види плодових дерев, більшість яких стійкі до хвороб. 

Ви зможете отримати відповіді на всі Ваші питання, 
зателефонувавши нам!
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СВІТЧ І ПРОКЛЕЙМ – НАДІЙНИЙ БЕЗПЕЧНИЙ ЗАХИСТ 
ПЛОДІВ ТА ВИНОГРАДУ ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

Володимир Воєводін, канд. с.-г. наук, експерт компанії «Сингента»

Улітку триває ріст та починається дозрівання плодів і винограду. У серпні й 
вересні в садах і виноградниках завершується дозрівання плодів яблук, груш, 
айви, пізніх сортів слив, персиків, технічних і столових сортів винограду. У цей 
період основні шкідники й хвороби не припиняють пошкоджувати плоди й 
виноград. Складність захисту садів і виноградників полягає в тому, що треба 
надійно захистити плоди і виноград ефективним препаратом із коротким пері-
одом очікування.

Під час цього вегетаційного пері-
оду шкоди завдають друге й третє 
покоління лускокрилих шкідників: 
яблунева, грушева, сливова, східна 
плодожерки, гронова листовійка, 
бавовняна совка. Пошкодження 
плодів і винограду лускокрилими 
шкідниками призводить до істотного 
зниження товарності і якості продук-
ції. Боротися з цими шкідниками 
непросто, адже вони, як правило, 
розвиваються в умовах, коли діючі 
речовини пестицидів не виявляють 
максимальної ефективності, — при 
дуже високих температурах. Крім 
того, личинки лускокрилих шкідни-
ків розвиваються і живляться на 
рослинах у важкодоступних місцях 
— на спідньому боці листків або 

всередині плодів. Компанія «Си-
нгента» пропонує новітній інсектицид 
Проклейм — неперевершений за 
ефективністю в спекотних умовах.

Діюча речовина препарату 
Проклейм — емамектин бензоат. 
Проклейм — це спеціалізований 
інсектицид природного походження 
кишково-контактної дії для контро-
лю більш ніж 40 видів лускокрилих. 
Унікальність препарату полягає у 
швидкому проникненні в рослину 
та створенні резервуарів усередині 
тканин. У гусениці, яка поглину-
ла оброблену частину, протягом 
1–4 годин відбуваються порушення 
нервової системи, що призводить 
до паралічу шкідника. Смерть на-
стає через 1–4 доби після поїдання 

обробленої рослини. Проте цим уні-
кальність препарату не обмежується, 
адже він також не втрачає ефекти-
вності при високих температурах. Це 
пов’язано з тим, що діюча речовина 
препарату Проклейм після проник-
нення в рослину (повне переміщення 
діючої речовини всередину листка 
становить не більше як 2 години після 
обробки) стає недосяжним для соня-
чних променів і дощу, нечутливим до 
температури і при цьому не втрачає 
свої властивості. Слід зазначити, що 
навіть нагрівання температури до 
+95 °С не впливає на ефективність 
препарату.

Ще одна особливість — на 
препарат Проклейм не впливає 
рН розчину. Це особливо важливо 
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в регіонах, де вода, потрібна для 
приготування робочого розчи-
ну, має лужну реакцію. Крім того, 
в агронома з’являється більше 
можливостей для застосування 
бакових сумішей. рН розчину, при 
якому не знижується ефективність 
Проклейм™, — коливається в межах 
від 3 до 9.

Ще одна перевага Проклейму — 
препарат діє на яйця шкідників у 
період їх відродження. Це суттєво 
розширює термін застосування пре-
парату — від стадії яйця до початку 
заляльковування, включаючи всі стадії 
розвитку личинок. Та найбільший 
ефект проти лускокрилих досягається 
при застосуванні препарату в період, 
коли шкідник перебуває у фазі «поча-
ток відродження гусениць — гусениці 
молодших віків».

Проклейм безпечний для більшо-
сті корисної ентомофауни. Після 
повного проникнення препарату 
крізь поверхню листка його вплив на 
корисних комах мінімальний, тому за 
кордоном в інтегрованих системах 
захисту Проклейм часто поєднують із 
біометодом.

Значуща характеристика пре-
парату Проклейм — короткий те-
рмін очікування. Після застосування 
препарату в садах і на виноградниках 
продукцію дозволяється вживати 
вже через 14 днів після останньої 
обробки. Це важливо в тих регіонах, 
де лускокрилі, зокрема яблунева пло-
дожерка, мають два повні покоління, 
а третє факультативне і часто розви-
вається під час зберігання продукції. 
Щоб знизити кількість пошкоджених 
плодів у цей період, за два тижні 
до збирання врожаю слід провести 
останню обробку інсектицидом 

Проклейм Як правило, для цього його 
застосовують у суміші з фунгіцидом 
Світч, у якого теж термін очікування 
14 днів, — це дозволяє повністю 
захистити плоди від усіх шкідливих 
організмів, які можуть розвиватися 
під час зберігання.

Зручний час для обприскування. 
Для забезпечення комплексного захи-
сту від сірої гнилі препарат Проклейм 
можна використовувати разом зі Світч 
на початку цвітіння (опадання 80 % 
квіткових ковпачків) або на початку 
росту плодів.

Серед головних хвороб, які 
завдають чималої шкоди в кінці 
сезону, — моніліоз яблуні та інших зе-
рняткових і кісточкових культур, різні 
види гнилей, хвороби плодів і вино-
граду під час зберігання у сховищах.

Для ефективної боротьби з 
основними хворобами кісточкових 
культур (моніліозом, альтернаріозом, 
сизою пліснявою, фузаріозною гнил-
лю, сірою гниллю) та захворюваннями 
плодів під час їх зберігання важливо 
провести хімічну обробку препаратом 
Світч компанії «Сингента».

Це двокомпонентний фунгіцид 
контактно-проникної дії. Діючі 
речовини препарату Світч — ци-
продиніл (375 г/л) і флудиоксоніл 
(250 г/л), у яких короткий період 
очікування (7–20 днів). Норма 
витрати цього фунгіциду становить 
0,75–1,0 кг/га.

Препарат високоефективний у 
захисті рослин при різному інфек-
ційному навантаженні, а також при 
низьких температурах. Світч швидко 
поглинають рослини він не змиває-
ться дощем, нефітотоксичний, діє 
проти зимуючих стадій збудників 
хвороб.

Обприскування препаратом 
проводять у період вегетації й аж 
до збирання врожаю. У препарату 
неперевершена лікувальна дія із захи-
сту плодів від механічних пошкоджень 
та граду.

Світч впливає на життєвий цикл 
гриба трьома механізмами дії, 
пригнічуючи:

• активність протеїнкінази (осморе-
гуляція);

• виділення гідролітичних ензимів;
• біосинтез метіоніну.
Діє на патоген у чотирьох різних 

стадіях життєвого циклу:
• проростання спор;
• формування ростової трубки;
• проникнення в тканини рослини;
• ріст міжклітинного і поверхневого 

міцелію.
Захищає листя і плоди зовні та 

зсередини:
• флудиоксоніл залишається пере-

важно на поверхні листків і плодів;
• ципродиніл проникає всередину 

тканини рослини;
• забезпечує високу ефективність у 

широкому діапазоні температур.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕ-
ПАРАТУ

 � Двокомпонентний фунгіцид 
контактно-проникної дії

 � Контролює головних збудників 
хвороб, які спричиняють гни-
ття плодів і ягід при зберіганні 
(плодова гниль, сіра гниль, інші 
хвороби)

 � Дозволений до застосування 
навіть у фазі дозрівання плодів

 � Короткий термін очікування
 � Покращує лежкість плодів при 
зберіганні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Контроль резистентності. Дві дію-

чі речовини з різних хімічних груп (фу-
нгіциди груп 9 і 12) у складі препарату 
Світч передбачають власний контроль 
розвитку резистентності.

ТЕРМІНИ ЗАСТОСУВАННЯ
Виноград: початок змикання ягід 

у грона, початок дозрівання плодів, 
перед збиранням.

Полуниці: період цвітіння, після 
масового цвітіння, перед збиранням.

Яблуня, груша, персик: перед зби-
ранням.

Томати, огірки, троянди відкритого 
й закритого ґрунту: в період вегетації.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИ-
НУ

Плодово-ягідні — 800–1200 л/га.
Виноградники — 600–80 л/га.
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НА «ДНІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ» ПОРІВНЯЛИ РОБОТУ 12 
ҐРУНТООБРОБНИХ АГРЕГАТІВ І 8 СІВАЛОК ТОЧНОГО ВИСІВУ

17 травня на полях холдингу «Агро-регіон» у с. Горобіївка Бориспільського районі, що на 
Київщині, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» провела «Дні агротехнологій», 
присвячені демонстрації ефективних технологій ґрунтового обробітку та посіву кукурудзи. 

У АГРОНОМА КОЖЕН РІК – 
НЕСТАНДАРТНИЙ

У вітальному слові Тарас Висоцький, генеральний 
директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», 
зазначив, що в агронома кожен рік – нестандартний і саме тому 
так важливо використовувати усі сучасні досягнення для того, 
щоб досягти значних результатів. 

Під час пленарної частини Юрій Лисак, головний агроном 
компанії «Агро-регіон», поділився своїм баченням складових 
гарного урожаю. Це і якісне насіння, і відповідні погодні умови, 
і підготовка ґрунту, і кваліфікація спеціалістів, і, звичайно, 
якісна техніка і використання технологій. 

Про можливості використання сучасних цифрових 
агротехнічних сервісів розповів Сергій Чорний, керівник з 
маркетингу компанії «Маїсадур Семанс Україна» на прикладі 
Precosem – цифрового агротехнологічного сервісу для підбору 
оптимальних термінів посіву кукурудзи. Відтепер завдяки цьо-
му сервісу аграрії можуть раніше виходити в поле, отримуючи 
необхідні дані просто собі на телефон. Програма враховує 
температуру повітря, ґрунту, вологість тощо. 

Про важливість і можливості збору даних про ґрунт просто 
під час посіву наголосив Сергій Лукянець, фахівець з посівної 
та ґрунтообробної техніки AGCO Corporation. Адже треба 
враховувати різні показники навколишнього середовища із 
тим, аби провести сівбу в найоптимальніших умовах. І, виявляє-
ться, сучасна сівалка, проходячи по полю, бачить температуру, 
вологість і щільність ґрунту, кількість органічної маси, докла-
дно все картографує і одразу реагує на це, висіваючи більш чи 
менш посухостійкий гібрид. 

Про те, як збір додаткових даних допомагає збільшувати 
врожайність і отримувати додаткові прибутки поділився і 
Вадим Остапенко, керівник відділу Smart Farming. Сучасні 
розробники пропонують нові рішення для ефективного 
землеробства, наприклад, технології безконтактного аналізу 
структури та щільності ґрунту, коли спеціальний сканер 
встановлюється на автомобіль чи трактор і будуються точні 
карти по структурі ґрунту, глибині ущільнення, визначають 
вологозабезпечення в режимі реального часу, кількість 
рослин, бур’янів тощо. Відповідно, потім по цим картам можна 
проводити обробку культур.

ЧИ ВАРТО СІЯТИ НА БІЛЬШІЙ 
ШВИДКОСТІ?

Агровиробникам і усім зацікавленим у впровадженні 
новітніх агротехнологій в польових умовах показали  робо-
ту передпосівних культиваторів, легких дискових борін та 
сівалок точного висіву від провідних міжнародних та вітчи-
зняних виробників. Під час польових демонстрацій учасники 
ознайомилися з особливостями технологічного процесу 
посіву, а також побачили у роботі низку високопродуктивної 
сучасної техніки для передпосівного обробітку і посіву куку-
рудзи. Так, зокрема, роботу сівалок оцінювали у режимі двох 
швидкостей – 8 і 14 км/год. До речі, за словами Юрія Лисака, 
головного агронома компанії «Агро-регіон», досвід минулого 
року показав, що урожайність при посіві на швидкості 8 км/г 
становила 4,2 ц/га, тоді як при швидкості 14 км/г – 4,1 ц/га.

Увазі присутніх представили як новинки цього сезону, 
так і агрегати, що вже добре себе зарекомендували на полях 
України. Загалом у роботі себе показали 12 ґрунтообробних 
агрегатів і 8 сівалок точного висіву. 

Відвідувачі оцінили результати роботи агрегатів, порівняли 
технології з тим, аби мати змогу обрати оптимальні технологі-
чні рішення для власних господарств. 

Другий етап «Днів агротехнологій» відбудеться на цих 
же полях 20 вересня, коли можна буде побачити результати 
висіву кукурудзи різними сівалками та на різних швидкостях і 
підвести певні підсумки. 

ПРО ТЕХНІКУ, ПРЕДСТАВЛЕНУ 
НА ЗАХОДІ, РОЗПОВІДАЮТЬ 
ПРЕДСТАВНИКИ КОМПАНІЙ

Олександр Киянець, фахівець з підтримки продажів 
компанії «Lemken Україна»:

«Ми представляємо навісну сівалку 
для просапних культур Azurit, яку цьо-
го року тільки завезли в Україну. Нова 
технологія, за якою вона працює – це 
розміщення насінин не в одному рядку, 
а у здвоєних напіврядках.  Насіння 
розташовується у шаховому порядку, 
і таким чином рослині дається мож-
ливість краще використати площу, 
на якій вона висіяна. Тобто рослина 

отримує більше 70% площі у порівнянні із звичайним рядним 
посівом. І у зв’язку із цим збільшується врожайність при посіві 
кукурудзи на зерно на 10%, а на силос – до 15%. Агрегатується 
новинка з трактором, а також з іншими сівалками від Lemken. 
Для обробітку ґрунту ми представляємо передпосівний 
культиватор Lemken System-Kompaktor K 600. Він працює по 
класичній схемі підготовки ґрунту – по оранці і дуже добре 
готує землю до посіву будь-яких культур, починаючи від дрібно-
-зернових, таких як ріпак, і закінчуючи кукурудзою. В статиці 
ми показуємо екзотичну для України ротаційну борону, це 
ґрунтообробний агрегат з активними робочими органами, 
які перемелюють ґрунт до дуже дрібного стану, таким чином 
добре готуючи посівне ложе». 

Олексій Гриненко, головний 
констурктор машинобудівного 
заводу «Лозівські машини»

«Ми демонструємо культиватор 
передпосівного обробітку ґрунту 
«Червонець-8». Це не універсальний 
культиватор для будь-яких умов, які, 
з одного боку, начебто універсальні, 
а з іншого – в конкретних умовах 
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завжди програють знаряддям, чітко налаштованим під певні 
завдання. 

Культиватор має чотири ряди лап, два катка різного 
діаметру для того, щоб сформувати потік ґрунту після 
обробітку і на виході отримати дрібно-грудкувату структуру. 
Сама машина виконує дуже якісний передпосівний обробіток 
ґрунту під культури, які цього потребують. Машина виконує 
декілька операцій за один прохід та створює ідеальне посівне 
ложе. Модель має широку комплектацію з трьома варіаціями 
робочих органів.

Варто також зазначити, що на цю техніку вітчизняного 
виробництва поширюється 25%-ва державна компенсація».

Сергій Кисіль, менеджер зі збуту 
представництва «Maschio Gaspardo 
Україна»:

«Нова сівалка точного висіву 
Maschio Gaspardo Julia 24 має вели-
кий об’єм бункера 9 тис. літрів, де 
7 тис. літрів - на добрива і 2 тис. лі-
трів - на насіння. Із центрально-
го бункера насіння подається в 
невеликі ємкості, які ми залишили 

із попередньої конструкції, оскільки ця концепція добре себе 
зарекомендувала – тут можна швидко все почистити, 
обслужити, легко засіяти невеликі ділянки, демо-посіви. 
Одна з переваг - на висіваючих апаратах є лише дві точки 
змазки – більше нічого не треба обслуговувати, втулки на 
паралелограмах самозмащувальні, виготовлені зі спеці-
ального матеріалу, який при нагріванні виділяє лубрикант. 
На усіх висіваючих апаратах стоять такі втулки і вони 
практично не виходять з ладу. Оскільки сам висіваючий 
апарат має вагу 150 кг, а додатково система пневмопру-
жини додає вагу до 300 кг, то таким чином можна сіяти 
із досить значною швидкістю, не турбуючись про те, що 
насіння впаде не туди куди треба».

Денис Кузьмич, керівник напря-
мку Versatile компанії «Автоленд»:

«Сьогодні ми тут на цьому заході 
вперше в Україні презентуємо новий 
трактор Versatile потужністю  
370 к.с. Особливості і переваги цього 
трактора у тому, що він цілком 
відповідає девізу компанії - «Просто-
та і потужність».  І цей трактор 
справді дуже потужний, простий і 
легкий у обслуговуванні. Тут є швидкий доступ до всіх розхі-
дників, фільтри і мастила змінюються без проблем, маємо 
легкий доступ до двигуна. У нього найбільша кабіна на ринку 
- об’ємом 6,8 куб.м. Тут всі органи керування розташовані 
праворуч, оператор не втомлюється, бо все досить зручно і 
інтуїтивно зрозуміло. Маємо також надійну і просту коробку 
передач японського виробника, 10-дюймовий екран, зручний для 
оператора і ще чимало переваг, які можуть зацікавити нашого 
сільгоспвиробника».

Ольга Соломка





«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» ПРИДБАВ ТРЕЙЛЕР «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН»

У травні 2018 року двохосьовий самоскидний напівпричіп 
«ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» ALBION-26 придбав топовий гравець  на 
аграрному ринку – група компаній ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт» (МХП). Техніку використовуватимуть на потужностях 
ПАТ «Агрофорт», яке входить до структури МХП.

Інноваційний та енергоефективний трейлер створений 
у рамках спільного виробництва «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» та 
британської компанії Larrington Trailers.

«ALBION-26 – це оптимальний вибір аграріїв та надійне рішення 
для сільського господарства. – говорить головний конструктор 
Українського конструкторського бюро трансмісії та шасі 
(УКБТШ) Олексій Гриненко. – Ефективний, мобільний, багато-
профільний напівпричіп здатний перевозити широку номенкла-
туру вантажів, це – зернові культури, коренеплоди, силосна маса, 
щебінь». Об’єм трейлера складає 26 м3, вантажопідйомність – 
18 т, для більш щільних вантажів – 24 т.

ALBION-26 виготовлений за оригінальними технологіями 
британської торгової марки з майже столітніми традиціями та має 
унікальні характеристики.

Трейлер оснащений міцною рамою, на якій встановлений 
цілісно металевий кузов, виконаний зі сплаву зносостійкої сталі. 
Техніка також оснащена флотаційними шинами, у конструкції яких  

поєднуються переваги аграрних та вантажних шин. Вони рівномі-
рно розподіляють тиск на ґрунт, попереджаючи його переущі-
льнення. Крім того, технікою з такими шинами легше управляти на 
дорогах загального користування.

Зі слів головного інженера ПАТ «Агрофорт» Андрія Вороб-
чака, найближчим часом ALBION-26 буде запущений у роботу. Уні-
фікований напівпричіп, який відповідає високим вимогам якості та 
безпеки, вирішуватиме питання логістики в агрохолдингу. Трейлер 
закриє великий обсяг завдань, його планують використовувати 
для заготівлі тваринницьких кормів, транспортування силосу, 
перевезення зернових та масляних культур, а також для виконання 
інших сільгоспробіт.

У компанії встигли переконатися у надійності та гідній якості 
техніки «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН». Раніше у холдингу придбали дві 
зубопружинні гідрофіковані борони ЛІРА -15 – класику борону-
вання, яка зарекомендувала себе не тільки на українських, а й на 
зарубіжних ринках. «Техніка добре себе показала, ми задоволені 
роботою борін та впевнені у продукції «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН», –
підкреслює Андрій Воробчак.

«Найближчим часом ALBION-26 буде доступний з додатковим 
пакетом опцій, – анонсує Віце-президент з маркетингу та 
продажів ІГ УПЕК Роман Гіршфельд. – Одна з них це можливість 
комплектації трейлера вигрузним шнеком, що дозволить викори-
стовувати його як самоскидний причіп та як потужний переванта-
жувач, зданий за 2,5 хвилини здійснити відвантаження 20 т».

Роман Гіршфельд також проінформував, що з 2018 року 
ALBION-26 поряд з ще 36 одиницями техніки «ЛОЗІВСЬКИХ 
МАШИН» бере участь у державній програмі 25%-ї компенсації 
сільгосптехніки з рівнем локалізації більше 60%.

«Ми уважні до вимог клієнтів та готові запропонувати аграріям 
інноваційну, ергономічну та комфортну у застосуванні техніку для 
логістики та перевезень, а також ґрунтообробну та посівну техні-
ку», – підкреслює Віце-президент ІГ УПЕК.

Роман Гіршфельд нагадав, що перші трейлери ALBION-26 були 
випущені «ЛОЗІВСЬКИМИ МАШИНАМИ» у жовтні 2017 року та стали 
дебютними в «Англійській лінійці» українського бренду.



Кукурудзяні жатки

Втягуючі вальці з ребрами
 Робочі вальці з 5-ма посиле-
ними ребрами зі зносостійкої сталі, 
що обертаються в протилежних на-
прямках, дозволяють безперервно 
захоплювати стебла. Для збирання 
кукурудзи така конструкція є най-
ефективнішою та дозволяє збирати  
навіть у дуже важких умовах.
 Крім цього такі вальці ма-
ють тривалий термін експлуатації  
і не вимагають ні звичайного, ні 
позачергового обслуговування, що 
мінімізує витрати на ремонт і тех-
нічне обслуговування.

Подрібнювач стебел
 Встановлюється на лівому 
боці втягуючих вальців. Ця пози-
ція є дуже важливою для взаємоуз-
годження руху ножів подрібнювача 
та вальців, для того, щоб повністю 
подрібнити на клаптики всі стебла 
і не залишити цілих на землі.
 Іншою основною осо-
бливістю подрібнювача стебла 
Dominoni є його великий діаметр 
різання, що гарантує більшу швид-
кість різання, що забезпечує від-
мінний зріз навіть з ножами після 
тривалого використання.

Елементи збиральної секції:
(1)  Плити стола  з гідравлічним ре-
гулюванням для  швидкого адапту-
ванння жатки.
(2) Втягуючі ланцюги мають хромо-
вані штифти, які забезпечують три-
валий термін служби ланцюга. 
(3) Самоустановлювальні і само-
очисні натяжники забезпечують 
завжди досконалий натяг ланцюга, 
запобігають будь-яким ризикам за-
бивання і не вимагають регулюван-
ня.
(4) Зірочки великого діаметру до-
зволили проводити збір більш м’я-
ко з більш низьким обертанням, 
що дозволило уникнути спадання 
ланцюга.

Кукурудзяні жатки Dominoni серії S 970 ROCK 

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР DOMINONI

«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 протягом усього сезону збирання врожаю.

Ми гарантуємо Ваш спокій:
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ЯБЛУКО ВІД ЯБЛУНІ НЕДАЛЕКО ПАДАЄ АБО:
СКАЖИ МЕНІ, ЯКА В ТЕБЕ ЖАТКА І Я СКАЖУ, ЯКИЙ У ТЕБЕ КОМБАЙН

Занько М.Д., завідувач лабораторії наукових досліджень і випробувань машин для збирання та первинної переробки урожаю, 
к.т.н., ст. наук. співробітник (ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»)

У зерновиробництві XXІ століття характерним є інтенси-
фікація всіх технологічних процесів. Це спостерігається і 
на заключному етапі – при комбайновому збиранні хлібів. 
Одним із шляхів досягнення цього є забезпечення потужної 
подачі  на обмолот в молотарку маси технологічної культури. 
Однією з таких систем, яка виконує дану функцію, є стандартне 
обладнання комбайна – жатка для скошування зернових ко-
лосових та близьких до них за технологічними характеристи-
ками культур. Для формування потужної подачі хлібної маси, 
що еквівалентно високій продуктивності по скошеній площі, 
вона повинна мати здатність забезпечити високу робочу шви-
дкість руху та якість роботи.  

 Аналіз свідчить, що в останнє десятиліття, жатка, поряд 
з іншими системами комбайна, зазнала значного технічного 
розвитку. Це отримало підтвердження в збільшенні її мож-
ливості виконувати технологічний процес скошування на 
високих робочих швидкостях та забезпечувати при цьому 
низький та якісний зріз і дотримання вимог до якості роботи – 
втрати зерна за жаткою до 0,5%.   

Жатка – перша технологічна система, яка зустрічається з 
культурою при її збиранні в режимі прямого комбайнуван-
ня. Від того, наскільки вона повно і якісно може сформувати 
потік хлібної маси необхідної потужності, зрізати її, подати 
на платформу жатки і в подальшому перемістити в похилу 
камеру, залежить вся робота комбайна. У відповідності з цими 
технологічними операціями базується основне конструкційне 
виконання відповідних систем жатки. В жатках різних фірм і 
моделей вони в значній мірі однотипні за своїм принципом 
роботи і конструкційному виконанню. Разом з тим, саме 
конструкційні особливості та особливості виконання техноло-
гічного процесу кожною системою дозволяють надати кожній 
жатці провідних комбайнобудівних фірм своє “обличчя”. 

Особливістю конструкції жаток комбайнів, що розроблені 
в останні роки, є їх максимальна пристосованість до пере-
обладнання спеціалізованими пристроями для роботи з 
іншими культурами, скажімо, ріпаком (рис. А). Наприклад, 
їх конструкція адаптована для монтування іншого обладна-
ння/пристроїв, що дозволяє комбайнувати ріпак або сою. 
Внаслідок цього виключається необхідність придбання спеці-
алізованої жатки для збирання ріпаку.

Жатка для прямого комбайнування є невід’ємною части-
ною зернозбирального комбайна, який пройшов 4 етапи 
розвитку своєї конструкції. Ці етапи отримали також своє від-
ображення і в конструкції жатки та конкретизуються поняттям 
«покоління жатки». Це узагальнений комплексний показник, 
який у відношенні до жатки дозволяє об’єктивно оцінити 
її технічний рівень і відповідність сучасним тенденціям 
розвитку конструкції та технологічним підходам до зрізання 
хлібної маси.

Жатка І покоління – це жатка зернозбиральних комбайнів, 
які розроблені в 60-х роках XX століття. Вона мала ширину 
захвату 2-3 метри, низьку швидкість ножа різального апарата 
і забезпечувала подачу хлібної маси в комбайн на рівні до 
2-3 кг/с. 

Жатки ІІ покоління розроблені в 80-х роках XX століт-
тя. Технічний рівень – середній і обумовлений відповідним 
рівнем елементної бази. Жатка вже має механічну систему для 
копіювання рельєфу поля. Один із визначальних показників 
технічного рівня – циклічність ножа різального апарата, який 
в значній мірі визначає робочу швидкість руху та продукти-
вність комбайна, знаходиться на рівні 750 цикл/хв. Жатка при 
цьому забезпечує подачу хлібної мас и в молотарку до 10 кг/с.

Жатки ІІІ покоління зазнали суттєвої технічної модерніза-

ції в 90-х роках XX ст. і мають гідрооб’ємний привод мотовила, 
реверс для прокручування жатки в зворотньому напрямку і 
гідромеханічну систему копіювання рельєфу поля. Швидкість 
різання ножа різального апарата досягає 1000 цикл/хв. При 
своїй ширині 9 метрів жатки здатні забезпечувати подачу 
маси в комбайн до 16 кг/с. Технологічні режими роботи 
жатки встановлюються і контролюються автоматизованими 
системами, які оптимально та раціонально узгоджуються з 
режимом роботи молотарки згідно умов роботи та характери-
стик технологічної культури.

У жаток ІV покоління ширина захвату досягає 10 метрів, 
а циклічність ножа різального апарату – 1220 цикл/хв. Така 
жатка здатна забезпечити якісне зрізання і подачу в моло-
тарку хлібної маси на рівні до 20 кг/с.  Елементна база має 
високий технічний рівень. Жатка характеризується високою 
адаптованістю до роботи в складних умовах. В особливості – 
до якісного комбайнування сильно полеглих хлібів. 
Конструкційні особливості жаток 

Більшість фірм дотримуються класичних підходів до 
конструкційного виконання зернових жаток. Тому основою 
конструкції жатки є платформа, на якій змонтовані мотовило, 
різальний апарат з технічною система приводу ножа, шнек, 
мотовило, система приводів.

Платформа жатки в процесі розвитку комбайнів за-
знала суттєвих змін, адже вона першочергово визначає 
ряд технічних і технологічних характеристик, які пов’язані з 
параметрами інших систем жатки. Для збільшення ширини 
захвату вона повинна мати ту необхідну надійність кон-
струкції, яка буде гарантом надійності роботи інших її систем.  
Жорсткість конструкції досягнуто за рахунок використання 
сучасних матеріалів та профілів, марок сталі. Збільшення ши-
рини захвату від 3 м до 11 метрів і необхідність в дотриманні 
прямолінійності площини конструкції різального апарата не 
могло бути вирішено тільки за рахунок жорсткості конструкції, 
що, як правило, потребує застосування інших профілів, 
збільшення маси та кількості елементів конструкції. Так для 
цього в жатках компанії MacDon (Канада), які мають ширину 
захвату до 11 метрів,  застосовано цілком автономну ходову 
систему (рис. 1). В робочому положенні вона надійно «підтри-
мує» ліву або праву сторони жатки і тим самим забезпечує 
встановлений режим копіювання поверхні поля, «розванта-
жує» похилу камеру від зусилля, яке обумовлює жатка на 
похилу камеру та й на весь передній міст комбайна. 

Рис. 1 – Ходова система та кругла труба великого діаметра забез-
печують необхідну жорсткість конструкції платформи жатки
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Конструкційне виконання та компоновка платформи ле-
жать в основі іншого важливого та невід’ємного показника, що 
характеризує жатку – оглядовість (рис. 2). Саме вона визначає 
ступінь контролю та здатність комбайнера в роботі постійно 
та миттєво здійснювати контроль за всіма частинами жатки, в 
особливості – за її різальним апаратом по всій ширині захвату 
жатки та боковинами-дільниками, один із яких повинен по-
стійно йти по краю зрізаного хлібостою.

Рис. 2 – Хороша оглядовість платформи та різального 
апарата – запорука попередження непередбачуваних ситуацій 

в роботі жатки     

Жорсткість платформи досягається включенням до її 
складу в нижній частині несучої труби великого діаметру 
та вертикальних додаткових ребер жорсткості (рис. 3), які 
гарантують цільність та непорушність конструкції. 

Рис. 3 – Жорстка конструкція тильної частини платформи

При збиранні ріпаку, льону, бобових культур і жита 
спостерігаються значні втрати зерна в технологічній зоні 
жатки “центральна труба мотовила – шнек жатки”  із-за 
жорсткого впливу дії граблин на технологічну масу з метою 
подачі їх до шнека. Для попередження цього явища жатки 
мають поперечний ремінний транспортер довжиною 1,14 м, 
який розташовано між різальним апаратом і шнеком. Такий 
елемент конструкції жатки забезпечує рівномірне живле-
ння шнека зрізаною масою незалежно від умов роботи та 
сприяє істотному підвищенню пропускної здатності жатки 
одночасно зі зниженням втрат, що особливо важливо при 
збиранні дрібнонасінних культур. Збільшення зони між 
різальним апаратом і шнеком зменшує вірогідність його 
забивання масою в роботі і, як наслідок, простоювання всього 
комбайна в роботі. При цьому, оглядовість різального апарата, 
винесеного вперед, –  покращена. Це дозволяє комбайнеру 
краще вести контроль та мати оперативну  реакцію на появу  в 
цій зоні жатки каменів, наявність яких в полі ще не виключена 

повністю. Такий транспортер відіграє в певній мірі і страху-
вальну функцію в забезпеченні технічної надійності жатки.

В останніх розробках жаток комбайнів cерії Lexion 
(компанія Claas) з’явились зміни, які дозволяють змінювати 
геометричні розміри стола платформи в залежності від умов 
роботи – при збиранні ячменю з коротким стеблом або ріпаку 
з довгим, – передбачено технічну систему, яка дозволяє зміню-
вати довжину стола – відповідно зменшувати на 100 мм або 
збільшувати на 480-780 мм. Така конструкція сприяє форму-
ванню рівномірного потоку технологічної маси від різального 
апарата до шнеку жатки.

В процесі входження жатки в солом’яну «стіну» хлібного 
масиву значна роль відводиться дільникам боковин плат-
форми. Слід зазначити, що цей елемент фокусує в собі різне 
бачення та вирішення технологічної проблеми. Це можуть 
бути як надзвичайно прості рішення, так і на рівні «супер» 
ретельного вирішення проблеми.

Мотовило призначене для підведення стебел культури, що 
збирається, до різального апарата і подачі їх до шнека жни-
варки. Воно, як правило, лопастне, ексцентрикове з пружин-
ними або пластиковими граблинами; забезпечує підведення 
рослин до різального апарата, утримує їх в момент зрізання і 
подачі до шнека, встановлене на піддержках. Привід мотовила 
може здійснюватися через ланцюгову передачу гідродвигуном 
або механічним варіатором. Технічні параметри мотовила – 
діаметр (на рівні 1,07 м) і число граблин, – перевірені часом 
і гарантують задовільне виконання технологічного процесу. 
Його можливий режим роботи – частота обертання, відстань 
між граблинами, порції маси, які захвачуються ними, дозволя-
ють бути впевненими, що воно справиться навіть з високоуро-
жайною масою. Пальці граблин виготовляються з сталі або з 
пластмаси і мають певну траєкторію (по куту відхилення) руху. 
Нахил пальців граблин вперед з певним кутом забезпечує 
двохсторонній ексцентриковий механізм. Компанія Сase IH 
впровадила механізм (жатки серії 2030), який дозволяє поворот 
пальців до 180°. Це сприяє технологічній активності пальців при 
роботі на полеглих хлібах. Для ефективного збирання зернових 
і дрібнонасінневих культур в комплект жатки може входити 
до трьох типів мотовил (жатки серії MF-600 компанії Massey 
Ferguson ). Слід відмітити, що управління всіма режимами жа-
тки – підйом і опускання жатки та мотовила, бокове вирівнюва-
ння, корекція висоти жатки і регулювання висоти зрізу та часто-
ти обертання мотовила, винос жатки вперед, відстань мотовила 
до різального апарата, кут нахилу граблин у вертикальній 
площині в залежності від стану хлібостою, висоти і полеглості 
соломистої маси, стану стиглості зерна і його зв’язку з колосом 
може регулюватися за висотою, по відношенню до різального 
апарата, так і за виносом вперед (від лінії зрізу ножа здійснює-
ться з кабіни комбайна при допомозі кнопок, зосереджених на 
мультифункціональному важелі.

Привід мотовила, внаслідок інтенсивного впровадження 
гідровузлів і агрегатів в сільгоспмашинобудуванні, зазнав 
істотних змін. Майже всі фірми для приводу центрального вала 
мотовила застосовують гідродвигун. Гідрооб’ємний привід 
мотовила забезпечує  безступінчасте і більш рівномірне  ре-
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гулювання частоти обертання граблин. Це забезпечує більш 
“м’який” режим захвату граблинами порції стебел технологі-
чної культури і тим самим дозволяє попередити втрати зерна 
(від вибивання його із колосу граблинами) уже на цьому етапі 
збирання хлібів. Зміна числа оборотів гідродвигуна (читай – 
мотовила) здійснюється автоматично та синхронно у відповід-
ності з робочою швидкістю руху комбайна. Його високий 
крутний момент, який досягає 1000 Нм, забезпечує надійну та 
разом з тим – постійну частоту обертання мотовила навіть в 
тяжких умовах – при підборі нерівномірно сформованих валків 
і прямому комбайнуванні довгостебельних та полеглих/покру-
чених  культур (тритикале, жито, овес). Використання гідро-
двигуна спрощує систему механічних передач та дозволяє 
зменшити загальне їх число, підвищити технічну надійність 
жатки і зменшити затрати часу на технічне обслуговування, 
зменшити шумовий фон (навіть на шумовому фоні роботи 
всього комбайна). Синхронізацію частоти обертання мотовила 
зі швидкістю руху комбайна, винос мотовила по горизонталі 
та відносно спинки ножа, оперативне управління робочою 
швидкістю руху в залежності від ступеню полеглості технологі-
чної культури  також забезпечує спеціалізована автоматизована 
система комбайна.

Управління мотовилом передбачає його горизонтальне и 
вертикальне переміщення. Винос мотовила по горизонталі 
і його підйом відносно різального апарата здійснюється з 
допомогою гідроциліндрів. Горизонтальне переміщення 
мотовила здійснюється за рахунок подачі робочої рідини 
в гідроциліндри горизонтального виносу мотовила. Верти-
кальне переміщення мотовила здійснюється за рахунок 
подачі робочої рідини в гідроциліндри підйому і опускання 
мотовила. Обертання мотовила здійснюється від гідромотора, 
який живиться від насоса змінної продуктивності гідроси-
стеми комбайна.

Різальний апарат виконує функцію зрізування техно-
логічної культури. Його технічні і технологічні параметри 
відпрацьовані і підтверджені протягом десятиліть. Класичний 
різальний апарат в основі конструкції має стальний брус з 
монтованими на ньому пальцями та сегментами. Монтується 
безпосередньо на рамі, знизу платформи, по всій ширині 
захвату жниварки. Пальці виконані ливарним методом, 
закритого типу, з високоякісної сталі, без протирізальних 
пластин. Їх функцію різання, в тандемі із робочим нарізним 
краєм сегмента, виконує внутрішній робочий край самого 
пальця. Верхня частина пальця, так зване «перо», прикриває 
сегмент зверху тільки зі сторони руху маси на транспортер. 
Такий відкритий тип пальця сприяє хорошому сходу маси, 
особливо – тяжкої та сирої (як у випадку – рису) з нього 
та виключає накопичення маси в його робочій зоні. А це 
– гарантія надійної роботи навіть в складних умовах. Се-
гменти на ножевій полосі розташовані з традиційним кроком 
76,2 мм, який і рівний їх робочому ходу. Однак, в останній час 
більшість жаток мають збільшений хід ножа/сегмента, який 
досягає 84 мм. Це дозволяє сегментам здійснювати збільше-
ний робочий хід – «перебіг» в зоні їх різання і забезпечити 
якісний зріз трубчастого стебла зернових культур з швидкістю, 
достатньою для руху комбайна з високою робочою швидкі-
стю, яка в залежності від стану технологічної культури може 
досягати 8-10 км/год. Конструкційне виконання основного 
робочого органа ножа – сегмента – геометрична форма, за-
стосований матеріал – сталь високоякісних марок, – та метод 
виготовлення його робочої різальної кромки, – не зазнали 
суттєвих змін протягом значного періоду часу. В польових 
умовах експлуатації певні незручності має ремонтна операція 
заміни поломаних через необ’єктивні причини сегментів. Для 
зручності її виконання сегменти на ножевій полосі монтуються 
за допомогою болтового з’єднання.

Важлива технологічна характеристика жатки – циклічність 
ножа жатки визначає швидкість зрізання та живлення моло-
тарки технологічною масою в режимі (подачі), який повинен 
перевищувати на 35-50% пропускну здатність молотарки. В 

принципі, фахівець по зернозбиральним машинам здатний 
оцінити технічний рівень комбайна, застосувавши тільки один 
показник: швидкість різання сегментами ножа різального 
апарату жатки стебел технологічної культури в полі. Він вира-
жається в кількості ходів (циклів) сегмента за 1 хвилину. Слід 
зазначити, що величину цього показника акумулює спеці-
альний механізм жатки – привід ножа.

Тип апарата – гнучкий, шарнірно підвішений на важелях від-
носно рами, з литими пальцями. Являє собою гнучкий брус, до 
якого за допомогою болтів кріпляться пальці, ніж та пластини 
тертя. Установлений різальний апарат на корпусі жниварки за 
допомогою шарнірних важелів. В якості пружини служать гнучкі 
щитки днища. Крім того, на лівій боковині жниварки встановле-
ні дві пружини для планетарного приводу ножа. Листи верхні (з 
жорсткостями) виготовлені зі сталі товщиною 0,8 мм. 

Технічна система – привод різального апарата, який 
забезпечує необхідний швидкісний режим роботи всього ножа 
і сегментів зазнав істотних змін. До недавнього часу привод 
різального апарата здійснювавсь від ланцюгового контуру лівої 
сторони похилої камери та дальше – за участю карданної переда-
чі. Але зрослі вимоги до потужності, яку необхідно передати до 
різального апарата і шнека жатки шириною захвату 11 метрів 
потребували нових технічних рішень. В силу цього ланцюговий 
привід було «забраковано» і на зміну його прийшов карданний 
привід.  

Для приводу ножа – його руху з певною швидкістю/циклі-
чністю  – використовуються різні механізми. Вони, як правило 
забезпечують циклічність ножа – число подвійних ходів за 
хвилину, – до 1060. В останній час вимоги до швидкості (читай 
– інтенсивності) подачі хлібної маси в молотарку зросли. 
Одним із шляхів вирішення такої проблеми є збільшення 
швидкості різання технологічної маси. Такий режим забезпе-
чує планетарний редуктор – механізм системи  “Schumacher”, 
який забезпечує циклічність робочих ходів ножа і сегментів 
в 1220 циклів за хвилину. Слід зазначити, що навіть більшість 



сучасних комбайнів мають цей показник на рівні тільки 
1100-1150 цикл/хв. І така, здавалось би, незначна різниця 
гарантує суттєву значимість та результат в роботі. 

В жатках із незначною шириною захвату для приводу ме-
ханізму приводу ножа досить ефективно використовувалась 
пасова передача. Але збільшення потужності для приводу 
різальних апаратів зі значною шириною захвату потребувало 
використання інших технічних рішень. Тому нині для цього  
застосовують карданну передачу.  

При збиранні деяких культур потребується значно менша 
швидкість різання. Це враховано в універсальних механізмах 
приводу ножа (компанія Case IH), які дозволяють отримати 
циклічність ножа на рівні 400 – 500 хв-1.  

Мотовило та різальний апарат формують дуже потужний 
потік соломистої маси на платформу жатки. Подальша робота 
– за шнеком? Як він, зважаючи на те, що має центральну трубу 
великого діаметра, високі спіралі з товстого металу і достатній 
крок між ними на трубі, швидко та ефективно перемістить по 
платформі жатки значну кількість іноді жорсткої маси стебел, 
такими, якими є ріпак, – впорається з такою масою? Адже її 
необхідно захопити та надійно перемістити до вікна похилої 
камери і подати у похилий транспортер!

Шнек призначений для переміщення маси, яка скошується, 
від боковин – до центра жатки і передачі її до похилої камери. 
Він – один із самих відпрацьованих конструктивно та консе-
рвативних робочих органів жатки. В центрі циліндричного 
корпуса шнека розташовано чотирьохрядний ексцентри-
ковий механізм пальцевий механізм, який подає зрізану 
масу від шнека в прийомне вікно похилої камери. В основі 
конструкції шнека – труба великого діаметра, який дорівнює 
600-762 мм, крок та висота спіральних витків – до 120 мм 
забезпечують технологічну надійність і рівномірність подачі 
маси в молотарку в будь-яких умовах експлуатації жатки. Він, 
як правило, – двохвитковий однозаходний, встановлений на 

платформі жатки. Спирається та обертається шнек через вісь 
в підшипниках.

На жатках, в залежності від особливостей використання, 
можуть використовуватися шнеки з наступними розташуван-
ням пальців:

– класичне розташування пальців;
– класичне з прямим розташуванням пальців ліворуч і 

праворуч по всій довжині шнека;
– віяльне розташування пальців справа – ліворуч по всій 

довжині шнека;
– віяльне розташування пальців зліва – праворуч по всій 

довжині шнека.
Привід шнека, зважаючи на велику потребну та споживану 

енергію, здійснюється, як правило, ланцюговою передачею 
від приводного карданного валу та має запобіжну муфту, яка 
відрегульована на «стандартний» момент «спрацьовуван-
ня» – 60±6 кг*см. Частоту обертання шнека можна фіксовано 
змінювати в залежності від агротехнічних умов роботи і вона 
може становити (160 – 180) об/хв.

Однак шнек повністю не виключає такого негативно-
го явища як “забивання” – стрімкого накопичення хлібної 
маси між витками шнека і днищем або в похилій камері, яке 
спричиняє порушення технологічного процесу – самовільну 
зупинку робочих органів. Для його усунення – прокручування 
шнека жатки і транспортера похилої камери у зворотньому 
напрямку і вивільнення шнека або транспортера. В сучасних 
конструкціях майже всіх жаток обов’язковим елементом є 
потужна технічна система з гідроприводом для реверсува-
ння. Наявність даної системи забезпечує швидке та зручне 
усунення неполадку, зменшення непродуктивних затрат часу 
та збільшення змінного виробітку. 

Комбайни Axial Flow 8010 (фірма Case IH) та серії 
MF – 9000 (фірми Massey Ferguson) обладнані жатками, 
в конструкціях яких шнеки відсутні. Їх функцію виконують 
полотенні транспортери. Таке технічне рішення підтвердило 
свою ефективність при прямому і роздільному комбайнуванні 
культур зернової групи і навіть ріпаку.

Значною проблемою для господарників є збирання 
полеглих хлібів. В особливій мірі умови роботи різального 
апарата погіршуються внаслідок розташування полеглих сте-
бел технологічної культури в сторону від ножа, в напрямку 
руху жатки, та нижче осі різання. Для покращення підйо-
му полеглої маси і умов роботи різального апарата жатка 
комплектуються стеблепідіймачами. В підсумку це дозволяє 
краще підняти і зрізати полеглі стела, збільшити робочу шви-
дкість руху та продуктивність комбайна і зменшити втрати 
зерна не зрізаним колосом.

Продовження читайте у наступному номері.



Якість! Надійність! Доступність!

ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» –
ТзОВ «Максимум-Агро» – провідна компанія у сфері продажу та 
обслуговування сільськогосподарської техніки, реалізації запасних 
частин. Компанія являється офіційним представником світових 
виробників. 

На сьогодні «Максимум-Агро» реалізує таку техніку:
- Плуги
- Дискові борони
- Культиватори
- Сівалки
- Ґрунтообробні агрегати
- Розкидачі мінеральних добрив
- Розкидачі органічних добрив
- Обприскувачі (польові і садові)
- Фрези міжрядні для вирощування полуниці, косарки
- Кормозмішувачі
- Прес-підбирачі
- Причепи
- Охолоджувачі молока та інша техніка

Волинська область, с. Рованці, вул.3-я Об’їзна, буд. №51
Тел. (099) 525-90-03, (099) 525-90-06, (098) 601-66-46, (067) 907-74-75

maximumagro.com.ua      e-mail: maximum-agro@ukr.net
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18 квітня в рамках Днів агротехнологій від Українського клубу аграрного 
бізнесу на потужностях агрохолдингу Agricom Group у Чернігівській області 
вперше у цьому сезоні відбулася фокусна демонстрація агрегатів передпосі-
вного обробітку.

Подія відбулася за активної участі членів Українського 
клубу аграрного бізнесу, агровиробників та постача-
льників ресурсів агровиробництва, які зацікавлені у за-
провадженні нових технологій. Під час події учасникам 
була продемонстрована робота в полі передпосівних ку-
льтиваторів від п’яти іноземних та вітчизняного виробників. 
Відвідувачі змогли оцінити результати роботи агрегатів, 
порівняти технології та обрати оптимальні варіанти для 
власного господарства.

ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИЙ ҐРУНТ – ВИКЛИК 
ЦЬОГО РОКУ

За словами 
Тараса Корніє-
нка, керівника 
Департаменту 
виробництва і роз-
витку сільського 
господарства агро-
промислової групи 
Agricom Group, 
цього року весна 
має свої особливості 
– перезволожений 
ґрунт. І таку вологість 
ґрунту за останні 20 
років спостерігають 
вдруге, останній раз 
це було 2013 року. 
Цього року ситуація 

ще цікавіша – опадів в зимовий період випало достатньо, в 
межах 400 мл, це фактично річна норма. І значна їх частина ви-
пала в березні, тож на полях наприкінці квітня вже залишались 
подекуди долини, а вологість ґрунту становила де-не-де 90%. 
Тому для учасників події важливо було побачити, як себе ведуть 
культиватори у таких непростих умовах і на що вони здатні. 
До того ж, сьогодні важливо всі необхідні операції провести за 
один прийом. Відповідно, потрібні не просто культиватори, а 
культиватори для передпосівного обробітку, які дають можли-
вість за один прохід зробити все необхідне для того, щоб вирі-
вняти і ущільнити ґрунт. Завдяки цьому насіння дасть дружні 
швидкі сходи і позитивно вплине на врожайність. 

Безумовним фаворитом демонстрації став передпосівний 
агрегат обробітку 
ґрунту Unia Atlas 
HP 8 від «Воли-
нської фондової 
компанії», який 
працював у парі з 
трактором Massey 
Ferguson 8690. Від-
мінно впоравшись 
зі своїм завданням, 
агрегат показав 
себе з найкращого 
боку та приємно 
вразив учасників 
демонстрації. 

За словами 
Сергія Стрече-

UNIA ATLAS HP ПОКАЗАВ ОДИН З КРАЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПОЛЯХ ЧЕРНІГІВЩИНИ
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www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua

на, бренд-менеджера Unia «Волинської фондової 
компанії», який представляв Європак Unia Atlas HP 8, 
цей передпосівний агрегат обробітку ґрунту відомий на 
ринку України вже років 17 і має хорошу репутацію. За 
цей час машина ідеально адаптувалась до українських 
ґрунтів і має кілька вагомих переваг. Одна з найголо-
вніших – це можливість вийти на посівну в поле на 7-10 
днів раніше, коли кожен день – золотий. Завдяки кон-
структивним рішенням її елементів, агрегат працює і у 
вологому ґрунті, і в сухому. Він ідеально готує посівне 
ложе, рівномірне по глибині і по структурі, загалом 
виконуючи за один прохід 7 операцій обробітку ґрунту 
– розпушує сліди трактора, подрібнює грудки, підрізає 
ґрунт, готуючи ложе, вирівнює землю за культиватором, 
катком crosskill вкриває землю невеликими грудками і 
вирівнює після себе все рівно. 

АГРЕГАТ UNIA ATLAS HP ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НА 15-20%

Передній струнний каток разом із заднім катком мають 
дві функції – по-перше, це опорні катки, на яких їде сама 
машина і таким чином копіює рельєф, завдяки чому насін-
нєве ложе має однакову глибину. Але разом із тим, передні 
і задні вали мають різну конструкцію і різні призначення. 
Передня вирівнююча балка дозволяє працювати агрегату 
по будь-якій нерівномірній оранці і в будь-яких умовах – 
хоч по мокрому, хоч по величезних сухих грудках пройде, 
розбиваючи їх. Адже передній каток – це так званий вал-
-глиборіз і він може подрібнити грудку завбільшки з футбо-
льний м’яч. Тут всі спеціально наварені сталеві леза розта-
шовані по спіралі, він завжди упирається мінімум на чотири 
леза, таким чином у вологому ґрунті вал не забивається, 
не провалюється, стабільно тримає глибину і подрібнює 
грудку. 

Завдання заднього вала – зробити прикатку насін-
нєвого ложа. Адже завдання насіннєвого ложа – знизу 
підтягувати вологу, а згори – забезпечити доступ до насі-
ння повітря і тепла. І разом з тим, правильне насіннєве 
ложе має захищати ґрунт від вітрової ерозії. Саме тому на 
правильному насіннєвому ложі дно має бути ущільнене, у 
зоні залягання насіння грудочка має бути не більше роз-
міру насінини, а на поверхню має бути викинута грудка 
2-3 см, для того, щоб захистити ґрунт від вітрової ерозії. І 
ці всі завдання виконує задній кільчато-шпоровий каток, 
в Європі він називається crosskill. Завдяки цим шпорам 
земля підлітає вгору, як то кажуть, кипить, в цей мо-
мент відбувається сепарація ґрунту, вся дрібна фракція 
просипається на ложе, підготовлене стрілчатими лапами, 
і згори на нього падає крупніша грудка. Це робиться 
для того, щоб коли ми покладемо насіння, воно лежа-
ло не між крупними грудками, а в дрібній фракції, де є 
кращий контакт з землею, і відповідно, краща схожість і 
врожайність. Також цей вал має так звану самоочисну си-
стему, завдяки спеціальній конструкції, ці вали крутяться 
в шаховому порядку і очищають один одного. 

Секція самого культиватора розміщена на паралело-
грамній навісці, на окремій міцній рамі, яка має трикутні 
підсилювачі. 

Ще одна сильна перевага цього агрегату – точне регулю-
вання глибини. Її можна виставити з точністю до півсанти-
метра. І це дуже важливо для тих, хто займається буряком, 
ріпаком, і купує дороге голландське насіння, адже там часто 
потрібно висіяти культуру на глибину 2,5-3,5 см. І всі бу-
ряководи України цю машину добре знають, оскільки інши-
ми агрегатами «зловити» цю глибину не виходить. А цей 
агрегат дозволяє дуже точно виставити глибину і досягти 

потрібних параметрів. Рекомендована швидкість в нього 
10-12 км, більше і менша – не бажані, при більшій втрачає-
ться точність глибини ложа. 

Також одна з переваг – це можливість встановлювати 
на агрегат сівалку для створення ґрунтообробно-посівно-
го комплексу, причому, можна чіпляти як механічні, так 
і пневматичні сівалки. Тож, за один прохід можна і ложе 
підготувати, і посіяти. Вигідно це ще й тим, що сошник 
буде йти навпроти цього ребра, ложе буде максимально 
ущільнене, буде добре підтягувати вологу, буде створена 
капілярна структура, а це значить, що насіння швидше 
зійде. Така машина забезпечує збільшення врожайності на 
15-20%. І це вже доведено багаторічним досвідом експлуа-
тації цих машин. 

КОЛИ ТЕХНІКА У ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТІ 
МАЄ ДЕМОКРАТИЧНУ ЦІНУ

По завершенню демонстрації Тарас Корнієнко, кері-
вник Департаменту виробництва і розвитку сільського 
господарства агропромислової групи Agricom Group, 
поділився своїми враженнями, зокрема зазначив, що від 
Європак Unia у нього склалися дуже позитивні враження:

«На демонстрації ми побачили універсальні агрегати, які 
можуть проводити і лущення, і вирівнювання, і мульчування 
пожнивних решток, і можуть приготувати ґрунт для пере-
дпосівного обробітку в залежності від умов. Але Європак 
Unia, без сумніву, показав найкращий результат. Після його 
проходу ми побачили ідеально вирівняне насіннєве ложе, 
тут відсутня грудка більше 3 см. І це дуже важливо, оскільки 
40% врожайності залежить від правильно підготовленого 
ґрунту».

Варто ще додати, що агрегат виконаний із високоякісних 
матеріалів, тут використовується високоякісна і зносостійка 
шведська сталь. Компоненти і комплектуючі – від найкра-
щих світових виробників. А виробляється техніка у Польщі, 
у концерні Unia, якому виповнилося 135 років і це другий 
за обсягами продаж концерн у Європі, він продає більше 
35 тис. машин на рік, експортуючи їх в 60 країн світу. Гасло 
Unia - «Німецькі технології, шведська сталь і польський піт» 
наголошує на тому, що до хороших результатів призводить 
використання сучасних технологій, високоякісних матері-
алів і наполеглива праця. Ця техніка належить до преміум-
-сегменту, проте ціна залишається доволі демократичною, 
і вона є набагато приємнішою, ніж у західно-європейських 
виробників. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Вартість всього обладнання чимала, коли вона 
окупиться?

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

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

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

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

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

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

www.uspi.com.ua, 

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





Олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI HDX 15W40  API CI-4/CH-4/SJ

Олива трансмісійна 
TOTAL MULTAGRI MS 15W40 (STOU)  API CE/SF, GL4

Гідротрансмісійна олива 
TOTAL DYNATRANS MPV 10W30 (UTTO)  API GL-4   

Олива для двигунів
CASTROL VECTON 15W-40  API CI-4 ACEA E7

Олива універсальна трансмісійна(UTTO)
CASTROL AGRI TRANS PLUS API GL-4 
  
Олива для мостів  
CASTROL AXLE EPX 80W-90  API GL-5

Олива гідравлічна 
CASTROL HYSPIN HVI 46  DIN 51502 HVLP

Олива для двигунів 
 AGCO Premium Engine Oil 15W-40 API CJ-4
 
Олива універсальна трансмісійна (UTTO) 
AGCO Parts Transmission Oil 10W-30  API GL-4
   
Олива трансмісійна
AGCO Parts Premium Transmission Oil 15W-40 GL-4

Олива для двигунів 
Агрінол м10г2к

Олива для двигунів 
Агрінол М10ДМ
   
Мастило  
Агрінол Літол 24

Олива  трансмісійна 
Агрінол ТАД-17і

Олива гідравлічна 
Агрінол МГЕ-46В

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

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

0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж з/ч, оливи та мастильні матеріали
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

Безкоштовні телефонні лінії!

ЛІНІЙКА АГРАРНИХ ОЛИВ ВІД «ВФК»



НЕЙМОВІРНІ НОВИНКИ 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Світ не стоїть на місці, він розвивається шаленими темпами. 
Це стосується усіх галузей, і сільське господарство не виняток, 
особливо його технічний аспект. Тож аграріям для того, аби 
залишатися на плаву, потрібно слідкувати за інноваціями та 
втілювати їх у себе на господарствах. 

Пропонуємо вашій увазі ознайомитися з останніми 
новинками техніки для сільського господарства. 

АВТОМАТИЧНИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ VERMЕER ZR5 
Модель прес-підбирача ZR5 від виробника Vermеer здатна 

автоматично створювати рулони рослинного матеріалу на 
основі налаштувань введених оператором. Після введення 
опції роботи оператору достатньо натиснути кнопку «Старт», 
щоб машина почала автоматичний процес пресування рулонів. 

Кабіна знаходиться на передній осі і є максимально 
прозорою, що покращує огляд. Машина повертає з нульовим 
градусом, так як це роблять газонокосарки, чим відрізняється 
від сучасних тракторів, комбінованих з прес-підбирачами. 

Серійне виробництво агрегату заплановано на 2019 рік. 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АГРЕГАТ FORSTMULCHER M650
Він створений для багатопрофільної роботи з ґрунтом і 

зеленими насадженнями. Він може використовуватися для 
подрібнення пнів, рекультивації ґрунту, створення протипоже-
жних бар’єрів, очистки ріллі та земель для сейсмологічних 
досліджень тощо. Крім того, подрібнена рослинність перемі-
шана з ґрунтом покращує її поживні властивості і запобігає 
росту бур’янів.

Навіску можна встановити на будь-який трактор з двигуном 
потужністю від 140 до 300 к.с., використовуючи триточкові 
кріплення третьої та четвертої категорії.

Багатофункціональність дозволяє одному водієві і одному 
агрегату замінити собою роботу невеличкого автопарку.

CASE PATRIOT – САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ ДЛЯ 
РОБОТИ НА СКЛАДНОМУ ЛАНДШАФТІ 

Агрегат відрізняється від конкурентів особливим роз-
міщенням важкості баку з рідиною, яка рівномірно тисне 
на всі осі машини. Стабільність руху підвищена і при цьому 
ґрунт не пресується колесами понад міру. Виносна штанга 
для обприскування має власну підвіску, яка реагує на тиск у 
підвісці кожного окремого колеса. Опційно можна встановити 
автоматичний датчик утримання заданої висоти, яка визначає 
положення штанги у просторі за допомогою трьох ультра-
звукових датчиків. Машина самостійно всмоктує у бак хімічний 
концентрат і використовує його дбайливо, чітко витримую-
чи встановлену норму інтенсивності розпилення і розміру 
крапель.

Також враховані особливості керування на складному ланд-
шафті. Тиск, з яким розприскуються хімічні речовини змінює-
ться зі зниженням і підвищенням швидкості руху.

TOPTURN X4500 – ІННОВАЦІЙНИЙ КОМБАЙН ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ КОМПОСТУ

Агрегат створений для фермерських та лісових господарств 
малого і середнього розміру, які потребують виробництво 
компосту на місці майбутніх сільськогосподарських робіт.

Перед початком робочого процесу машина трансформу-
ється, гідравлічний привід виносить кабіну водія вперед і 
піднімає над рамою вверх, при цьому передні колеса закри-
ваються поворотними лезами, які можуть як згрібати сировину 
для компосту під потужний подріблювальний барабан, так і 
розподіляти його рівним шаром по ділянці землі, що обробля-
ється. 

Керування комбайном здійснюється джойстиком і 
сенсорним монітором. Двигун відповідає поточним вимогам 
безпеки вихлопних газів. Висока продуктивність машини 
забезпечується унікальною системою охолодження, яка здатна 

впоратися з максимальними навантаженнями навіть при ви-
сокій літній температурі. 

ЯПОНСЬКИЙ КОМБАЙН YANMAR YH 448
Одна з останнім розробок японської компанії Yanmar – 
лінія компактних комбайнів для роботи з рисом та іншими 
зерновими культурами. Машина скошує рис, зерна через 
молотарку і поміщає їх в окремий бункер. Стеблини і листя 
подрібнюються у мілкий компост і одразу висипаються на поле. 
Одночасно відбувається збір врожаю і підживлення ґрунту для 
наступного посіву. Комбайн працює на гусеничному ходу, який 
оптимально підходить для їзди по вологому ґрунту. Гідравлічна 
підвіска дозволяє регулювати кліренс і кут нахилу кабіни, 
що дуже важливо при роботі на рисових полях, традиційно 
облаштованих у вигляді терас. 

КОМБАЙН GLAAS YAGUAR 980 
Компанія Claas представила найефективнішу машину для 

створення силосу. Комбайн працює зі змінними барабанами, 
які облаштовані 20, 24, 28 і 36 ножами, що дозволяє пере-
робити у поживну масу будь-які сільськогосподарські росли-
ни. Комбайн створює силос, пересуваючись зі швидкістю 
40 км/год. Він може довго і безперебійно працювати без 
дозаправки завдяки паливному баку на 1500 літрів. Висока 
швидкість обробки рослинного матеріалу робить  силос макси-
мально дешевим стосовно всіх сучасних аналогів. Прохідність 
по складному ландшафту забезпечується керуючим мостом і 
ручною регуляцією тиску в шинах.

Окрім заготівлі силосу комбайн може обробляти весь 
спектр сільськогосподарських зернових культур, трави і навіть 
лаванду.

ОБПРИСКУВАЧ TECNOMA LAZER FC
Це одна з найпотужніших обприскувальних машин у 

сучасному світі. Головна особливість Lazer FC – це величезна 
виносна поливальна штанга, що розкладається. В залежності 
від комплектації розмір може сягати від 24 до 42 м. Машина 
обладнана великим баком, об’єм якого також варіюється: 3200, 
4200 або 5200 літрів. За обприскування відповідає насос. На 
борту також є бак для промивки основного резервуару 
об’ємом до 450 літрів. Кабіна водія винесена за передні колеса, 
може підніматися і опускатися, а також обладнана висувною 
захищеною платформою біля дверей водія. Перевага такої 
конструкції – збільшення огляду для водія. 

HIGHLANDER V70 – МІНІ-ТРАКТОР ДЛЯ ОБРОБКИ 
ҐРУНТУ В РОЗПЛІДНИКАХ ФРУКТОВИХ, ХВОЙНИХ І 
ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВ

Машина виглядає як П-образна самохідна рама з невеликою 
кабіною і можливістю підключати інструмент для обробітку 
ґрунту. Така форма дозволяє проїжджати між рядами саджа-
нців, не пошкоджуючи їх крону та кореневу систему. Кабіна 
створена так, щоб забезпечити водію не лише огляд дороги, а й 
самого процесу культиваційних ножів з ґрунтом. Вага трактора 
знижена до максимуму, завдяки чому коріння в ґрунті не буде 
пошкоджуватися під час робіт. Машина має занижений центр 
важкості, завдяки чому легко проходить по складному ландша-
фту без втрати рівноваги. 

GOVEIL G5040 KOMBI – УНІВЕРСАЛЬНА ПЛАТФОРМА, НА 
ЯКУ МОЖНА ВСТАНОВИТИ ОДИН ІЗ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ У 
ПАРІ З ПАКУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

Скошене сіно пресується у тюки, і обмотується пакувальною 
плівкою за допомогою двох «лап», що обертаються. Потім плат-
форма нахиляється і упакований тюк скочується на землю. Для 
безперервності робочого процесу на борт можна встановити 
до 10 додаткових рулонів, які автоматично замінюються під час 
роботи. Керування здійснюється компактним дистанційним пу-
льтом і власною програмою компанії-розробника  - профі. При 
цьому усі дані при пакуванні і пресовці сировини в реальному 
часі виводяться на дисплей.

Підготувала Анна Артим 
За матеріалами з відео-ролику https://www.youtube.com/watch?v=hUXifQ7awS0
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СТЕРНЬОВІ КУЛЬТИВАТОРИ 
KARAT ВІД LEMKEN

Основне призначення суцільної культивації полягає 
у розпушуванні ґрунту без його перевертання з метою 
знищення бур'янів, вирівнюванні поверхні, розпушенні 
ґрунту, нагромадження та збереження вологи і поліпшення 
фізико-хімічних властивостей ґрунту. Таку культивацію 
застосовують під час догляду за парами, а також 
передпосівного обробітку ґрунту. Культивація передбачає 
розпушування ґрунту, загортання добрив та гербіцидів, 
повне знищення бур'янів, утворення ложа для насіння. 
Культивацію парів проводять при появі на парових полях 
сходів бур'янів або при утворенні на поверхні ґрунту кірки. 
Протягом вегетаційного періоду культивацію повторюють 
кілька разів.

Весняну суцільну культивацію 
проводять при достиганні ґрунту. 
Глибина культивації залежить від агро-
технічних вимог сільськогосподарських 
культур. Відхилення від заданої глибини 
не повинні перевищувати 1 см. Під час 
культивації нижній вологий шар ґрунту 
не повинен виноситись наверх, щоб 
запобігти висушуванню ґрунту. Верхній 
шар ґрунту після розпушування має бути 
дрібногрудковим, а поверхня – вирівня-
ною. Висота гребенів та глибина борозен 
не повинна перевищувати 4 см. 

З метою вирішення завдань суці-
льного безвідвального обробітку грунту 
компанія LEMKEN пропонує широкий 
модельний ряд культиваторів Karat, 
Смарагд та Кристал, застосування яких 
дозволить визначитися з вибором 
оптимальної стратегії в залежності від ку-
льтур у сівозміні, ґрунтово-кліматичних 
та організаційно-господарських умов.

Добре відомі українським аграрі-
ям трьохбалкові культиватори Karat 
призначені як для суцільного обробітку 

стерні після комбайнового збирання 
зернових, так і для наступного глибокого 
та інтенсивного обробітку, який передує 
посіву зернових та зернобобових 
культур. Всі напівнавісні культиватори 
Karat, починаючи з 4-х метрової ширини 
захвату, постачаються у базовій компле-
ктації з гідравлічним підсилювачем 
тягового зусилля, який забезпечує пере-
несення частини ваги культиватора на 
задню вісь трактора. При цьому зменшу-
ється буксування ведучих коліс трактора, 
зменшується витрата палива, зростає 
продуктивність агрегату та зменшуються 
експлуатаційні витрати на його викори-
стання, а якість роботи залишається на 
високому рівні.

Додатковий гідроциліндр, який 
обладнано датчиком тиску, сприяє 
підвищеній ефективності. При агрега-
туванні трактора і знарядь гідравлічний 
циліндр з’єднує верхній важіль навіски 
трактора з дишлом культиватора. При 
попередньому тиску 160 бар додаткове 
навантаження на задню вісь трактора 

становить від 1,5 до 2,0 тонн. Довжина 
циліндра сприяє дотриманню встановле-
ної глибини обробітку на нерівних діля-
нках. Гідравлічний підсилювач тяги діє 
як «розумний» балансир. Оптимізований 
розподіл потужності знижує буксування 
і тим самим сприяє економії палива. 
Навіть менш потужні трактори з меншим 
навантаженням на ведучі колеса можуть 
застосовуватися для обробітку важких 
ґрунтів.

Культиватор Karat дозволяє проводи-
ти рівномірний поверхневий обробіток 
ґрунту, а також інтенсивне рихлення. 
Робочі органи розподілені таким чином, 
що вони навіть на схилах витримують 
встановлену робочу глибину. 

Позаду лап розміщено ряд зубчастих 
напівсферичних дисків, які вирівнюють 
поверхню ґрунту. Диски і прикочуючі 
котки працюють як єдине ціле, тому при 
зміні глибини обробітку відпадає необ-
хідність додатково перевстановлювати 
диски. Це особливо зручно для напів-
навісного культиватора Karat, у якого 
робоча глибина може встановлюватися 
гідравлічно.

Шасі Karat інтегровані між лапами 
та напівсферичними дисками. Тому 
культиватор зовні компактний, зручний, 
має високі маневрові характеристики як 
при обробітку невеликих ділянок, так і 
при транспортних переїздах. У версії КТА 
шасі агрегату знаходяться позаду, що 
придає ще більшої маневреності. Завдяки 
вдалому розподілу ваги на культиваторах 
Karat для кращого ущільнення ґрунту 
застосовують більш важкі котки.

Для того, аби оптимально підготовити 
культиватор до роботи у різних умовах, 
його лапи легко, просто та швидко 
знімаються, і на їх місце встановлюю-
ться ті, які найкраще підходять до умов 
роботи. Для цього не потрібно ніякого 
спеціального інструменту.

Навісний культиватор Karat має 
зручний для регулювання глибини 
обробітку доступ до робочих органів. 
Глибину можна ступінчасто змінювати у 
діапазоні від 5 до 30 см без застосування 
додаткового інструменту. У напівнавісно-
го культиватора Karat у базову компле-
ктацію входить гідравлічне регулювання 
робочої глибини.

Автоматичне система налаштування 
напівсферичних дисків слідкує за тим, 
щоб при зміні робочої глибини диски 
самі встановлювалися у положення, яке 
відповідає тій чи іншій глибині обробі-
тку. Лапи, які зустрічаються з пере-
шкодою, завдяки системі автоматичного 
захисту можуть відхилятися як вверх, 
так і у бік.
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ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ
ВТІЛЕНА В КУЛЬТИВАТОРАХ КАРАТ – 
ДЛЯ ВСІХ, ХТО РОБИТЬ СТАВКУ НА 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

робоча глибина від 5 до 30 см
десять варіантів лап для різних цілей використання
автоматичне налаштування сферичних дисків на робочу глибину
робота без бокового зносу завдяки оптимальному розташуванню 
стійок

Інтенсивний культиватор Карат є лідером серед культиваторів. 
Завдяки цілому ряду своїх змінних лап він якнайкраще оснащений 
для обробітку стерні на різній глибині та рихлення на глибину 
орного шару під мульчований посів:

З такою опцією як система швидкої

заміни робочих органів можна без

інструментів налаштувати Карат до

різних умов використання.

Для поверхневого та глибокого (до 
30 см) обробітку грунту, інтенсивного 
стерньового обробітку особливо важких 
грунтів при застосуванні безплужних 
технологій, компанія LEMKEN розробила 
нові чотирьохбалкові культиватори Karat 
12, які виготовляють з шириною захвату 
від 4 до 7 м. Чотири ряди лап із шириною 
міжрядь 23 см забезпечують відмінне 
розпушування та перемішування ґрунту 
на встановлену глибину. Враховуючи те, 
що передбачена можливість викори-
стання восьми видів лап різноманітної 
форми, Karat 12 відмінно працює в будь-
-яких умовах експлуатації. 

Висота рами 80 см та поздовжній 
прохід 90-80-90 см забезпечує достат-
ньо вільний простір навіть за великої 
кількості рослинних решток попередни-
ка. Як і в інших моделях культиваторів 
Kristall та Karat 9, на Karat 12 встановлені 
напівсферичні диски, які створюють 
оптимальне вирівнювання. Диски та 
прикочуючі катки виконанні у вигляді 
єдиного вузла, завдяки чому не потрібно 
виконувати регулювання дисків навіть 
при зміні глибини обробітку. 

Шасі нового культиватора Karat 
12 вмонтоване між лапами та напів-
сферичними дисками. Завдяки цьому 

культиватор відрізняється компактністю, 
стійкістю руху та високими маневрови-
ми характеристиками на поворотній 
смузі та при транспортних переїздах. 
Оптимальний розподіл ваги дає змогу 
використовувати важкі прикочуючі катки 
для досягнення якісного зворотнього 
прикочування. 

У базовій комплектації культиватори 
Karat 12 оснащені системою захисту від 
перевантажень (лапи можуть відхилятися 
на 20 см за висотою). Зусилля спрацювання 
захисту становить 550 кг.

За допомогою гідравлічного регулю-
вання глибини можна плавно змінювати 
глибину обробітку завдяки певному 
положенню прикочувальних котків, 
не виходячи із кабіни трактора. Для 
постійного і точного дотримання заданої 
глибин кажен вузол катка та напів-
сферичного диска оснащено маятни-
ковим компенсатором, який забезпечує 
плавність ходу. Karat 12 може працювати 
без використання прикочуючого катка. 
У цьому випадку дотримання глибини 
відбувається завдяки власному шасі. 

Для дотримання постійної глиби-
ни обробітку, особливо на горбистій 
місцевості, рекомендується обладнати 
культиватор Karat 12 електрогідравлі-
чною системою копіювання рельефу 
ContourTrack з копіруючими колесами. Як 
опцію у новому культиваторі Karat 12 за-
пропоновано гідравлічний підсилювач 
тягового зусилля, що зменшує буксуван-
ня, а отже, і витрату палива.







ТЕХНІКА «ЗАВОДУ 
КОБЗАРЕНКА» НА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ ДНІ ФЕРМИ

22 травня на території ТОВ "ТД 
"Долинське" (Херсонщина) відбувся На-
ціональний День ферми, де всі відвідува-
чі мали змогу переглянути в польових 
умовах роботу різноманітної техніки.

Вітчизняний виробник, ТОВ "Завод 
Кобзаренка" продемонстрував в роботі 
всі переваги універсального здвижного 
напівпричепа ТЗП-39 Атлант з гноєрозки-
дальним механізмом. Причеп агрега-
тується з трактором від 250 к.с. та має 
вантажопідйомність 30 т.

Гноєрозкидальний механізм дає 
змогу розкидати добрива на ширину до 
18 м. Об'єм кузова дозволяє перевозити 
до 42 кубів зеленої маси. Надійність кон-
струкції забезпечують італійські осі ADR. 
Завдяки змінному задньому борту ТЗП-
39 використовується не тільки як розки-
дач добрив, а й як перевантажувальний 
бункер-накопичувач та перевантажувач 
буряків.

Окрім напівпричепа "Атлант", на полях 
ТОВ "Долинське" відбулася демонстрація 
напівпричепа-тюковоза ПТ-18, який сам 
завантажує, розвантажує і транспортує 
рулони без залучення інших переванта-
жувачів і транспортних засобів, чим 
суттєво економить час і кошти.

Для завантаження 18 тюків потрібно 
приблизно 12 хвилин!

Вантажопідйомність тюковоза 6 т. Для 
роботи потрібен трактор від 80 к.с.

До речі, українським аграріям варто 
пам'ятати, що напіпричепи-тюковози, 
напівпричепи "Атлант" та інша техніка 
підпадають під державну компенсацію та 
при їх купівлі Ви гарантовано отримаєте 
25% вартості назад!

Також «Завод Кобзаренка» пред-
ставив новинку на українському ринку - 
ірландський прес-підбирач McHale V640 - 
для круглих рулонів із змінною камерою, 
обладнаний системою усунення заторів 
з опускаючим дном. Продуктивність 
даного агрегата - 500 тюків/день.

Рулон виходить у вазі від 100 до 
1200 кг та регулюється від 0,7 м до 
1,68 м. в діаметрі.

ТЕХНІКУ ВЛАСНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ПРЕДСТАВИВ 
ХОЛДИНГ ВК «ТЕХНОПОЛЬ» НА 
ВИСТАВЦІ У БОЛГАРІЇ

Міжнародна виставка сільського 
господарства «BATA AGRO» тривала в 
місті Стара-Загора (Болгарія) з 15 по 
18 травня у виставковому центрі «Stara 
Zagora Airport».

Там холдинг ВК «Технополь» пред-
ставив техніку власного виробництва 
– культиватор АК-8,5 з внесенням 
ґрунтових гербіцидів, подрібнювач при-
чіпний ПТ-6, борону гідравлічну БГ-14, 
борону роторну навісну БРН-3,5.

Як зазначив Олександр Диренко, 
директор з продажів холдингу 
ВК «Технополь», власну сільсько-
господарську техніку на міжнародній ви-
ставці холдинг представляє не вперше, 
а фермерські господарства Румунії та 
Болгарії вже оцінили якісну та надійну 
техніку українського виробника.

«Нині ми активно співпрацюємо з фе-
рмерами Болгарії, оскільки вони мають 
потребу в техніці виробництва заводу 
«Технополь». Адже ми пропонуємо їм 
європейську якість за українськими 
цінами», – розповів Олександр Диренко. 
– А на подібних виставках ми також 
вивчаємо інноваційні рішення інших 
європейських виробників та ділимося 
власним досвідом. Це допомагає нам 
постійно рухатися вперед і не зупиняти-
ся на досягнутому».

https://technopol.com.ua
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ПЕРЕУЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ: НАСЛІДКИ 
ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Iванишин В.В., д.е.н., професор, ректор
Рудь А.В., доктор філософії в галузі технічних наук, професор, завідувач кафедри с.-г. машин і механізованих технологій
Мошенко I.О., технік першої категорії кафедра с.-г. машин і механізованих технологій Подільський державний аграрно-техні-
чний університет 

Сьогодні високопродуктивні сільськогосподарські 
землі стають непридатними до використання навіть у 
вологозабезпечених зонах. Катастрофічне зниження 
родючості ґрунту пояснюється  нераціональним за-
стосуванням нових технологій, енергетичних засобів, 
технологічних машин і агрегатів, які призводять до 
руйнування ґрунту і посилюють водну та вітрову ерозії.

Інтенсивний механічний обробіток ґрунту з викори-
станням важких тракторів і сільськогосподарських ма-
шин надмірно ущільнює ґрунт. А найбільшій деформа-
ції під час проходів тракторів піддається верхній шар 
ґрунту 0-15 см.

ПРОБЛЕМА УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ЇЇ 
НАСЛІДКИ

Проблема ущільнення ґрунту полягає в наступному: 
• ущільнені ґрунти набагато твердіші та важчі в 

обробітку; 
• ущільнення обмежує природне регулювання 

водного режиму ґрунту, затримуючи воду біля поверх-
ні (утворення водяних «блюдець») і обмежує здатність 
рослин до вбирання вологи і поживних речовин з ниж-
ніх шарів ґрунту; 

• ущільнена зона не дозволяє ефективно викори-
стовувати добрива та пестициди, і якщо вони не 
поглинаються, то можуть бути легко змиті, що при-
зводить до зниження врожаїв сільськогосподарських 
культур; 

• в ущільнених ґрунтах знижується швидкість пові-
трообміну і мінералізації азоту.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробни-
цтва веде до збільшення кількості проходів машинно-
-тракторних агрегатів по полю. Практично всі сільсько-
господарські трактори ущільнюють ґрунт на значну 
глибину. Багаторазові проходи ходових систем важких 
машинно-тракторних агрегатів по розпушеному і 
зволоженому ґрунту досить шкідливі, тому що вібрація 
рушіїв і високий тиск в шинах істотно збільшують зага-
льну площу ущільнення поля. 

Кількість проходів по одному і тому ж місцю поля не 
однакова. При вирощуванні зернових культур понад 
30% площі поля зазнає дворазової дії ходових систем 
тракторів, 20% – шестиразової і 2% – восьмиразової. 
Поворотні смуги прикочуються рушіями до 20 разів 
протягом сезону. Значно збільшується об’ємна маса 
орного і підорного шарів до 1,33-1,46 г/см3, зменшу-
ється загальна пористість на 24-26%, при цьому щі-
льність ґрунту не відновлюється в наступні роки.

Ущільнення ґрунту перешкоджає проходженню 
зародкового корінця і погіршує аерацію у період підви-
щення вологості, що знижує схожість насіння. Коріння 
рослин на ущільнених ділянках деформується і до 80% 
його знаходиться в шарі 7-10 см, що зменшує уро-
жайність сільськогосподарських культур.

Крім того, ущільнення ґрунту рушіями тракторів 
призводить до брилоутворення під час оранки, що 
у свою чергу спричиняє зростання енерговитрат на 
обробіток і значно погіршує умови підготовки ґрунту 
до сівби сільськогосподарських культур. На слідах гу-
сеничних рушіїв тракторів опір при оранці зростає до 
17-27%, колісних – до 45-65%, а транспортних засобів 
– до 71-92%.

ЯК ЗАПОБІГТИ ПЕРЕУЩІЛЬНЕННЮ ҐРУНТУ?
Для запобігання переущільнення ґрунту ходовими 

системами машинно-тракторних агрегатів необхідно: 
під час ранньовесняного боронування застосовувати 
тільки гусеничні трактори, що мають значно менший 
тиск на ґрунт в порівнянні з колісними; застосовувати 
мінімальний обробіток ґрунту, поєднувати декілька 
операцій, зменшити глибину розпушення, збільшити 
ширину захвату агрегатів; всі роботи при вирощуванні 
сільськогосподарських культур проводити при фізи-
чній стиглості ґрунту, коли його вологість перебуває в 
межах 20-22; обмежити до мінімуму проходи сільсько-
господарських агрегатів та інших машин по полю без 
потреби; заправляти агрегати насінням, добривами, 
пестицидами і паливом на краю поля без заїзду на 
нього; широко застосовувати маршрутизацію руху ма-
шинно-тракторних агрегатів при вирощуванні сільсько-
господарських культур, тобто більшість технологічних 
операцій виконувати під час руху агрегатів по одних 
і тих самих коліях; розпушувати і зарівнювати сліди 
від коліс тракторів і сільськогосподарських машин; на 
ущільнених ґрунтах бажано проводити глибокий без-
полицевий або чизельний обробіток, який забезпечує 
гарне розущільнення, руйнує плужну підошву і до-
зволяє нагромаджувати і зберігати вологу в ґрунті; для 
підвищення стійкості ґрунтів проти ущільнення варто 
також застосовувати звичайні прийоми окультурення 
(внесення органічних добрив, кальційвмісних мелі-
орантів тощо) і мульчування.

СИДЕРАТИ ДЛЯ РОЗУЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ 
До розущільнення ґрунту призводить внесення 

органічних добрив, особливо сидератів. По своїй дії 
на врожай сидерати не поступаються традиційним 
органічним добривам, але витрати на їх виробництво 
і застосування нижчі, тому вони більш ефективні. А 
введення їх в систему добрив підвищує рентабельність 
польових сівозмін на 30-35% .

Крім того, при вирощуванні сидератів можна отри-
мати дешевше органічне добриво, у порівнянні з 
гноєм. А так як сидерати вирощують безпосередньо в 
полі, то повністю  виключаються витратити на їх транс-
портування до місця внесення. 

ПЛУЖНА ПІДОШВА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇЇ 
УТВОРЕННЮ

Плужна підошва – це ущільнений шар ґрунту на межі 
орного і підорного горизонтів. Вона знижує попадання 
води в ґрунт, в його підорні шари, викликає перезволо-
ження верхніх шарів і збільшує стікання води з полів 
навіть при загальному дефіциті вологи. Утворюється 
плужна підошва в результаті основного обробітку ґрунту 
приблизно на однакову глибину протягом тривалого 
часу. Під дією ґрунтообробних машин, в основному плу-
гів, відбувається ущільнення ґрунту на глибині обробітку. 
В той же час у результаті тривалого інтенсивного обробі-
тку спостерігається руйнування структури ґрунту, зро-
стає частка пилоподібних частинок. Ці частинки під дією 
води та інших факторів опускаються вниз по профілю, 
до рівня ущільненого шару, акумулюються в ньому, 
закупорюючи пори і міжагрегатні пустоти, перетворюють 
його у водостійкий та водонепроникний шар – плужну 
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підошву, яка погіршує водний, повітряний режим і режим 
живлення, умови росту та розвитку культурних рослин, 
знижує їх урожайність.

Порушення газообміну в ґрунті, де значно переви-
щені показники його щільності, зумовлює зниження 
інтенсивності виділення вуглекислоти (СО2) у 1,2-1,8 
рази, погіршуючи тим самим забезпеченість рослин 
«будівельним» матеріалом, яким є вуглець. Крім того, 
відбувається порушення мікробіологічної активності. 
Відомі факти, коли за ущільнення ґрунту окремі групи 
мікроорганізмів, що у звичайних умовах є індифе-
рент¬ними, або нейтральними, стають патогенами 
(Micor, Fusarium, Penicilium), викликаючи захворюван-
ня кореневої системи рослин, кореневі гнилі тощо. При 
ущільненні ґрунту спостерігається порушення росту 
кореневої систе¬ми рослин. Доведена обернена зале-
жність ваги кореневої системи від щільності ґрунту. 
Так, за об’ємної маси на рівні 1,5 г/см3 до 80% коренів 
розміщується у ґрунтовому шарі 5-10 см.

Особливо чутливі до наявності в ґрунті плужної підошви 
культури з стрижневою кореневою системою (соняшник, 
цукрові буряки, ріпак, соя). Переущільнення ґрунту в 
орному шарі зумовлює мичкуватість корене¬вої системи, 
що спричинює погіршений перебіг фізіологічних процесів 
росту та розвитку сільськогосподарських культур.

Для запобігання утворення плужної підошви та її 
руйнування необхідна система диференційованого 
обробітку ґрунту, яка передбачає чергування  рі-
зноглибинних технологій (полицевої і безполицевої) 
обробітку ґрунту. Одночасно з полицевим обробі-
тком (оранкою) ґрунту потрібно ширше викори-
стовувати безполицеві  знаряддя – чизелі, плуги типу 
«параплау», глибокорозпушувачі тощо, враховуючи 
реакцію вирощуваних культур на ці способи обробі-
тку ґрунту. Ці агрегати мають значно меншу площу 
контакту з підорним горизонтом, набагато менше і 

не по всій площині ущільнюють ґрунт та запобігають 
формуванню плужної підошви.

Нині багато виробників ґрунтообробної техніки 
приділяють виробництву глибокорозпушувачів значну 
увагу, тому пропонують широку гаму агрегатів. За-
звичай це чизельні плуги та культиватори-розпушува-
чі, що рихлять ґрунт на глибину до 45 см.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕУЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ В 
ГОСПОДАРСТВАХ

Визначення опору пенетрації виконують спеці-
альними приладами – пенетрометрами. Найбільш 
оптимальний час для дослідження пенетрометром це 
початок весни або період гарного зволоження ґрунту. 
Для цього необхідно здійснити обхід конкретної діля-
нки поля і дослідити, чи однакові показники компакт-
ності ґрунту в різних частинах цього поля.

Пенетрометр необхідно застосовувати перед основним 
обробітком ґрунту для виявлення плужної підошви, вели-
чини ущільнення ґрунту та глибини залягання ущільнено-
го ґрунту, а також після основного обробітку ґрунту для 
перевірки відсутності плужної підошви. Для більш точного 
вимірювання характеристик плужної підошви ґрунту по-
трібно зробити декілька тестів в однакових умовах.

Для проведення досліджень необхідно нагвинти-
ти на шток один із двох металевих наконечників, 
визначити, яку саме ділянку поля потрібно переві-
ряти, встановити шток приладу з наконечником на 
ґрунт і плавно натискати на ручки приладу так, щоб 
металевий шток входив у ґрунт рівномірно, до тих пір, 
поки не натрапить на плужну підошву або за її відсут-
ності заглибиться на всю довжину штока в ґрунт. По 
циферблату манометра визначити величину компакт-
ності ґрунту за кольором або конкретне значення 
компактності ґрунту по шкалі в одиницях PSI. 

За матеріалами збірцки «Подільський вісник», випуск №27 (2017)



ТОВ “Марол Україна” - офіційний представник польської фірми “М-rol” на території України. 
Обладнання фірми-виробника постачається безпосередньо з заводу і надалі реалізується серед 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств. В Україні обладнання проходить сертифікацію, що 
гарантує його високу якість.

Виробляє фірма обладнання, призначене для приготування повнораціональних комбікормів із 
сировини рос линного, мінерального і тваринного походження на базі невеликих тваринницьких 
фермерських і підсобних госпо дарств. Використання даного обладнання дозволяє збагатити корм 
тварин і птахів мікроелементами, вітамінами, а також антибіотиками.

В асортименті продукції фірми різне обладнання, здатне роздрібнити й змішати кормову суміш. Серед 
товарів: змішувач сипучих кормів, молоткова всмоктувально-нагнітальна дробарка, вагові дозатори 
кормів, шнекові транс портери і транспортер для зерна пневматичний.

Змішувач сипучих кормів
Зазвичай змішувач використовують для того, щоб приготувати кормові концентрати 

для різних груп тварин. В основі конструкції змішувача високоякісні матеріали, надійно 
захищені антикорозій ним покриттям. Всі елементи з’єднані за допомогою зварювання, 
але є рухома частина, яка вста новлюється на підшипниках кочення.

Дробарка молоткова всмоктувально-нагнітальна
Дробарка працює спільно зі змішувачем. Зерно, призначене для дроблення, 

автоматично зас моктується в пристрій, а після переробки передається в змішувач. Для 
різних потреб пропонуються чотири типи дробарок - різної потужності і продуктивності. 
Щоб забезпечити кормом велике пого лів’я стада, вибір зробити треба на користь більш 
продуктивної дробарки.

Дозатори кормів вагові
При виробництві кормових сумішей не обійтися без процесу точного зважування 

і дозування всіх його складових. Зробити його легким і не обтяжуючим допоможуть 
спеціальні вагові дозатори кормів: динамометричний, з якого зважені компоненти корму 
всмоктуються в дробарку, і елек тронний дозатор, на який встановлюється змішувач. 
Також можна використовувати пристосовані для змішувача механічні ваги.

Транспортер шнековий вертикальний Т401 / 3 з допоміжним шнеком.
При необхідності завантажити зерно або корм в резервуар на певну висоту можна 

використову вати вертикальний транспортер. Його довжина легко регулюється і може 
досягати 12 м. Працює він з допоміжним шнеком.

Транспортер шнековий
Трудомісткий процес приготування кормів не обмежується зважуванням, дробленням 

зерна і змішуванням всіх компонентів. Всі ці компоненти також вимагають постійного 
переміщення, заван таження і розвантаження. Шнековий транспортер можна 
використовувати для навантаження гото вого корму з кормозмішувача, подрібненого 
корму з зернодробарки, а також для завантаження і розвантаження зерна. При цьому 
нахилити його можна до 45°. Під різні потреби можна вибрати шнековий транспортер з 
кошем 401 або з черпнем Т401/1.

Транспортер для зерна пневматичний
Більш універсальним пристроєм вважається пневматичний транспортер для зерна. Він 

здатний переміщати зерно вертикально і горизонтально, завантажувати і розвантажувати 
його з причепів та складів і навіть сушити зерно при перекиданні його з призми на призму.

Звертаючись до нас при закупівлі обладнання, Ви можете бути впевнені, що купуєте якісні та надійні 
товари. Виробляючи обладнання з 1974 року, фірма накопичила величезний досвід і заслужила довіру 
своїх клієнтів. Для налагодження співпраці з нашими клієнтами ми також можемо забезпечити доставку 
зерносушарок під замовлення.

СФГ «АСТРА», (МАРОЛ УКРАЇНА)
30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, пр. Незалежності, 11,
тел.: (067) 382 07 84, (03842) 9 07 66. marolastra@rambler.ru www.mrol.eu
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ВЕРХОВНА РАДА ПОВЕРНУЛА ВІДШКОДУВАННЯ 
ПДВ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ, ЯКІ САМОСТІЙНО 
ЕКСПОРТУЮТЬ ОЛІЙНІ. УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА 
АСОЦІАЦІЯ ПРОСИТЬ ПРЕЗИДЕНТА ВЕТУВАТИ 
ЦЕЙ ЗАКОН

У вівторок 22 травня Верховна Рада ухвалила законо-
проект №7403-д, яким скасовується норма щодо НЕвід-
шкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку для виробників, 
які самостійно поставляють ці культури за кордон, за основу 
і в цілому.

За прийняття даного законопроекту проголосували 
249 народних депутатів, при необхідному мінімумі у 226 голо-
сів, повідомляє «Агравері».

«Прийняття законопроекту №7403-д є "напівмірою". 
Парламент вирішив, що тепер ПДВ буде відшкодовуватись 
тільки тим, хто самостійно виробляє сою. Це не-
справедливо, тому що маленькі фермери не зможуть 
формувати великі корабельні партії сої для експорту. А 
у великих компаній сьогодні подвійна перемога — вони 
зможуть експортувати свою сою за світовими цінами, 
а продукцію малих фермерів купувати за знижени-
ми. З іншої сторони, середні фермери матимуть змогу 
експортувати, тому для них це часткова перемога», — 
прокоментував прийняття законопроекту заступник 
голови ВАР Михайло Соколов.

Разом із законопроектом №7403-д розглядався документ 
№7403-2, на ухваленні якого наполягали сільгоспвиробни-
ки. Законопроект №7403-2 підтримали 15 обласних рад, 
міжнародні установи, ряд народних депутатів та усі найбільші 
асоціації. Однак цей законопроект не набрав достатню 
кількість голосів в парламенті. За його прийняття проголо-
сували лише 110 народних обранців.

Як зазначив Соколов, щойно президент України Петро 
Порошенко підпише ухвалений законопроект №7403-д, 
та його норми будуть внесені у Податковий кодекс, ВАР 
розробить проект закону, відповідно до якого малі аграрії 
зможуть об’єднуватись у кооперативи і експортувати олійні 
через ці об’єднання, отримуючи відшкодування ПДВ.

«Ми не розуміємо чому парламент не зберіг відшкодуван-
ня ПДВ хоча б для кооперативів, які об’єднують фермерів. Це 
не міжнародні трейдери, про яких сьогодні йшла мова у залі, 
— це об’єднання малих аграріїв, яких зараз по суті замикають 
всередині країни», — додав він.

У свою чергу Українська зернова асоціація звернулася до 
Президента України Петра Порошенка з проханням накласти 
вето на ухвалений Верховною Радою закон про відшкодува-
ння ПДВ при експорті олійних культур, оскільки його норми 
порушують вільну конкуренцію.

УЗА висловила занепокоєння у зв’язку з ухваленням 
законопроекту (№7403-д) про оподаткування при вивезенні 
олійних культур за межі України, що створює несприятли-
ві, дискримінаційні умови діяльності на зерновому ринку 
України.

«Закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, не відповід-
ає запиту громадськості та представників аграрного сектору 
зокрема, оскільки створює дискримінаційні умови діяльності 
учасників ринку та суперечить нормам захисту конкуренції 
у підприємницькій діяльності. Крім того, цей законопроект 
суперечить міжнародним зобов’язанням, які брала на себе 
Україна під час вступу до СОТ та підписання Угоди про Асоціа-
цію з ЄС», – заявив Президент Української зернової асоціації 
Микола Горбачьов.

На думку Президента УЗА ухвалення визначеного закону 
ставить у нерівне конкурентне становище експортерів сої та 
ріпаку, адже передбачає відшкодування ПДВ при експорті 
лише сільгоспвиробникам.
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ЄВРОСОЮЗ РІЗКО НАРОСТИВ ЗАКУПІВЛІ 
ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК І КУКУРУДЗЯНОГО 
КРОХМАЛЮ З УКРАЇНИ

Пшеничні висівки. Одночасно зі збільшенням експортних 
поставок борошна продовжує зростати і експорт пшеничних 
висівок з України, незважаючи на скорочення їх виробництва 
в країні, повідомляють аналітики УкрАгроКонсалт.

Експорт пшеничних висівок за десять місяців 2017/18 
МР (липень-квітень) виріс на 9%. Основним імпортером 
українських пшеничних висівок традиційно залишається 
Туреччина, на частку якої припадає 89% в загальній структурі 
експорту.

Євросоюз різко наростив імпорт пшеничних висівок. 
За звітний період поставки в цьому напрямку склали 
10,1 тис. тонн проти 4,4 тис. тонн за весь 2016/17 МР. Анало-
гічне зростання експортних поставок спостерігається в 
напрямку Єгипту.

Кукурудзяний крохмаль. Експорт кукурудзяного 
крохмалю з України стабільно зростає. За підсумками семи 
місяців поточного 2017/18 сезону (вересень-березень) украї-
нські експортери поставили на зовнішні ринки на 24% більше 
кукурудзяного крохмалю, ніж за цей же період минулого 
сезону 2016/17.

Найбільшим імпортером останні кілька сезонів залишає-
ться Індонезія з часткою 37% в загальному обсязі експорту 
в 2017/18 МР. Суттєво наростили закупівлі кукурудзяного 
крохмалю країни ЄС. Поставки в цьому напрямку за звітний 
період склали 7,6 тис. тонн, що вже на 2% більше, ніж за весь 
2016/17 МР. Значно збільшили імпорт країни Близького Сходу 
- ОАЕ та Саудівська Аравія.

«УКРАЇНСЬКА БОРОШНОМЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
ВІДКРИЄ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЧОТИРЬОХ 
АФРИКАНСЬКИХ КРАЇНАХ

Правління «Української борошномельної компанії», 
найбільшої вітчизняної компанії-експортера боро-
шна та борошномельної продукції, на початку травня 
2018 р. прийняло рішення про відкриття чотирьох від-
окремлених представництв компанії на Африканському 
континенті.

Про це заявив голова товариства Олександр Коротков, 
повідомляє «Економіка сьогодення».

Зокрема, найближчим часом «Українська борошномельна 
компанія» відкриє свої представництва в Центрально-Афри-
канській республіці, Чаді, Камеруні і Беніні.

«Зараз наша компанія працює над створенням чотирьох 
повноцінних представництв у різних країнах Африки. Ми 
перебуваємо на стадії проведення переговорів з урядовими 
та комерційними організаціями Центрально-Африканської 
республіки, Беніну, Камеруну і Чада. Паралельно йде процес 
узгодження всіх необхідних документів та ліцензій, потрібних 
для здійснення діяльності «Української борошномельної 
компанії» в кожній конкретній країні», – розповів Олександр 
Коротков.

Повідомляється, що пілотні партії продукції «Української 
борошномельної компанії» під торговою маркою «Королі-
вське борошно» вже були відправлені споживачам у названих 
країнах. 

Загальний обсяг цих пробних поставок становить 
400 контейнерів.

НА ВОЛИНІ ПОБУДУЮТЬ ЗЕРНОЗБЕРІГАЮЧИЙ 
КОМПЛЕКС

ПОСП ім. Івана Франка придбало комплекс для збері-
гання зернових культур. Про це йдеться на сайті компанії 
«Деметра».

Роботи з будівництва зернозберігаючого комплексу 

компанія розпочала у травні 2018 року. Елеватор буде 
знаходитися у с. Губин 1-й, Горохівського р-ну, Волинської 
обл.

Для майбутнього зерносховища компанія придбала 
2 ємності для зберігання зернових культур Sukup 2709 місткі-
стю 603 м3, зерносушарку Sukup TH2452EP, транспортне 
обладнання з оцинкованої сталі продуктивністю 100 т/год.

НА МИКОЛАЇВЩИНІ З’ЯВИВСЯ НОВИЙ 
ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ

У порту «Ольвія» (Миколаївська область) відкрили новий 
зерновий термінал. Загальна площа забудови становить 
1,7 га, гранична добова вивантаження - 60 вагонів і 100 авто-
мобілів, обсяг одноразового зберігання - 35 тис. тонн кукуру-
дзи.

Про це повідомляє budport.com.ua.
Зазначається, що термінал має нетипове для промисло-

вих об'єктів забарвлення і цілий ряд оригінальних технічних 
рішень: вентильовані підлоги підлогових складів, підземне 
пожежне водоймище, особливі арочні конструкції, які до-
зволяють встановити верхню механізацію (завантажувальні 
галереї) на даху арочного типу, замість типової 2-х скатної.

У цілому виробнича потужність першої черги нового 
зернового терміналу становить 800-900 тис. тонн на рік по 
кукурудзі.

Крім того, є попередні проектні напрацювання по другій 
черзі будівництва: розширення розвантажувальних фронтів, 
зерноочистка, збільшення одноразового зберігання до 
100 тис. тонн.

ФРАНЦУЗЬКА КОМПАНІЯ ПОБУДУЄ НА 
ХАРКІВЩИНІ ЕЛЕВАТОР

Компанія Malteurop Ukraine збирається розширювати 
свою діяльність на Харківщині.

Про це розповів директор харківської філії Malteurop 
Ukraine Андрій Бутов під час зустрічі з головою Харківської 
обласної державної адміністрації Юлією Світличною, пові-
домляє прес-служба Харківської ОДА.

«У цьому році Харківський регіон найбільшою мірою отри-
мав сертифікаційну програму, за якою ми виділяємо насіння 
для фермерських господарств, і ми будемо купувати у цих фе-
рмерів уже готовий ячмінь для виробництва нашого солоду. 
У вересні розраховуємо завершити процес приєднання і вже 
працювати тільки з Харкова, перенісши сюди офіс. Також пла-
нуємо взяти участь в будівництві нового елеватора. Почнемо 
його в найближчі 2-3 роки », - зазначив Андрій Бутов.».
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ЗАВАНТАЖУВАЧ 
БОРТОВИЙ ЗС-30М

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

БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА 
БИР-3, БИР-5, БИР-6

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

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

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

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

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

ТРЕЙЛЕРИ (ВІЗКИ) 
ЛАН-1, ЛАН-2, ЛАН-4, ЛАН-5, ЛАН-11
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖНИВАРОК ДЛЯ ЗЕРНОВИХ, КУКУРУДЗИ, СОНЯШНИКУ 
7-12 м ДО КОМБАЙНІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

Технічні характеристики:
• тип візка – 2-3 осьовий, причіпний, 
4-8 коліс;
• вантажопідйомність – 2800-5200 кг;
• максимальна швидкість – 20 км/год;

• габаритні розміри, не більше: 
довжина – 9,75-12,75 м, ширина - 
2,1 м, висота – 1 м;
• вага: 850 – до 1000 кг.

ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A, ЗМ-120
Технічні характеристики:

• тип: самопересувний, електричний;
• продуктивність максимальна: 
70-120 т/год;
• висота подачі зерна: не менше 
4 метрів;
• потужність: 9,1 кВт;

• габаритні розміри в робочому поло-
женні без повороту тріммера: довжина 
– 6650 мм; ширина – 4150 мм; висота 
– 3920 мм;
• вага: 1200-1250 кг.
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ЗНАЙ НАШИХ!
ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМПАНІЯ «АГРІКОН» 
БЕРЕ АКТИВНУ УЧАСТЬ У СПОРУДЖЕННІ 
ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Відома компанія «М.В. Карго» у 
порту Південний (Одеська область) бу-
дує сучасний зерновий термінал поту-
жністю 5 млн тонн на рік. Це спільний 
проект «М.В. Карго» з найбільшою 
американською корпорацією Cargill.

Новий термінал зможе забезпечу-
вати понад 10% експорту українських 
зернових на рік. На об’єкті буде 
створено понад 500 робочих місць.

Запуск терміналу, який вважається 
найпотужнішим  зерновим інфра-

структурним проектом України, запла-
новано на літо нинішнього року.   

Добре відома у вузьких колах тер- 
нопільська компанія «АГРІКОН» бере 
участь у цьому масштабному проекті. 
Одеські та американські замовники 
приємно враженні рівнем кваліфіка-
ції та досвідом її спеціалістів, які за 
короткий час уже «підняли» там перші 
силоси. 

До речі, компанія «АГРІКОН», 
яка спеціалізується на спорудженні 
лінійних зерноелеваторів різних 
потужностей та модифікацій, 
здобула визнання на будівельному 
ринку і не тільки України. Скажімо, 
торік агріконівці успішно реалі-
зували низку профільних проектів 
у Польщі, Литві та Латвії.

Маючи за плечима вагомий 
досвід роботи у сфері будівництва 
об’єктів переробки і збереження 
сільськогосподарської продукції, 
тернопільська команда пропонує 
для агровиробників рішення, які 

бездоганно зарекомендували себе 
по всьому світу. Компанія виконує всі 
роботи в комплексі – від проектуван-
ня, підбору обладнання – до якісного 
та швидкого спорудження. І, що не 
менш важливо, має досвід залучен-
ня до таких проектів міжнародного 
фінансування.

     Тарас БОГДАНЮК

м. Тернопіль, просп. С.Бандери, 63, офіс 7
096 747 55 00, 067 419 68 83, 0352 40 13 34
www.agricon.com.ua



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

ЕКОНОМІЧНІСТЬ
 

ДОВГОВІЧНІСТЬ 

НАДІЙНІСТЬ ТА

КРAЩІ ЗА ЯКІСТЮ

Bonfanti 

 зернові сушарки 

📞📞📞38 044 361 18 99                                                                                                                          
📞📞📞39 035 90 21 03 

✉  info@bonfanti.eu                 





СОЗІНОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – ПЕРШИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член НАН 
України, НААН і низки закордонних академій, членові президії Українського 
товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Усе це про відомого 
вченого в галузі генетики і селекції рослин, агроекології, першого президента 
Української академії аграрних наук Олексія Олексійовича Созінова.

ГАРТУВАННЯ ЮНІСТЮ
Созінов О.О. народився 26 квітня 1930 року у Єржово Ри-

бницького району УРСР (нині – сучасна Республіка Молдова). 
Від самого народження його життя було пов'язано з селом і 
агрономією, любов до яких прищепили йому батьки. Однак 
війна перервала щасливе родинне дитинство хлопця, стала 
першим жорстоким випробуванням і гартуванням характеру. 
Юний Олексій пережив загибель рідних, жахливе життя у 
концтаборі.

Після звільнення територій УРСР в 1944 році майбутній 
вчений почав працювати механізатором у елітгоспі «Дачне» 
Одеської області і навчався у вечірній школі. А вже восени 
1949 р. за підтримки професора Вербіна він вступив до 
Одеського сільськогосподарського інституту, який 1954 р. 
блискуче закінчив за профілем селекції та насінництва і пішов 
працювати на Вознесенську рисову сортодільницю Миколаї-
вської області.

Бажання займатись творчою, дослідницькою роботою 
привело О.О.Созінова у 1955 р. до аспірантури Всесоюзного 
селекційно-генетичного інституту. Його науковим керівником 
став видатний селекціонер, академік Гаркавий, який помітив 
молодого здібного аспіранта ще під час навчання в інституті. 
Завдяки йому Созінов зрозумів, що генетика і селекція рослин 
є саме його напрямом у науці.

За період з 1958 по 1978 роки пройшов шлях від моло-
дшого наукового співробітника до директора Всесоюзного 
селекційно-генетичного інституту (м. Одеса). Тут отримав 
свої наукові здобутки: у 1959 р. в Одеському сільсько-
господарському інституті захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Пивоваренный ячмень на юге Украины», а уже 1970 
р. в Українському науково-дослідному інституті рослинни-
цтва, селекції і генетики ім. В.Я.Юр'єва – докторську дисерта-
цію на тему: «Качество зерна пшеницы юга Украины и пути 
его улучшения».

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Як науковець, спільно зі своїми колегами, а пізніше й 

учнями, він провів цикл досліджень із біології ячменю, ви-
вчення впливу генотипу й умов вирощування на якість зерна 
пшениці та ячменю. Дослідження генетичного контролю 
біосинтезу запасних білків злаків привели до відкриття ново-
го класу генетичних маркерів – блоків елект-рофоретичних 
компонентів проламінів, контрольованих алельними варі-
антами кластерів генів. Виконаний генетичний аналіз сотень 
гібридних популяцій і світового генофонду пшениці, ячменю, 
вівса дозволив ідентифікувати розповсюджені блоки прола-
мінів, вивчити їхню геногеографію та зчеп-лення із цінними 
кількісними і якісними ознаками. Аналіз зібраного матеріалу 
та серії спеціальних експериментів дозволили встановити 
фундаментальні закономірності формування коадаптивних 
асоціацій генів у процесі природного й штучного добору, 
з’ясувати їхню роль у селекції й еволюції злаків.

Зокрема, можна виділити найбільші досягнення Олексія 
Олексійовича Созінова:

1) уперше встановив роль стійких асоціацій генів у процесі 
природного й штучного добору у місцевих сортах пшениці, 

створених народною 
селекцією українськи-
ми селянами в ХVІ-
ІІ–ХІХ століттях, у 
формуванні сортового 
генофонду пшениці 
колишнього СРСР, 
Канади, Аргентини й 
інших країн;

2) уперше 
було досліджено 
поліморфізм запасних білків ячменю у світовому різноманітті 
цієї культури та показано зчеплення стійких асоціацій гордеї-
нів із адаптацією генотипів до умов середовища;

3) встановив нові закономірності в генетиці рослин і 
тварин, зокрема, пов’язані із процесами доместикації й 
впливом наслідків Чорнобильської катастрофи.

В останні роки поряд із роботами у галузі генетики 
академік О.О.Созінов велику увагу приділяє розвитку агро-
екології й, зокрема, проблемам формування мегаагроекоси-
стеми України ХХ–ХХІ століття, яка займає понад 70 % 
території країни. Він вивчає процеси енергообміну в ланцюзі: 
ґрунт–рослина–тварини–людина, досліджує роль у них ви-
копної енергії (нафта, газ, вугілля), вплив індустріалізації й 
урбанізації, а також досягнень генетики, екології, геноміки, 
біотехнології, селекції.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Крім безпосередньої наукової діяльності активно орга-

нізовує наукову роботу і на рівні держави. Так, з 1978 р. пере-
буває на керівних посадах різного рівня, в т.ч. найвищих.

Протягом 1978-1982 рр. займає посаду першого віце-
-президента ВАСГНІЛ (Всесоюзна академія сільсько-
господарських наук імені Леніна – вища науково-дослідни-
цька та координаційно-методична установа з водного, лі-
сового і сільського господарсьва СРСР). У 80-х роках очолює 
Інститут загальної генетики ім. М. І. Вавилова АН СРСР (м. 
Москва). 1987 р. повертається до Києва, де до 1990 р. працює 
головою Президії Південного відділення ВАСГНІЛ (м. Київ) 
та заступником голови Держагропрому УРСР. Із здобуттям 
Україною незалежності стає першим Президентом Украї-
нської академії аграрних наук (1990-1996 рр.).

Созінов О.О. є фундатором Інституту агроекології та 
біотехнології УААН (1992 р.) та засновником кафедри агро-
екології та біотехнології Національного аграрного універси-
тету (1994 р.).

Загалом Олексія Олексійовича знають як автора понад 
700 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 18 винаходів, 
співавтора сортів озимої пшениці, сої, ярого ячменю, люце-
рни. Він заснував сучасну школу генетиків-селекціонерів, 
представники якої успішно працюють в Україні, Росії, США, 
Франції, Великій Британії, Казахстані та інших країнах.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://uk.wikipedia.org, http://naas.gov.ua, http://who-is-who.ua, матеріали 

«Українського ботанічного журналу»  та Вісника Українського товариства 
генетиків і селекціонерів
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АСТРАЛ + ЗЕАГРАН
ГЕРБІЦИД 

Ваша кукурудза недосяжна  
для ВСІХ бур’янів!
АСТРАЛ (нікосульфурон, 40 г/л) + ЗЕАГРАН  (бромоксиніл, 100 г/л + тербутилазин, 
250 г/л) – комплексне рішення для захисту кукурудзи від однорічних, багаторічних 
дводольних і злакових бур’янів 

Переваги бакової суміші:

• Швидкий візуальний ефект дії (помітний вже через 1 добу)

• Тривала ґрунтова дія (до 40 діб)

• Поєднання контактної та системної дії

• Достатньо однієї обробки за сезон для контролю усіх видів бур’янів

• Відсутність післядії на наступні культури в сівозміні

•  Завдяки сучасній формуляції гербіциду АСТРАЛ забезпечується повний контроль 
злакових бур’янів, включаючи пирій

Ефективність наших препаратів доведена численними дослідженнями та перевірена сільгоспвиробниками у більш, ніж 100 
країнах. В той же час, ми не в змозі проконтролювати дотримання нашими клієнтами умов зберігання та застосування 
препаратів. Таким чином, ми відповідальні лише за високу якість наших засобів захисту рослин, але не несемо відповідальності за 
збитки, понесені внаслідок неправильного зберігання або застосування препаратів з порушенням рекомендацій виробника.

ТОВ «Нуфарм Україна» 
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4 
тел.: +38 (044) 495 53 60 
www.nufarm.com.ua

Шукайте нас на:

facebook.com/nufarmua

Nufarm Ukraine - YouTube


