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Зліва направо: Олег Керницький, Андрій Сливка, Віктор Загородній

ДОСВІД СПІВПРАЦІ ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» З ФЕРМЕРСЬКИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ «СЛИВКА А. В.» У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Фермерське господарство «Сливка А. В.», що розташо-
ване в Заставнівському районі Чернівецької області, було 
засноване у 2010 році. Власник та керівник господарства 
Андрій Сливка має в розпорядженні 800 га землі. Тут ви-
рощують пшеницю, ячмінь та сою. Але цього року госпо-
дарство зважиться на експеримент: посіють озимий ріпак 
передової селекції «Лембке». Редакція журналу «АгроЕліта» 
поспілкувалась з Андрієм Сливкою про нагальні результа-
ти та завдання його господарства.

– Що Вас наштовхнуло на включення озимого ріпаку 
в сівозміну?

– Ми розпочали нові напрацювання ще у квітні, розро-
били план дій. Слід сказати, що ріпак – це дуже вибаглива 
та примхлива культура. Я вважаю, що вирощування ріпаку 
– це вищий пілотаж агрономії. Раніше ми не наважувалися 
його сіяти: не мали підтримки та можливості консультувати-
ся в досвідченіших агрономів.

– Які результати врожайності отримуєте на госпо-
дарстві?

– Врожайністю я в цілому задоволений. Минулого 
року пшениця другого класу дала 75-80 ц/га, на гірших 
полях результати все одно були високими – 55-60 ц/га, 
озимий ячмінь – 55-60 ц/га. Зараз на полі пшениці ні-
мецького сорту ми очікуємо 60-65 ц/га, і це при тому, що 
минулого року нам пізно вдалося посіяти – на початку 
жовтня. Якщо сіяти пшеницю 20 вересня, то вона сходить 
набагато краще.

Через вересневу посуху та дощі з початку жовтня, ми 
не могли нормально підготувати ґрунт під посів. Сходи ми 
отримали тільки після 15 жовтня, розпускалася пшениця 
взимку під снігом та навесні. Таким чином, культура витер-
піла шалений стрес. Але завдяки підтримці від «Сервіс-А-
грозахід» 6-6,5 тонн з гектара ми таки зберемо.

– За якими принципами обираєте технології вирощу-
вання культур?

– Щодо багатьох культур я можу самостійно спрогно-
зувати технологію та потрібні препарати. Але з озимою 
пшеницею, наприклад, так не вийде, адже треба швидко 
реагувати на її потреби й при цьому виходити з наявних 
ресурсів. У такому випадку важлива наявність та швид-
кість доставки потрібних препаратів, в чому мені дуже до-
помагає ТОВ «Сервіс-Агрозахід». Підприємство пропонує 
нам технології вирощування культур та забезпечує усіма 
необхідними засобами захисту: фунгіцидами, інсектици-
дами, гербіцидами, мікроелементами, ад'ювантами. За 

моїми заявками вчасно привозять усе, що необхідно, тому 
співпрацею з цією компанією я задоволений. Цьогоріч ми 
плануємо використовувати інтенсивну  технологію виро-
щування ріпаку та пшениці, яку «Сервіс-Агрозахід» нам 
запропонував. Дуже добре, коли зауважуєш на полі якусь 
проблему і можеш звернутися до компанії, яка швидко до-
ставить потрібний захист. Вони завжди пропонують кілька 
варіантів вирішення проблеми та допомагають обрати 
оптимальний. 

– Поділіться планами щодо подальшого розвитку 
Вашого господарства.

– У наших планах - змінити технологію вирощування 
озимої пшениці та озимого ріпаку - перейти від традицій-
ної до інтенсивної. Розглядаємо різні варіанти: з більшою 
та меншою інтенсивністю. Я планую дотримуватися всіх 
рекомендацій від ТОВ «Сервіс-Агрозахід». Досі ми вносили 
добрива чи препарати за потреби, стараючись витратити 
якнайменше. Так працює більшість фермерів. У більших 
господарств є можливість розписати технологію, але ми, 
хоч господарство і не велике, теж хочемо обрати для себе 
оптимальну технологію та дотримуватись її.

Віктор Загородній, директор Івано-Франківського 
відділення компанії «Сервіс-Агрозахід», поділився вра-
женнями від співпраці з фермерським господарством 
«Сливка А. В.»:

«У нас гарно налагоджена співпраця з цим господар-
ством, адже Андрій Сливка дотримується всіх наших 
рекомендацій. Тому ми постійно бачимо добрі результати. 
«Сервіс-Агрозахід» старається задовольнити потребу 
господаря, виходячи з його можливостей. Цьогоріч на 
господарстві «Сливка А. В.» ми, як бачимо за результатами, 
спрацювали правильно».

Северина Якубич

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

На хвилі безперервної активності в низці Днів поля та виставок ділимося з Вами нашими напрацюван-
нями за червень. По-перше, на початку місяця ми отримали великі враження від масштабності виставки 
«Агро-2018». Багато в ній лишилося традиційних, звичних моментів, які вже нікого не дивували. Але водночас 
відобразились і значні зміни, які є наслідком активного руху в світових аграрних тенденціях. Наприклад, 
наявність великої кількості китайських компаній, які пропонували найрізноманітнішу продукцію (щоправда, 
великих експозицій з технікою в них не було). Активної комунікації вони з відвідувачами поки що не збудува-
ли, але це лише питання часу. Все більше експертів наголошують на тому, що українським аграріям треба 
серйозно враховувати Китай як серйозного гравця на світовому сільськогосподарському ринку – не тільки як 
імпортера. 

Також в рамках виставки прозвучали нові цікаві теми. Зокрема представники швейцарсько-український 
проекту з розвитку органічного ринку в Україні (від швейцарського інституту FIBL), організували семінар 
з питань так званого географічного зазначення товарів, до якого інтерес в Україні активно наростає. 
Станом на 1 червня 2016 року в Україні зареєстровано 42 зазначення походження товарів – це дуже мало. В 
європейських країнах інтерес споживачів до місця та історії виготовлення сировини вже в повному розквіті, 
і ця тенденція поступово проявляється й в нас, тому виробникам треба бути готовим до конкуренції саме в 
цьому аспекті.

Окрім виставки, наша редакція протягом місяця відвідувала численні Дні поля. В них теж ми спостерігали 
як традиційні, звичні мотиви, так і нові тренди. Наприклад, на більшості заходів вже твердо наголошуєть-
ся на необхідності збереження ґрунтів – це має бути не просто бажанням чи красивою ідеєю, а конкретним 
комплексом технологій. Момент для аграріїв болючий, адже веде за собою зміни в господарюванні – кори-
гування обробітку ґрунту, зменшення хімічного та мінерального навантаження, включення розумних та 
зелених технологій тощо. Втім, чи призведе це до втрат врожайності (чого, власне, й бояться аграрії) – пи-
тання відкрите. До речі, рекомендуємо звернути увагу на дослідну статтю з рубрики «Актуально» в даному 
випуску – про порівняння конкретних результатів органічного та звичайного виробництва. 

Бажаємо приємного прочитання – не лінуйтесь читати, наші з колегами напрацювання можуть стати 
вам у пригоді! 
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА «АГРО-2018»: 
БІЛЬШЕ 1300 УЧАСНИКІВ ІЗ 17 КРАЇН СВІТУ ПРЕДСТАВИЛИ 

СВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ НА ШИРОКИЙ ЗАГАЛ
6-9 липня у столиці України відбулася 30-та ювілейна 

Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2018».
Захід проходив на території НК «Експоцентр України», де 

на площі 34200 м2 понад 1300 виробників засобів сіль-
госпвиробництва та аграріїв не лише з нашої держави, а 
й із 17 країн світу (США, Німеччина, Польща, Китай, Італія, 
Білорусь, Туреччина, Сербія, Корея, Іспанія, Румунія, Нідер-
ланди, Угорщина, Великобританія, Литва, Індія, Швейцарія) 
представили свої експозиції.

Протягом трьох днів виставку відвідали більше 80 тисяч 
людей, які мали змогу ознайомитися з новітньою сільсько-
господарською технікою від провідних вітчизняних та зару-
біжних виробників, з інноваційними технологіями, автома-
тизацією управління і контролю в сільському господарстві, з 
впровадженням енергозберігаючих технологій, зі спеціалізо-
ваним обладнанням для польових культур, домашніх тварин, 
овочівництва, садівництва, рибальства тощо.

У ході ділової програми «Агро-2018» відбулося 55 науко-
во-практичних заходів: конференції, круглі столи, симпо-
зіуми, брифінги, зорієнтовані на впровадження найсучас-

ніших світових технологій в аграрному секторі України та 
підвищення рентабельності усіх його галузей. 

Також гості «Агро-2018» вперше мали унікальну можли-
вість взяти участь в аукціоні племінних тварин та тест-драй-
ві автомобілів для аграрного сектору «АГРО АВТО ШОУ», 
поласувати смаколиками на фестивалі регіональної кухні 
Agro Food Fest , і, звісно, як завжди,придбати сувеніри на 
ярмарку та насолодитися розважальною програмою за 
участю відомих українських артистів.

На найголовнішу агропромислову виставку завітали і 
державні мужі: Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, 
перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
України Максим Мартинюк та народні депутати. За їх присутності 
на виконання рішення уряду у рамках децентралізації у сфері 
земельних відносин по всій Україні відбулася передача земель 
сільськогосподарського призначення з державної власності у 
комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Не оминула своєю увагою виставковий захід і ще одна 
почесна гостя - Посол США Марі Йованович взяла участь у 
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відкритті Американського павільйону, де були представлені 
28 компаній-учасниць зі США.

Увагу відвідувачів виставки цього року, на відміну від по-
переднього, привернула ще й велика кількість китайських 
компаній, які представляли свої стенди. 

Загалом, виставка «Агро-2018» пройшла, як завжди, 
цікаво та продуктивно, а усі присутні отримали багато пози-
тивних вражень і емоцій.

Під час «Агро-2018» ми поспілкувалися з представника-
ми провідних українських та світових компаній, аби дізна-
тися, які новинки вони пропонують аграріям.

Олена Пельтек, комерційний представник заводу 
Berthoud в Україні:

«Французька компанія Berthoud, виробник техніки для 
захисту рослин, вперше бере участь у агропромисловій 
виставці. Так би мовити, сьогодні наш дебют. І ми у захваті 
від побаченого.

Сьогодні ми представляємо топову нашу модель, наш 
хіт продажів – самохідний обприскувач Раптор 2440 НVH. 
Головна перевага цієї машини полягає у тому, що вона має 
змінний кліренс, що є однією з найважливіших характе-
ристик для таких агрегатів, адже саме змінний кліренс 
визначає функціональність машини, її універсальність, 
здатність вийти в поле у будь-який момент на будь-якій 
фазі вегетації та закрити будь-яку проблему у максималь-
но короткі терміни».

Олексій Гриненко, головний конструктор компанії 
«Лозівські машини»:

«На цій виставці ми представляємо 10 сільгоспагрега-
тів, які демонструють технічні досягнення та комплексні 
рішення для українського та європейського ринків, що 
відповідають найвищим вимогам аграріїв. 

Наша головна новинка - модифікований двохосьовий 
самоскидний напівпричіп ALBION-26, доповнений переван-
тажним шнеком та надставними бортами. Нові опції 
дозволяють використовувати трейлер як самоскидний 

причіп та як потужний перевантажувач, який здатний 
за 2,5 хвилини завантажити до 20 т вантажів. Високі 
борти також дають можливість збільшити об’єм пере-
везень. 

Також демонструємо ще одну нашу новинку – комплекс 
із важкої зубової борони ЛІРА XL та шлейф-борони ЛАРІ. 
Завдяки уніфікованій рамній конструкції агрегати швидко 
перетворюються один в одного і аграрії отримують два 
знаряддя за ціною одного.

Серед іншого, презентуємо і оновлений посівний комп-
лекс ЗЛАТНИК-6/5000, який тепер доступний з електропри-
водом висівних апаратів та гідроприводом вентилятора, 
а також оснащений системою швидкої розгрузки». 

Тамара Матюх, HR-менеджер ПП «Виробничо-кон-
структорське об'єднання «МААНС»:

«Компанія «МААНС» представляє свою техніку на ви-
ставках як в Україні, так і закордоном вже не один рік. Ми 
пропонуємо обладнання і запчастини до с.-г. техніки, це в 
основному: жниварки, ріпакові столи, візки для жниварок. 

Виставка «Агро-2018» цікава тим, що задає високу план-
ку, адже з’являються цікаві новинки, розвивається аграрний 
бізнес і сільгоспвиробники стають все більш вимогливими.

Тому своїм клієнтам ми стараємося пропонувати, перш 
за все, якість. Наш завод має найсучасніше устаткування, а 
для виробництва ми закуповуємо найкращі комплектуючі, 
аби наша техніка відповідала світовим стандартам.

Цього року ми презентуємо соняшникову жниварку «Со-
ната» і візок для неї, ріпаковий стіл і соєву жниварку МAANS 
Contour F, яка може бути переобладнана під зернову. 

Соняшникові жниварки «Соната» мають ширину 7,4 і 
9,4 м і користуються великою популярністю, адже все 
більше аграріїв починають займатися вирощуванням 
соняшника.

Також ми пропонуємо нашим клієнтам різноманітні 
візки для жниварок: одноосні, з балансиром, підвищеної 
міцності, на поворотному елементі».

Євген Заіграєв, виконавчий директор напрямку 
корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу 
ПАТ «Кредобанк»:

«У виставці «Агро-2018» «Кредобанк» бере участь не 
вперше. Найбільше враження на нас справив масштаб ви-
ставки, велика кількість учасників і партнерів та високий 
рівень організації заходу. 

На «Агро-2018» ми пропонуємо спеціальні пропозиції 
банку для аграрних клієнтів, серед яких – особливі умови 
розрахунково-касового обслуговування, кредити на купівлю 
сільськогосподарської техніки з партнерськими програма-
ми за ставкою від 6,5% річних в гривні, лізингові операції та 
інвестиційні кредити».

Анна Артим
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Сидорук Борис, к.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу аграрної економіки, інформаційно-аналітичної роботи, маркетингу і трансферу інно-
вацій Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН, м. Тернопіль

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ВИРОБНИЦТВО: ЕФЕКТИВНІСТЬ І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В сучасних умовах господарювання органічне сільськогосподарське виробництво 
є перспективним напрямком аграрної діяльності, який зацікавлює все більшу кіль-
кість агроформувань. Сьогодні в Україні формується ринок органічних продуктів, що 
підштовхуватиме виробників до вкладення коштів у дану сферу діяльності.

Процес органічного сільськогосподарського виробництва 
регламентовано детальними правилами виробництва органічної 
продукції (сировини) рослинного походження, які затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 587.

Згідно даного нормативного документу у процесі виробни-
цтва органічної сільськогосподарської продукції її виробник 
повинен забезпечити:

– запобігання шкідливого впливу на стан земель та родю-
чість ґрунтів в процесі здійснення господарської діяльності, що 
сприяє покращенню їх якісних показників;

– мінімізацію використання невідновлюваних ресурсів і 
продуктів несільськогосподарського походження;

– застосування методів біологізації землеробства шляхом 
розширення посівів багаторічних трав і застосування бактері-
альних препаратів;

– використання у виробництві технологічних процесів, що 
не шкідливі для навколишнього природного середовища та 
здоров’я людей;

– екобезпечну утилізацію відходів і побічних продуктів 
рослинного походження, утворених в ході процесу органічно-
го виробництва;

– забезпечення екологічного балансу в процесі планування 
технологічних схем виробництва і вибору відповідної продук-
ції і сировини.

Важливе значення в процесі органічного сільськогосподар-
ського виробництва має використання сівозмін, що перед-
бачає застосування багаторічних схем чергування культур у 
сівозміні.

Під час органічного виробництва допускається використан-
ня тільки органічних добрив, яке повинно сприяти оптимізації 
живлення рослин і відтворенню родючості ґрунту. При цьому, 
кількість внесеного з органічними добривами азоту не повин-
на перевищувати 170 кілограмів на 1 гектар на рік.

В Україні серед сільськогосподарських культур, які виро-
щуються органічними господарствами, найбільшу частку по 
площі сільськогосподарських угідь займають зернові (48,1%), 
олійні (16,2%) і бобові (4,6%). Всі інші культури займають біля 
31% використовуваних земельних угідь. Cтаном на 2016 р. в 
Україні площа сільськогосподарських угідь під виробництвом 
органічної продукції становила 411 200 га, що є 11 показником 
у Європі, обсяг вітчизняного ринку органічної продукції стано-
вив більше 650 млн. грн (рис. 1).

Рис. 1. Стан органічного сільськогосподарського виробництва в Україні станом на 31.12.2016 р.
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З метою визначення ефективності використання органічних 
методів виробництва сільськогосподарської продукції нами 
проаналізовано цінову ситуацію на ринку продуктів органічно-
го виробництва.

Незважаючи на переконання багатьох споживачів, 
що ціна на органічну продукцію є в 2-3 рази вищою 

ніж ціна на традиційні сільськогосподарські продукти, 
реальна цінова ситуація щодо реалізованої органіч-
ної і традиційної продукції рослинництва аграрними 
підприємствами України в 2016 р. є не такою строкатою 
(табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка цін реалізації органічної і традиційної продукції рослинництва аграрними підприємствами 
України

Види продукції
Традиційна продукція, грн./ц Органічна продукція, грн./ц Співвідношення цін органічної і 

традиційної продукції, %
2014 р. 2015 р. 2016 р 2014 р. 2015 р. 2016 р 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Пшениця 176,6 261,9 340,0 259,2 269,4 348,5 146,8 102,9 102,5
Жито 129,8 160,0 355,5 244,6 258,1 384,4 188,4 161,3 108,1
Кукурудза 138,5 248,1 304,0 178,7 285,8 328,7 129,0 115,2 108,1
Ячмінь 134,4 230,0 325,0 227,7 349,2 395,0 169,4 151,8 121,5
Овес 157,0 151,6 189,7 278,3 267,5 240,1 177,3 176,5 126,6
Соняшник 406,3 753,2 900,0 505,7 853,0 1295,4 124,5 113,3 143,9
Соя 440,0 543,5 870,0 599,4 549,2 967,7 136,2 101,0 111,2
Овочі 251,4 390,3 456,2 392,2 633,4 781,0 156,0 162,3 171,2

З наведених даних можна відмітити, що ціни реалі-
зації органічної і традиційної продукції рослинницької 
галузі різняться максимально на 70-80% (максимальна 
різниця відмічається по житу, вівсу і овочах). Це є свід-
ченням доступності органічної продукції для рядового 
споживача. Проте, ціни на традиційну і органічну про-
дукцію у торгівельних закладах відрізняються більш 
суттєво (табл. 2).

Таблиця 2. Співвідношення роздрібних цін реалізації 
органічної і традиційної продукції рослинництва в 

торговельних закладах України у 2016 р.

Назва про-
дукту харчу-
вання

Ціна на товар, грн Співвідно-
шення цін 

органічної і 
традиційної 
продукції, %

традиційна 
продукція

органічна 
продукція

Хліб, 400 г 6,0 20,0 333,3

Морква, 1 кг 10,0 35,0 350,0

Цибуля, 1 кг 8,0 30,0 375,0

Помідори, 1 кг 50,0 140,0 280,0

Огірки, 1 кг 40,0 100,0 250,0

Згідно результатів наведених у таблиці можна зробити 
висновок, що значною перешкодою для розвитку органіч-
ного виробництва в Україні є ціновий диспаритет щодо 
закупівлі продукції безпосередньо у виробника і продажу її 
у торгівельній мережі (наприклад, ціни реалізації овочевої 
органічної і традиційної продукції протягом останніх років 
різняться максимально на 71,2%, а різниці цін на продукти 
овочівництва традиційного і органічного виробництва, які 
реалізуються в торгівельній мережі, складають від 150,0 до 
250,0%). 

Дана ситуація вимагає, насамперед, державного регулюван-
ня з метою забезпечення доступності органічних продуктів для 
широкого кола споживачів, що стане додатковим стимулом для 
виробників щодо збільшення обсягів виробництва екологічної 
продукції.

Крім цього, багато аграрних товаровиробників від-
мовляються від ведення органічного виробництва через 
можливе недоотримання урожаю сільськогосподарських 
культур внаслідок дії природних факторів і неможливості 
використання хімічних елементів у процесі виробни-
цтва. Проте, практика господарювання останніх років 
стверджує зворотнє: по деяких культурах урожайність в 
органічних господарствах є навіть вищою чи наближаєть-
ся до середніх показників по традиційному виробництву в 
Україні (табл. 3).

Таблиця 3. Порівняльна характеристика урожайності органічної і традиційної продукції рослинництва в 
середньому по Україні за 2013-2015 рр.

С/г культури
Роки Співвідношення урожайності ор-

ганічної і традиційної продукції, %
2013 2014 2015

2013 2014 2015
трад. орган. трад. орган. трад. орган.

Пшениця 33,9 20,6 40,2 36,6 38,8 33,9 60,8 91,0 87,4
Жито 22,8 17,0 25,8 19,5 25,9 21,4 74,6 75,6 82,6
Кукурудза 64,1 67,8 61,6 53,2 57,1 57,3 105,8 86,4 100,4
Ячмінь 23,4 12,0 30,1 24,0 29,5 17,5 51,3 79,7 59,3
Овес 19,4 16,0 25,1 23,1 23,2 21,0 82,5 92,0 90,5
Соняшник 21,7 19,5 19,4 18,3 21,6 19,6 89,9 94,3 90,7
Соя 20,5 9,9 21,6 16,7 18,4 12,9 48,3 77,3 70,1
Овочі 199,6 160,2 207,8 180,4 206,1 195,3 80,3 86,8 94,8

Виходячи із результатів, поданих у таблиці, незважаючи 
навіть на таку малу різницю в цінах реалізації виробни-
ками традиційної і органічної рослинницької продукції, 
органічна продукція, враховуючи середню урожайність по 
більшості проаналізованих сільськогосподарських культур, 
є більш прибутковою ніж традиційна (за винятком ячменю 
і сої). 

Рентабельність та перспективи розвитку органічно-
го виробництва

Таким чином, не підлягає сумніву твердження щодо високої 
рентабельності органічного сільськогосподарського виробни-
цтва. Так, за інформацією комерційної служби Посольства США 
в Україні, середня окупність інвестицій в українське органічне 
землеробство становить близько 300%, що робить його одним 



із найпривабливіших напрямів для інвестицій в Україну. 
Крім цього, досвід ряду органічних господарств показує, що 

ґрунтозахисні технології органічного землеробства потребують, 
порівняно з традиційними технологіями, значно менше часу на 
обробіток грунту, використовується в 2-3 рази менше пального 
та існує суттєва економія на мінеральних добривах, що значно 
знижує собівартість вирощеної продукції, незважаючи на високу 
вартість органічних елементів живлення і захисту рослин.

Крім економічних ефектів, органічне виробництво сприяє 
формуванню ряду екологічних ефектів: очищення земельних 
угідь, покращення показників їх родючості, відновлення агро-
екосистем, поліпшення якості навколишнього середовища 
тощо. Це особливо актуально у світлі останніх подій, пов’яза-
них за масовою загибеллю бджіл в багатьох регіонах України.

Згідно останніх повідомлень у ЗМІ масово гинуть бджоли 
у ряді областей України, а саме: у Дніпропетровській, Хмель-
ницькій, Житомирській, Сумській, Рівненській областях. За 
підрахунками Спілки пасічників України, загалом протягом 
травня 2018 р. постраждало щонайменше 70 пасічників, у яких 
загинуло майже 3 тисячі бджолиних родин. І список постраж-
далих продовжує поповнюватися.

Така ситуація є наслідком «гонитви» багатьох землекорис-
тувачів за максимальним прибутком, нехтуючи при цьому 
елементарними правилами сільськогосподарського земле-
користування: використовуються недозволені для обробітку 
сільськогосподарських культур хімічні препарати, обробіток 
проводиться за неналежних природно-кліматичних умов, 
часто без попередження місцевих жителів тощо. Це ще раз 
підтверджує, що питання використання альтернативних систем 
землеробства на сьогодні є, як ніколи, актуальним.

Тому, подальший розвиток даного напрямку виробництва 
є перспективним та потребує державного врегулювання і 
підтримки. Насамперед, потребує врегулювання на державно-
му рівні ряд питань щодо його організації і захисту інтересів 
виробника і споживача даної продукції, а саме:

1) збалансування оптових цін закупівлі сільськогосподарської 
продукції, виготовленої шляхом використання технологій орга-
нічного виробництва, і роздрібних цін продажу в торгівельній 
мережі органічних харчових продуктів. Це сприятиме зниженню 
цін на органічну продукцію для кінцевого споживача і покращен-
ню прибутковості господарської діяльності виробників органічної 
продукції в результаті зростання попиту і цін на неї;

2) врегулювання нормативно-правової бази в сфері захисту 
прав виробників і споживачів продукції органічного сільсько-
господарського виробництва в напрямку формування і розвит-
ку ринку органічної сільськогосподарської продукції;

3) створення та організація роботи контролюючих органів 
в сфері дотримання законодавства щодо екобезпечного зем-
лекористування, відповідності якості сільськогосподарської 
продукції вимогам, закріпленим у нормативних документах, 
правдивості інформації, наданої виробником чи продавцем 
щодо споживчих характеристик продукції, яка реалізується;

4) забезпечення відповідальності за дотримання правил і норм 
щодо виробництва органічної сільськогосподарської продукції, 
використання земель згідно проектів землеустрою, обмеження 
забруднення і зниження родючості сільськогосподарських угідь;

5) створення інформаційної бази з даними про якісні ха-
рактеристики сільськогосподарських угідь і рекомендаціями 
щодо першочерговості їх подальшого використання для різних 
виробництв, обмеженнями реалізації окремих видів землеко-
ристувань.

Джерела:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/587-2016-п

http://minagro.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua 

https://agropolit.com/news/7429-rentabelnist-organichnogo-
zemlerobstva--300 

https://tsn.ua/ukrayina/himichna-ataka-bez-poperedzhennya-
v-ukrayini-masovo-ginut-bdzholi-cherez-obroblennya-poliv-silnimi-

insekticidami-1164996.html
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ГЛІФОСАТ – НАЙКРАЩИЙ ДРУГ АГРАРІЇВ 
ЧИ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВОРОГ ЛЮДИНИ?

Останнім часом чимало суперечок точиться навколо гліфосату – найчастіше вико-
ристовуваного гербіциду у світі. З одного боку гербіциди на базі гліфосату описують 
як «низькотоксичні і дружні до навколишнього середовища», вони вважаються пана-
цеєю при боротьбі з небажаними рослинами. Проте існує й інша точка зору, згідно з 
якою гліфосат називають вкрай шкідливим для людей та природи. Що таке гліфосат, 
чи є він небезпечний та чому його хочуть заборонити, ми спробуємо розібратися у 
цій статті.

ГЛІФОСАТ – ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ
У 1970-х роках компанія «Монсанто» – транснаціональна 

корпорація, світовий лідер біотехнології рослин, заснована 
у 1901 році у США, запатентувала гліфосат як речовину-ком-
понент гербіцидів проти бур'янів. 

Вперше гербіцидні властивості цієї речовини були ви-
явлені хіміком Джоном Францом, який працював у «Мон-
санто». Джон Франц займався в основному синтезом нових 
органічних сполук, потім досліджував процеси створення 
полімерів. Але до кінця 60-х років Франц все більше часу 
приділяв фізіології і біохімії рослин. Саме в той час він ви-
явив дві нові речовини на основі фосфорної кислоти з дуже 
слабкими гербіцидними властивостями. Науковець зосере-
дився на вивченні нових з'єднань, і в ході випробувань на 
багаторічних бур'янах йому нарешті вдалося зрозуміти, як 
ці речовини впливають на рослини. Це був новий і раніше 
невідомий механізм дії, ось тільки активність нових сполук 
була занадто мала, щоб стати комерційно успішними гербі-
цидами. 

У 1970 році, завдяки своїм знанням в області синтезу но-
вих речовин, Джон Франц спробував створити споріднені 
речовини, але з більш сильними гербіцидними властивос-
тями. Удача посміхнулася вченому, і вже третє синтезоване 
ним з'єднання виявилося дуже сильним системним гербіци-
дом – це і був гліфосат.

Гліфосат під торговою назвою «Roundup» (з англ. - вій-
ськова команда - «Зайняти кругову оборону!») отримав 
дозвіл на використання у США у 1974 році, а незабаром 
після цього і в усіх європейських країнах. Він швидко набув 
популярності серед аграріїв, особливо після того, як у 1990-
ті роки «Mонсанто» розробила за допомогою генної інжене-
рії культурні рослини, які мають стійкість до гліфосату, що 
дало можливість знищувати бур'яни, не пошкоджуючи при 
цьому культури. Таким чином, фермери, купуючи гербіцид і 
адаптоване під нього насіння, збільшили урожайність своєї 
продукції в рази. 

У 2000 році патент «Монсанто» на молекулу гліфосату 
закінчився, що призвело до появи на ринку конкурентів, які 
виробляють аналоги торгової марки Roundup.

ЯК «ПРАЦЮЄ» ГЛІФОСАТ
Гліфосат застосовується як гербіцид системної та вибор-

чої (при направленій обробці, без попадання на культуру) 
дії для боротьби з однорічними, багаторічними і злаковими 
бур’янами в період вегетації, а також для прискорення до-
зрівання генетично модифікованих сільськогосподарських 
культур (зернових та картоплі). Він рекомендований для 
застосування у виноградниках, плодових садах, на чайних 
плантаціях, посадках цитрусових. Широко використовуєть-

ся на полях, призначених під посів різних культур, а також в 
особистих підсобних господарствах.

На однорічних рослинах дія гербіцидів проявляється 
через 2-4 дні, на багаторічних - через 7-10 днів і пізніше 
залежно від стадії їх розвитку. Ефективний для знищення 
різноманітних рослин, включаючи трави, листяні та дерев-
ні рослини. При впливі на бур’яни гербіцид всмоктується 
через листя та рухається по всій рослині. Перешкоджання 
цією речовиною синтезу амінокислот призводить до заги-
белі рослин. 

ГЛІФОСАТ ПРОВОКУЄ РАК: МІФ ЧИ 
РЕАЛЬНІСТЬ?

Гліфосат вже тривалий час перебуває в полі зору нау-
кових установ, відповідальних за продуктову безпеку. Так, 
у березні 2015 року Міжнародне агентство з дослідження 
раку Всесвітньої організації охорони здоров'я, спираючись 
на опубліковані дані епідеміологічних і експериментальних 
досліджень, оприлюднило висновок, згідно з яким гліфосат 
є «можливим канцерогеном для людини». У висновку зазна-
чається, що існують дані про підвищений рівень розвитку 
неходжкінської лімфоми у тих, хто з ним працює. 

У доповіді також було сказано, що експозиція гліфосату 
викликала ДНК та хромосомні пошкодження в клітинах лю-
дини, а також генотоксичні, гормональні та ферментативні 
ефекти у ссавців. Одне з досліджень показало, що розпо-
рошення гліфосат-вмісних гербіцидів поруч з людьми при-
зводило до підвищення частоти хромосомних ушкоджень у 
клітинах крові.

Інші дослідження гліфосату теж пов'язали хімічну речо-
вину з низкою проблем зі здоров'ям, включаючи, але не 
обмежуючись цим, ADHD, хворобу Альцгеймера, аутизм, 
вроджені вади розвитку, різні форми раку, целіакію, коліт, 
серцеві захворювання, синдром запального кишечника, 
захворювання нирок, захворювання печінки та хвороба 
Паркінсона.

Натомість у листопаді 2015 року Європейське агентство 
з безпеки продуктів харчування опублікувало доповідь, в 
якій зазначило, що «ця речовина навряд чи є геннотоксич-
ною і може представляти канцерогенну небезпеку для 
людини». 

У травні 2016 року в результаті спільної зустрічі ФАО і 
ВООЗ фахівці теж дійшли висновку, що малоймовірно, що 
гліфосат є канцерогенним для людини.

У березні 2017 року Комітет з оцінки ризику Європей-
ського хімічного агентства після аналізу наявної наукової 
інформації дійшов висновку, що гліфосат є хімічною речо-
виною, що здатна викликати серйозні пошкодження очей, 
а також він токсичний для гідробіонтів, однак, не зважаючи 
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на це, існуючі наукові докази не дозволяють визнати гліфо-
сат канцерогеном, мутагеном або речовиною, токсичною 
для репродуктивної системи. Гліфосату присвоєні короткі 
характеристики небезпеки H318 і H411.

Тим часом у США кілька людей подали позови до суду, 
бо вважали, що захворіли неходжкінскою лімфомою в ре-
зультаті контакту з гліфосатом. Під час судового розгляду 
з'ясувалося, що «Монсанто», а також чиновник Агентства 
з охорони навколишнього середовища США, який з нею 
співпрацював, намагалися протидіяти дослідженням кан-
церогенності сполуки. Такі висновки сколихнули увесь світ 
та викликали гостру реакцію у різних країнах, оскільки 
остаточне визнання гліфосату канцерогеном не лише озна-
чатиме заборону використання гербіциду, але й вплине на 
виробництво та торгівлю генетично модифікованою про-
дукцією у всьому світі.

ЯК РЕАГУЄ СВІТ?
Питання безпеки застосування гліфосату досі зали-

шається невирішеним і викликає суперечки в багатьох 
країнах. На сьогодні вже чимало міст, округів, штатів та 
країн по всьому світу вжили заходів для обмеження або 
заборони гліфосату. До країн, які заборонили чи обмежили 
застосування гліфосату належать: Аргентина, Австралія, 
Бермудські острови, Бразилія, Канада, Колумбія, Сальвадор, 
Південна Корея. 

Російська Федерація в 2016 році прийняла закон про 
заборону на вирощування та розведення в країні генетич-
но-інженерно модифікованих рослин та тварин, за винят-
ком наукових потреб.

Натомість США, Японія та Нова Зеландія провели додат-
кові дослідження, результати яких спростували висновки 
про наявність причинно-наслідкового зв'язку між застосу-
ванням гліфосату і розвитком раку. 

Проте, нещодавно Каліфорнійський апеляційний суд слі-
дом за позовами від штату Каліфорнія та Центру з безпеки 
харчових продуктів підтвердив, що гліфосат виробництва 
«Монсанто» таки може бути внесений до переліку канце-
рогенів. У судовому процесі «Монсанто» оскаржила заяву 
Каліфорнії щодо оцінки ризиків для навколишнього сере-
довища, у якій штат збирався віднести гліфосат до канцеро-
генів. До гліфосату запропонували застосувати положення 
65, яке передбачає обов’язкове маркування усіх хімічних 
речовин, що викликають онкозахворювання, вроджені де-
фекти або іншу репродуктивну шкоду, задля інформування 
громадськості про потенційну загрозу.

Що стосується країн Євросоюзу, то суперечки щодо по-
довження дозволу на використання гліфосату тут виникли 
ще в 2016 році – проте, тоді країни ЄС не змогли дійти згоди 
щодо заборони чи дозволу гербіциду. Тому пізніше Євро-
комісія продовжила дозвіл на використання гліфосату на 
півтора року – до 15 грудня 2017 року.

Разом з цим Єврокомісія представила державам-чле-
нам низку рекомендацій щодо застосування гліфосату, 
таких як звести до мінімуму застосування вже зібраного 
врожаю та застосовування речовини в громадських пар-
ках, на дитячих майданчиках і в садках тощо. В результаті 
Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Люксембург, Мальта, 
Нідерланди, Швеція, Щвейцарія, Португалія, Шотландія 
вжили тимчасових обмежувальних заходів щодо застосу-
вання гліфосату.

ЩО З ЦЬОГО ПРИВОДУ ДУМАЮТЬ В 
УКРАЇНІ?

В Україні проблематика застосування гліфосату наразі 
не обговорюється, а офіційна позиція держаних уповнова-
жених органів невідома суспільству. Більше того, дані Дер-
жавного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених 
до використання в нашій державі, свідчать, що з моменту 
опублікування висновків експертів МАДР Мінприроди 
додатково зареєструвало низку гербіцидів на основі глі-
фосату. Хоча, відповідно до законодавства України серед 

причин для відмови в реєстрації та перереєстрації пре-
паратів є можливе отримання раніше невідомих даних 
про небезпечність препарату або недостатню біологічну 
ефективність його цільового застосування. До таких даних 
цілком могли б бути віднесені і висновки експертів МАДР. 
Крім того, український уряд не ініціює й власних дослі-
джень для їх спростування.

Редакція журналу «АгроЕліта» поцікавилася в україн-
ських аграріїв, що вони думають про використання гліфоса-
ту на своїх полях.

Леонід Васильович Центило, директор АФ "Колос" 
(Київська обл.):

"На перших етапах розвитку інтенсивного сільського 
господарства гліфосат в Україні був дуже в пригоді, адже 
більшість полів стояла в густих бур'янах. Зараз при суча-
сних технологіях захисту та системі землеробства в цій 
речовині вже немає нагальної потреби, її використання 
можна мінімізувати. Ми майже не вносимо, тільки на деяких 
багаторічних насадженнях. Загалом гліфосат викори-
стовується здебільшого на трансгенних культурах, які на 
теренах України так чи інакше вирощуються, хоч і не офі-
ційно. Але не виключено, що гасла щодо заборони гліфосату 
- це всього-навсього частина конкурентної боротьби 
компаній, які створюють альтернативи цьому препарату. 
Питання в тому, щоб ці альтернативи були так само ефе-
ктивні".

Боднар Вячеслав Анатолійович, директор ФГ 
«Євроінвест» (Хмельницька область):

«Ми використовуємо гліфосат на своїх полях і відмови-
тися від нього не можемо, адже альтернативи поки що 
немає. Звичайно, розмови про те, що цей гербіцид може 
викликати проблеми зі здоровям, насторожують, проте, 
однозначної відповіді щодо токсичності препарату наразі 
нема». 

Микола Іванович Пилипів, директор ПП «Аркадія» 
(Тернопільська область):

«У себе на господарстві ми гліфосат не використовуємо, 
але не чере інформацію про його токсичність, а тому що 
він нам не підходить за своїм механізмом дії: це є гербіцид 
суцільної дії, і сильнозабурянені ділянки потрібно спершу 
повністю обробляти цим гербіцидом, і лише через деякий 
час приступати до роботи». 

Максим Віталійович Максименко, директор ФГ «Ан-
нушка» (Миколаївська область):

«У себе на господарстві гербіциди на основі гліфосату 
ми використовуємо в малих дозах практично на всіх ку-
льтурах, і жодного негативного впливу на здоровя людей чи 
навколишнє середовище не помічали. Щодо того, чи справді 
цей гербіцид є токсичним, то остаточний висновок мають 
зробити науковці. Якщо буде підтверджено шкоду пре-
парату, то звичайно ми від нього відмовимось і шукати-
мемо альтернативу».

Підготувала Анна Артим

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
http://old.forest.ru/rus/bulletin/16/5.html
Статті про гліфосат на ru.wikipedia.org , n.wikipedia.org, 

uk.wikipedia.org
http://www.pesticidy.ru/active_substance/glyphosate
https://www.eurointegration.com.ua/

experts/2017/10/3/7071747/ 
http://agroportal.ua/news/ukraina/v-evrope-predlagayut-

zapretit-glifosat-ukraine-eto-poka-ne-grozit/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2959604
https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-

-roundup-lawsuit/where-is-glyphosate-banned/
http://news.agropages.com/
http://www.dw.com  
https://www.reuters.com/article/us-eu-health-glyphosate/

france-says-farmers-exempt-from-glyphosate-ban-when-no-
alternative-idUSKBN1FE2C
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8 червня 2018 року Група компаній «ВІТАГРО» провела 
День поля в с. Лісоводи Городоцького району Хмельницької 
області, куди за новим досвідом прибули аграрії Західного 
та Центрального регіонів. Компанія радо зустріла партнерів, 
кількість яких цього року суттєво збільшилася – ефективність 
агрономічного супроводу, якість насіння та препаратів, що 
пропонує «ВІТАГРО», дає свій результат. Компанія набула сер-
йозний досвід у різних напрямках (рослинництво, насінни-
цтво, садівництво, тваринництво, переробка тощо), і цього 
року підготувала для гостей Свята поля нові напрацювання 
в області рослинництва. Слід підкреслити, що «ВІТАГРО» 
дуже відповідально підходить до передачі технологій своїм 
колегам, в першу чергу спеціалісти компанії довго і ретельно 
випробовують ці технології на власних посівах, і тільки після 
неодноразово перевірених відмінних результатів демонстру-
ють їх світу. 

Роман Рибак, комерційний директор, член Ради ди-
ректорів ГК «ВІТАГРО», відкрив захід та привітав гостей Дня 
поля.

«Основний посил нашого сьогоднішнього свята – це обмін 
досвідом. Все, що ми робимо, – ми робимо для вас, шановні 
партнери. Адже з кожним роком для аграріїв з’являється все 
більше викликів – кліматичних, економічних, законодавчих 
тощо. Наша компанія готова до цих викликів, тож ми прагне-
мо допомогти підготуватись до них і нашим колегам. Радий 
повідомити, що тепер ГК «ВІТАГРО» має статус всеукраїн-
ської компанії. У 2017-18 роках ми відкрили 7 нових представ-
ництв у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Пол-
тавській та Кіровоградській областях. В цих регіонах аграрії 
знаходяться в значно жорсткіших кліматичних умовах, тому 

кооперуючись з ними, роблячи для них технологічну підтрим-
ку, ми сподіваємося вплинути на покращення ситуації. Хочу 
також підкреслити, що нам всім треба працювати над збе-
реженням ґрунтів, адже ми повинні передати це багатство 
нащадкам». 

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ НОВИХ ПРОБЛЕМИ ЗНАЙДУТЬСЯ 
НОВІ МЕТОДИ

Під час першої теоретичної частини заходу виступив Ми-
кола Сучек, начальник відділу насінництва, керівник ТМ «Се-
меліта», старший науковий консультант ГК «VITAGRO». Він роз-
повів про актуальні проблеми для аграріїв, які в останні роки 
стають все більш критичними. Зокрема мова йшла про значне 
зниження коефіцієнту вологозабезпечення. Виявляється, ще 
50 років тому в Україні існувала зона надмірного зволоження, 
тепер її немає зовсім, зона достатнього зволоження суттєво 
звузилась, а в той самий час розширює свої володіння зона 
критичного землеробства. Пан Микола повідомив, що через 
такі зміни клімату, особливо в умовах різкого перепаду 
температур, в рослин з’явилося нове явище, яке агрономи 
часто приймають за хворобу – фізіологічна плямистість. Вона 
пов’язана з тим, що рослина виділяє велику кількість етилену, 
отруюючи сама себе. 

Працювати з цим можна, і «ВІТАГРО» вже має ефективні 
технології. Слід зазначити, що компанія цього року випустила 
нову власну торгову марку мікродобрив ENERGREEN. Деякі 
препарати цієї марки за складом та ефективністю не мають 
аналогів у світі. Микола Сучек зазначив, що до підживлен-
ня треба підходити комплексно, з метою збалансувати всю 

СПІВПРАЦЯ З «ВІТАГРО» – УСПІШНЕ 
ПАРТНЕРСТВО. ДЕНЬ ПОЛЯ-2018

Роман Рибак 
та Михайло 
Загородний
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систему рослини, а не додавати тільки ті елементи, яких не 
вистачає. Особливостями цих добрив є виняткова біодоступ-
ність елементів, легка їх засвоюваність, проява антибактері-
ального ефекту, стійкість до руйнування мікроорганізмами 
ґрунту. Добрива містять амінокіслоти та фітогормони для 
надання антистресантної та ростостимулюючої дії. 

Крім того, пан Микола наголосив на тому, що до нових 
умов, звісно, пристосовуються не тільки культурні рослини, а 
й бур’яни, грибкові хвороби, шкідники. Наприклад, борош-
ниста роса, яка на його думку є одною з найагресивніших хво-
роб, раніше атакувала тільки на початкових етапах розвитку, 
зараз вона вже може розвиватись на етапі колоса (взагалі-то 
Микола Сучек звернув окрему увагу агрономів на важливості 
захисту колоса). ГК «ВІТАГРО», як відомо, є дистриб’ютором 
канадського виробника засобів захисту рослин Bayton, і 
цього року представила новинки препаратів бренду, діючи 
речовини та формуляція яких дозволить ефективно боротись 
з новими поколіннями хвороб, бур’янів та шкідників. 

Відзначимо також насінницький напрямок компанії, який 
на думку керівництва є ключовим – це TM Semelita, під якою 
«ВІТАГРО» вирощує та продає насіння провідних європей-
ських селекціонерів. В своєму насіннєвому портфоліо компа-
нія зібрала найкращі сорти і гібриди з високим генетичним 
потенціалом, які максимально адаптовані до ґрунтово-кліма-
тичних умов України.

Далі по програмі Дня поля традиційно була екскурсія на 
насіннєвий завод Cimbria, яку провів директор заводу Ігор 
Васильович Вільчинський. Цього року на ньому була встанов-
лена нова протруювальна лінія, оскільки кількість клієнтів 
компанії «ВІТАГРО» значно зросла. Петро Петрович Лабазюк 
зазначив, що в недалеких планах є встановлення і третьої 
протруювальної лінії. Зростанням кількості клієнтів компанії 
зумовлена й ще одна важлива подія – активно триває перша з 
трьох черга будівництва 8-ми силосів для зберігання зерна. 

ДЕНЬ ПОЛЯ – ЧУДОВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ 
СПІЛКУВАННЯ

Під час відвідування демонстраційних полів редакція 
журналу «АгроЕліта» активно включилась у спілкування з 
керівництвом «ВІТАГРО» та партнерами компанії. Поговорили 
з Петром Петровичем Лабазюком, генеральним директо-
ром, головою Ради директорів ГК «VITAGRO».

– Які Ваші враження від сьогоднішнього Дня поля?
– Дуже приємно бачити результати своєї роботи, з року 

в рік Свято поля стає все більш масштабним – як і наша 
компанія. Приїхало багато наших партнерів з різних регіо-
нів, які цікавляться нашою продукцією та розраховують на 
нашу підтримку, це радує. І нам є, що показати – цього року 
зареєстрували на ринку низку нових продуктів, розробили 
декілька нових технологій, адже треба рухатись вперед, 
цього вимагає час.

– Поділіться, як рухається напрямок переробки в 
ГК «ВІТАГРО», зокрема на олійному заводі. 

– Робота заводу набирає оберти. Переробляємо 

100-110 тонн соняшнику на добу, вже маємо хороших 
стабільних партнерів за кордоном, наприклад, у Польщі, 
Литві. Замислюємося над збільшенням потужності заводу. В 
майбутньому плануємо запровадити харчову переробку олії 
та створити власну торгову марку. З нашою відмінною коман-
дою гори можна звернути, всі надбання компанії здійснились 
завдяки саме їй. 

– Як оцінюєте поточний стан культур на полях?
– Говорячи відверто, хотілося б кращого. Потерпаємо 

складнощів від нестачі вологи. Весни цього року не було – 
зима, а за нею одразу літо. Розумію, що будуть складнощі при 
збиранні зернових, і не буде таких врожаїв, як у 2017 році, 
але ми не жаліємося, дякуємо Богу за те, що маємо. Рік на 
рік не приходиться. Клімат змінюється, і треба змінювати 
технології, завчасно думати, як правильно обробляти ґрунт, 
щоб зберігати більше вологи в ґрунті. Але навіть цього року 
Україна без хліба не буде, ще й весь світ нагодуємо. Ми міцні, 
все витримаємо, нам не звикати.

В компанії «ВІТАГРО» люблять експериментувати, Ви виро-
щуєте низку цікавих нішевих культур, зокрема тютюн. Які нові 
напрямки у Вас ще є в планах?

Насправді ми пробуємо і будемо пробувати все, що при-
носить результат. І гарний результат – це не завжди тільки 
прибуток: наприклад, тютюн – це стратегічна культура для 
надання робочих місць, яких на 100 га приходиться цілих 
150. Горох – це дуже добрий попередник для багатьох куль-
тур, ніхто його зараз не хоче сіяти, бо немає вигідного збуту, 
а ми сіємо. Насправді одна з головних місій для нас – збе-
регти села, за рахунок різнобічної виробничої та соціальної 
діяльності в їх межах. Я люблю село, це є сила, а місто мені 
не подобається.

Також ми поспілкувалися з почесним гостем Дня поля 
Михайлом Васильовичем Загородним, головою Хмель-
ницької обласної Ради. Він поділився враженнями від 
заходу: «День поля такого високого рівня як сьогодні посилює 
цікавість до сучасної агротехнології, до якісного ведення 
сільськогосподарського виробництва. Ми в обласній раді теж 
обговорюємо зміну умов та обставин в аграрному бізне-
сі, і розуміємо, що про майбутнє треба думати сьогодні і 
працювати над збереженням родючості землі, щоб віддати 
її своїм нащадкам такою, якою взяв у пращурів. Технологій є 
дуже багато, постійно з’являються нові, і агроном повинен 
бути досвідченим, щоб правильно ці технології обрати. Я сам 
завжди стараюсь відвідувати такі заходи, поспілкуватись 
про актуальне з друзями та колегами-агровиробниками, щоб 
розуміти сучасну проблематику галузі. Тому що правильний 
варіант – це постійний відкритий діалог селян, влади та 
агровиробників».

Взяли ми коментар і в давніх добрих партнерів «ВІТАГРО», 
компанії «Агротехносоюз». Назарій Демчук, менеджер 
регіонального розвитку в Тернопільській та Хмель-
ницькій областях, розповів: «Наша компанія вже протягом 
багатьох років бере участь в Днях поля «ВІТАГРО». У нас на-
лагоджена стабільна плідна співпраця, вони є одним з наших 
провідних дистриб’юторів та й самі активно використо-
вують нашу продукцію на власних полях. Разом ми постійно 
влаштовуємо досліди. Цього року ми приїхали презентувати 
нові препарати Фульвігрін Стимул, Фульвігрін Антистрес, 
Фульвігрін Кремній та Фульвігрін Цинк, які вже показали хоро-
ші результати у нашому регіоні». 

Іван Михайлович Перожак, ФГ «Перспектива» (Залі-
щицький район, Тернопільська область) також розповів 
про співпрацю з ГК «ВІТАГРО»: «Сіємо багато насіння від 
компанії «ВІТАГРО»: сою, ячмінь, пшеницю, ріпак. Співпрацюємо 
вже декілька років, задоволені. Також займаємося садівни-
цтвом, у нас клімат для цього ідеально підходить, цього року 
навіть заклали персиковий сад». 

Тетяна Бєлінська
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4 червня на базі ПАП «Аркадія», яке розташоване у Гусятинському районі Терно-
пільської області, відбувся День поля. Захід провела компанія «Ерідон», національний 
лідер із комплексного забезпечення українських агровиробників оборотними засоба-
ми, серед яких дистрибуція засобів захисту рослин, насіння польових культур, добрив 
Росаферт, позакореневих добрив Розалік та Розасоль від бельгійської компанії Rosier, а 
також технологічний супровід, логістичний і фінансовий сервіс.

У програмі – демонстрація 
технологій вирощування сіль-
ськогосподарських культур, 
опис проблем, що виникали 
протягом сезону, та способи їх 
вирішення або запобігання у 
майбутньому, а також презен-
тація новинок компанії.

З вітальним словом до 
гостей звернувся керівник 
ПАП «Аркадія» Микола Івано-
вич Пилипів. 

Він розповів, що підпри-
ємство має в своєму обро-
бітку 4 тисячі гектарів землі, 
вирощує озимий ріпак, озиму 
пшеницю, ячмінь, горох, сою, 
кукурудзу, цукрові буряки, а 
цьогоріч посіяли також гектар нуту. Окрім рослинництва, «Ар-
кадія» займається ще й садівництвом – має понад 60 гектарів 
саду, та тваринництвом, зокрема свинарством.

«З компанією «Ерідон» ми співпрацюємо більше 5 років за 
всіма культурами в галузі рослинництва та в садівництві. 
Висококваліфіковані фахівці цієї компанії не лише займаються 
продажем преміальних продуктів, а завжди готові надати 
професійні консультації, адже знають, що таке вчасне якісне 
живлення та захист рослин. Саме тому ми завжди прислухає-
мось до їхніх порад», – зазначив Микола Іванович.

Тарас Тарасович Живчик, керівник Тернопільського 
підрозділу «Ерідон», подякував усім присутнім за те, що вони 
знайшли час завітати на захід та зазначив, що цей День поля 
має на меті показати різні технології та інновації, які пропонує 
компанія.

«Цього року «Ерідон» святкуватиме своє 25-річчя. Наразі з 
нами працює вже більше 300 клієнтів з Тернопільської області, 
і щороку ми збільшуємо товарооборот у всіх напрямках, аби 
задовольнити потреби аграріїв. До того ж, зараз розвиваємо 
новий напрям – позакореневі міндобрива, які чимало наших 
клієнтів вже випробували і залишилися дуже задоволені резуль-
татом», – поділився Тарас Тарасович. 

Юрій Каній, технологічний 
експерт компанії «Ерідон», 
прочитав присутнім цікаву 
лекцію про особливості виро-
щування нуту, а також поділив-
ся інформацією про препарат 
Міллерплекс, який використо-
вується для підтримки рослин 
на основних стадіях розвитку.

«Зважаючи на цьогорічні по-
годні умови, аграрії зіткнулися 
з чималими проблемами, адже 
гербіциди працюють не так, 
як завжди. Крім того, незвично 
поводять себе і комахи, з’явля-
ються нові хвороби у рослин. 
Тому перед нашою компанією 
постало питання вирішення 

цієї проблеми та допомоги рослинам, які перебувають у стресі. 
Саме тому ми пропонуємо нашим клієнтам препарат Міллер-
плекс – запатентовану композицію високоякісного екстракту 
водоростей Ascophyllum nodosum з EXPRESS TECHNOLOGY для 
його максимальної ефективності, що робить Міллерплекс 
набагато ефективнішим у порівнянні зі звичайними препара-
тами на основі екстракту водоростей Ascophyllum nodosum.

Препарат має мульти-компонентну формулу, до складу 
якої входять також натуральні цитокініни з трьох джерел 
рослинного походженння, амінокислоти, специфічні вуглеводи, 
мультивітамінний комплекс від HOFFMAN – LA ROCHE, мікро-
елементи та вбудована ад’ювантна система. Міллерплекс 
застосовується для просунутого управління озимими зернови-
ми, вирощування озимого ріпаку, сої, кукурудзи та соняшнику», 
– розповів пан Юрій. 

Технологічний експерт компанії «Ерідон» Віктор Сверіда 
продемонстрував роботу кондиціонера води Спрей-Ейд Комп-
лекс на жорсткій воді. Цей препарат використовується: 

- для пом’якшення жорсткої води: ізолює іони Ca2+, Mg2+, Fe2+, 
Fe3+, та Al3+, які обумовлюють жорсткість води, перешкоджаючи 
«блокуванню» діючих речовин ЗЗР, позакореневих добрив та інших 
препаратів, що дозволяє препаратам спрацьовувати на 100%;

ДЕНЬ ПОЛЯ ВІД КОМПАНІЇ «ЕРІДОН»: 
ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ДАЮТЬ ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ
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- для зниження pH води: 
підкислюючи воду, запобігає 
руйнуванню препаратів 
лужним (високим) pН, 
пролонгує дію препаратів 
і прискорює їх поглинання 
рослинами;

- для покращення суміс-
ності препаратів: підвищує 
сумісність препаратів у 
бакових сумішах, особливо 
для малооб’ємного об-
прискування, жорсткої та 
холодної води, таким чином 
запобігаючи випаданню пре-
паратів в осад чи утворенню 
«пластівців»;

- для очищення обпри-
скувача: підтримує бак, лінії, фільтри і форсунки обприскувача 
чистими, не даючи осаду відкладатися всередині обприскувача 
та закупорювати форсунки.

По закінченні семінару аграрії вирушили на поля ПАП «Ар-
кадія», де змогли не лише побачити культури, які знаходяться 
на потрібному етапі вегетації, а й ознайомилися з технологія-
ми вирощування озимої пшениці, озимого ріпаку, цукрового 
буряку та кукурудзи.

На посівах були застосовані такі технології вирощування 
наступних культур.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Демо-посіви пшениці у господарстві представлені різними 

сортами від провідних насіннєвих компаній: Матрікс, Арктіс, 
Артіст від DSV, Нордіка від Limagrain, Ребелл та Практік від 
RAGT Semences, Паннонікус від Saatbau. Всі досліди посіяні з 
різними нормами – від 30 до 200 кг/га для того, щоб показати 
потенціал цієї культури.

Під час посіву було внесено NPK 0-12-23 Са6 S10 Mg4 в 
нормі 200 кг.

Навесні по мерзлоталому ґрунту було внесено Росаферт 
16-14-07 + 15S + 4Mg + 6Ca 100 кг, аміачну селітру – 200 кг, у 
фазі 30 вносили КАС 32 – 250 кг, а у фазі 47 – КАС 32 – 150 кг. 

Протруєння насіння проводили препаратами Дивідент Стар 
2 кг/т та Інітер 0,5 кг/т.

З осені також було застосовано Камео (0,02) та Сільвет (0,05).
Навесні технологія передбачала таке внесення Камео (0,02), 

Дерозалу (0,05) з Арканом (0,015), Спрей-Ейд (0,06), Карате 
(0,02). 

Під час другого внесення використовували Спрей-Ейд (0,05), 
Ретацел (0,3), Модус (0,2), Імпакт 500 (0,25), Таліус (0,2), Тер-
ра-Сорб Фоліар (0,4). 

По прапорцевому листку використовували суміш препара-
тів: Спрей-Ейд (0,05), Абакус (0,8), Скайвей Хpro (0,5), Коннект 
(0,5), Мультимастр (0,1).

Під час цвітіння використовували Тілмор (1,3), Сільвет (0,05), 
Мультимастр (0,08).

ОЗИМИЙ РІПАК
На демо-полі представлений гібрид озимого ріпаку Мара-

фон від компанії DSV.
Для живлення під час посіву було внесено Росаферт 

12-24-12 + S9 – 100 кг.
Навесні по мерзлоталому ґрунті внесли Росаферт 16-14-07 

+ 15S + 4Mg + 6Ca – 100 кг, аміачну селітру – 200 кг, та КАС 32 – 
200 кг.

У фазу стеблування додатково внесли ще 200 кг КАС 32.
Досходовий обробіток провели препаратами: Пропоніт (2,2), 

Комманд (0,16), Пантера (1,2) + Мультимастр (0,2).
Восени у фазі 4-5 листків внесли бор (0,5), здійснили оброб-

ку препаратами Фолікур (0,6) та Фастак (0,15).
Далі восени у фазі 5-7 листків додали Бор (0,5), внесли Рета-

цел (1,3), Імпакт 500 (0,25), Карате (0,15).

У фазу стеблування вносили препарати: Коннект (0,5), Деро-
зал (0,5), Фолікур (0,6), Спрей-Ейд (0,05), Бор (1) та Міллерплекс 
(0,5).

У фазу бутонізації внесли: Бор (1), Карате (0,2), Мультимастр (0,1).
На початку цвітіння озимого ріпаку внесли: Біскайя (0,25), 

Моспілан (0,08), Амістар Екстра (0,85), Бор (0,5).

КУКУРУДЗА
На полях господарства посіяли гібрид кукурудзи Фізікс від 

компанії RAGT Semences.
Для живлення культури використовували карбамід (200 кг) 

перед посівом та Росаферт 12-24-12 +S9 (100 кг) під час посіву, 
після – КАС (200 кг). 

Під час досходового внесення використовували Примекс-
тра Голд (3).

У фазі 5-го листка – Нікіт (0,18), Пріма (0,25), Агрострада (0,3), 
Терра-Сорб Комплекс (0,5).

ЦУКРОВІ БУРЯКИ
Перше внесення: Спрей-Ейд (0,05), Бетанал експерт (0,6), 

Златомітрон (1), Терра-Сорб Фоліар (0,3). 
Друге внесення: Спрей-Ейд (0,05), Бетанал експерт (1), Злато-

мітрон (1), Карате (0,15), Терра-Сорб Фоліар (0,4), Агрострада (0,2).
Третє внесення: Спрей-Ейд (5), Фюзілад (1,1), Карібу (0,025), 

Агрострада (0,2), Терра-Сорб Фоліар (0,3).
Четверте внесення: Альто Супер (0,5), Данадим (1,2), Бор (1), 

Мультимастр (0, 12).
П’яте внесення: Сфера макс (0, 35), Бор (1), Мультимастр 

(0,12).

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ДНЯ ПОЛЯ 
Наостанок ми поцікавилися у агровиробників, які співпра-

цюють з компанією «Ерідон», їхньою думкою щодо товарів та 
послуг, які дистриб’ютор пропонує своїм клієнтам.

Антон Іванович Білик, керівник ПОП «Іванівське» (Тере-
бовлянський р-н, Тернопільська обл.):

«Мені дуже приємно бути сьогодні присутнім на цьому заході, 
адже наше господарство розпочало свою співпрацю з компа-
нією «Ерідон» одним із перших і плідно працюємо до цього часу. 
«Ерідон» – це чесна та порядна компанія, фахівці якої завжди до 
послуг своїх клієнтів. Ця компанія не лише займається продажем 
якісних товарів, а й допомагає у їхньому використанні, надає 
грамотні консультації, вчасно відгукується на запити фермерів. 
Працюють навіть у вихідні, адже розуміють, що сільське госпо-
дарство – це така галузь, де все потрібно робити вже і зараз, бо 
завтра може бути запізно».

Роман Шнуровський, ПП «Золота Нива» (Зборівський р-н, 
Тернопільська обл.):

«Наше господарство тісно співпрацює з компанією «Ерідон» 
вже три роки і враження лише позитивні. Для досягнення високих 
результатів у себе на підприємстві ми використовуємо чимало 
засобів та послуг, які пропонує компанія: це і міндобрива, і ЗЗР 
тощо, придбали також у них телескопічний навантажувач. 
Результатом задоволені на всі 100%».

Михайло Макоїд, агроном ТОВ «Агро-Рось» (Підволочись-
кий р-н, Тернопільська обл.):

«Послугами компанії «Ерідон» наше господарство користу-
ється вже понад 4 роки. Ми вирощуємо сою, соняшник, ріпак, 
пшеницю, ячмінь, горох і гарними результатами завдячуємо 
саме цій компанії та її працівникам».

Володимир Акальмаз, агроном ТзОВ «Літинське» (Дрого-
бицький р-н, Львівська обл.): 

«Наше господарство тісно співпрацює з компанією «Ерідон». 
Пшеницю та кукурудзу вирощуємо за схемами, які нам запропо-
нували її фахівці. Співпрацею дуже задоволені, адже, окрім того, 
що товари, які пропонує дистриб’ютор, дуже якісні та ефектив-
ні, то ще й працівники завжди все роблять швидко та вчасно». 

Анна Артим

www.agroprod.biz 23
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НЕ ПЛУТАЄМО ПРАВЕДНЕ З ГРІШНИМ 
АБО ТЕХНОЛОГІЮ З ЇЇ ЕЛЕМЕНТАМИ

“Поверніть ґрунту те, що Ви у нього взяли, або не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки раніше”
Юстас Лібіх

Якось американських фермерів запитали: «Від чого залежить Ваш прибуток?», на що 
понад 80 відсотків респондентів відповіли, що від кліматичних чинників, і лише менше 
10 відсотків надали перевагу технологіям, які дозволяють нівелювати негативні прояви по-
годи. Однак, через п’ять років, при повторному опитуванні, група прихильників технологій 
збільшилася вже до 40 відсотків.

Наші аграрії проходять аналогічний шлях. Виклики 
природи примушують відмовлятися від спрощеної тех-
нології «посіяв – зібрав», а все більше й більше спонука-
ють до пошуку рішень такого протистояння. Проте, мені 
неодноразово від наших аграріїв доводилося чути, що 
технології не працюють, це лише «розводи на гроші», пе-
репробували купу препаратів, а результату як не було так 
і немає. І не погодитись з їхніми доводами не можливо, за 
виключенням одного маленького нюансу. Вони розпові-
дають про препарати або агроприйоми, які використо-
вують як технології, а не елементи технологій. І головна 
причина такої неефективності агрозаходів полягає не 
в низькій якості препаратів (хоча фальсифікати мають 
місце), а в сприйнятті елементів технології як технології 
в цілому. Тоді як технологія – це координування (регулю-
вання) процесів, за допомогою певного набору процедур 
та операцій. 

Наглядним прикладом спрощення або, точніше 
сказати, знехтування певними елементами технологій 
є цьогорічна нерівномірність сходів ярих культур. Хочу 
зазначити, що за прогнозами багатьох науковців, ана-
логічна ситуація може проявитися і на посівах озимих, 
особливо ріпаку. Крім того, за умов дефіциту вологи 
часто-густо проявляється післядія гербіцидів, а одним 
із факторів є низька мікробіологічна активність ґрунту. 
Адже реакція ґрунтових мікроорганізмів на гербіциди, 
так як і гербіцидів на ґрунтову мікрофлору, є обопіль-
ною. Гербіциди як речовини з високою фізіологічною 
активністю, знищують не лише бур’яни, але й в значній 
мірі впливають на мікробіологічну активність ґрунту. За 
оптимальних умов, гербіциди повністю розкладаються 
в ґрунті за допомогою мікрофлори, однак при дефіциті 
вологи мікробіологічні процеси в ґрунті сповільнюються, 
і період напіврозпаду токсинів може подовжуватись в 
рази. За спекотних і посушливих умов гербіциди нерід-

ко проявляють пригнічуваний вплив на ріст і розвиток 
ґрунтової мікробіоти. Цілком зрозуміло, що, ознайомив-
шись з вищевикладеним, ми не кинемось засиляти ґрунт 
мікроорганізмами. Однак, ми можемо посприяти більш 
активному розвитку загальної чисельності ризосферної 
мікрофлори та забезпечити позитивний вплив на проро-
стання насіння знизивши непродуктивне випаровування 
шляхом своєчасного лущення стерні. 

За узагальненими даними, втрати води за добу з 
одного гектара із не злущеного поля обраховуються 
десятками тонн, а саме від 60 до 120 т/га. При цьо-
му хочу зауважити, що за один прохід якісно запустити 
процес мінералізації та зберегти вологу не вийде. Хоча 
й дисковий лущильник може забезпечити розпушування 
ґрунту на глибину до 12 см, проте максимальна глибина не 
повинна перевищувати 4-5 см. Пам’ятаймо: чим глибшим 
буде перший обробіток після комбайна, тим більше воло-
ги ми втрачаємо. А саме така глибина (4-5 см) забезпечить 
підрізання коренів усіх рослин, порушення ґрунтових 
капілярів та заробку соломи. В такому стані поле може 
стояти тиждень два поки ми зайняті жнивами, обжинками 
чи іншими технологічними процесами. А вже, потім коли 
навантаження на людей та техніку зменшується вносимо 
азот (карбамід, амселітру, КАСи), деструктори стерні тощо, 
які заробляємо на необхідну нам глибину.

Щодо питання деструкторів стерні. Процес мінера-
лізації пожнивних решток досить таки тривалий, макси-
мальна активність мікроорганізмів, що руйнують целю-
лозу, припадає на пізню осінь, тобто в більшості випадків 
вже під покривною культурою. Між мікроорганізмами та 
культурними рослинами відбувається боротьба за вільний 
азот. Крім того, в прикореневій зоні локалізуються пато-
генні мікроорганізми та шкідники, адже мінералізація – це 
процес розкладу органічних сполук до вуглекислоти, води 
та простих солей з вивільненням тепла, іншими словами 
створюється зона підвищеного комфорту для розвитку 
патогенів та шкідників. Тому, як рішення проблеми, є під-
вищена увага деструкції органічних залишків, що дозво-
лить в подальшому сприяти не лише розкладу органіки, 
але і активізувати мікрофлору ґрунту внаслідок зміщення 
балансу азоту і вуглецю.

Як же обрати правильний деструктор? Насамперед 
варто визначитись з його видом та ефективністю. Варто 
пам’ятати, що деструктор стерні – препарат, який сприяє 
прискоренню розкладання органічної речовини в ґрунті, 
тому кількість та види мікроорганізмів, які міститимуться в 
ньому, мають велике значення.

Їх розділяють наступні групи: мікробні препарати 
(грибного і бактеріального походження) та активатори 
мікрофлори (гумінові речовини, поживні середовища, 
біологічно активні сполуки тощо.).
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Дані групи деструкторів широко представлені на ринку 
України. На нашу думку, серед представлених препаратів 
найбільш ефективними є деструктори стерні на основі грибів 
роду Trichodema, так як у своєму складі вони вже містять пов-
ний комплекс целюлозолітичних ферментів, які починають 
розкладання соломи відразу після внесення. Інша частина 
виділяється в процесі життєдіяльності гриба в ґрунті. 

Суттєвим вкладом, окрім деструкції та формування 
резерву подальшого живлення рослин, є застосуван-
ня препаратів в біологічній боротьбі з хворобами 
сільськогосподарських культур, в тому числі білої 
гнилі (Sclerotinia sclerotiorum) і фузаріозів. Препарати, 
які містять у своєму складі грибкові спори Coniothyrium 
minitans і Trichoderma atroviride, тим самим створюють 
дієву допомогу в охороні ґрунтів і профілактиці даних 
хвороб. Це єдині паразити, здатні ефективно боротись 
проти грибків S. Sclerotiorum і фузаріозів в польових умо-
вах. Як показує практика, паразитичний гриб Trichoderma 
atroviride ефективно знищує спори фузаріумів уже в ґрун-
ті, тому застосування препаратів за участю Coniothyrium 
minitans і Trichoderma atroviride одночасно забезпечить не 
лише мінералізацію пожнивних решток, а й профілактику 
поширення патогенів, інтенсивного розмноження спор та 
утворення мікотоксинів.

За результатами спостережень провідних науковців, 
позитивний вплив дії паразитичної плісняви проявляється 
також і в ураженні інших спор патогенної мікрофлори, 
таких як Pythium, Rhizoctonia і Botrytis. Слід зауважити, 
що Trichoderma atroviride має суттєву стимулюючу дію не 
тільки на розклад органічної речовини, але і на динаміку 
росту рослин, їх стійкість та покращення захисних реакцій 
(холодостійкість, жаростійкість, посухостійкість).

Беззаперечним фактом є те, що деструктори стерні 
бактеріального походження сприяють розмноженню всіх 
видів мікроорганізмів, які беруть участь у процесі розкла-

ду, а гриби відіграють одну з провідних ролей в складному 
і багатоетапному процесі розкладання целюлози. Завдяки 
їх ферментному комплексу забезпечується руйнування 
целюлози на прості цукри, які потім служать джерелом 
живлення іншим мікроорганізмам. Проте, ефективність 
застосування деструкторів на основі бактеріальних 
мікроорганізмів часто залежить від наявності в ґрунті уже 
активних рас грибів.

Доцільність застосування препаратів для при-
скореної деструкції пожнивних решток як елемента 
технології доведена як на науковому, так і на практичному 
рівнях. Правильно підібраний препарат забезпечує не 
лише знищення патогенів, які потрапляють у ґрунт через 
рослинні рештки, а й забезпечує ґрунти азотфіксуючою, 
фосфатмобілізуючою, бактерицидною та фунгіцидною 
мікрофлорою, природними вітамінами, гормонами росту 
рослин, амінокислотами та мікроелементами, що позитив-
но впливає на елементи родючості. 

Не дивлячись на розуміння у доцільності даного 
агрозаходу, на превеликий жаль аграрії нерідко наріка-
ють на його малоефективність. Проте, як показує «розбір 
польотів», серед найбільш вагомих причин такого стану 
можна виділити три: внесення препаратів проводиться в 
пересушений ґрунт; час заробки препаратів після внесен-
ня не повинен перевищувати 2-4 годин, адже мікроорга-
нізми гинуть під сонячним випромінюванням; при виборі 
деструктора необхідно враховувати чутливість мікроорга-
нізмів до гербіцидів.

І головне, ефективність дії деструкторів стерні зростає 
при сумісному їх внесенні з біологічно активними сполу-
ками гумінової або амінокислотної природи, азотовмісних 
та сірковмісних добрив.

Марія Августинович к. с/г. н., завідувач науково-дослід-
ною лабораторією інноваційних технологій та впровадження  

ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин»
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ГК «UKRAVIT» ВІДКРИЛА 
«ІНСТИТУТ ЗДОРОВ’Я РОСЛИН»

7 червня у Черкасах відбулося відкриття науково-дослідного інституту «Інститут 
здоров’я рослин», засновником якого стала ГК «UKRAVIT» – вітчизняний лідер із 
виробництва високоякісних засобів захисту рослин та мікродобрив.

НАДСУЧАСНА АПАРАТУРА, АНАЛОГІВ ЯКІЙ 
НЕМАЄ В УКРАЇНІ

Компанія, яка за 18 років свого існування майже з нуля 
створила одне з найбільших підприємств у Європі, вклала 
у заснування нового наукового закладу $7 млн, зібравши 
на його площах передове обладнання виробництва Японії, 
Швейцарії, Німеччини і США.

«За ці роки ми співпрацювали з багатьма науковими 
інститутами країни. «Інститут здоров’я рослин» не є 
альтернативою державним установам», – зазначив на 
відкритті власник ГК «UKRAVIT» Віталій Ільченко. – «Ми 
і надалі ефективно співпрацюватимемо з державою, 
адже прагнемо, щоб наші науковці працювали в Україні на 
найкращому світовому обладнанні, створювали унікаль-
ні продукти, нові проекти, знаходили цікаві рішення для 
аграрної галузі. «Інститут здоров’я рослин» – це, насам-
перед, новий стандарт якості продукції «UKRAVIT», новий 
стандарт якості для всього аграрного сектора України. 
Зараз соромно пишатися експортом сировини –  треба 
створювати своє!»

Діяльність нового інституту дозволить українським агра-
ріям будувати свій бізнес на основі інноваційних наукових 
технологій. В установі поєднуватимуть  фундаментальні та 
галузеві дослідження, агробіологічний сервіс та навчаль-
но-наукову роботу.

Проводячи екскурсію інститутом, Віталій Ільченко наго-
лосив, що апаратура, яка тут працює, – надсучасна, аналогів 
якій немає більше ніде в Україні. Це газові і рідинні хрома-
тографи, атомно-емісійні спектрометри, спектрофотометр.

На цьому обладнанні можна проводити комплексні ана-
лізи і досліджувати насіннєвий і рослинний матеріали, ро-
бити агрохімічний аналіз ґрунту, розгорнутий аналіз води, 
визначати хімічний склад агрохімікатів, залишкову кількість 
пестицидів у продукції, ґрунті та воді, а також здійснювати 
синтез діючих речовин. Аграрії зможуть перевірити всіх 
своїх постачальників засобів захисту рослин, зробити пов-
ний аналіз усіх речовин і переконатися, чи відповідає якість 
продукту, заявлена постачальником, ціні на нього. 

Один із нових напрямків розвитку компанії «UKRAVIT» 

– це створення мікродобрив для вирощування рослин ме-
тодом аеропоніки, коли поживні речовини потрапляють до 
рослини у вигляді аерозолю. Цей метод сприяє пришвид-
шенню росту рослин, що дозволяє збирати 3-4 врожаї 
за рік. Нині тут розробляють нову лінійку препаратів для 
вирощування рослин у закритому ґрунті.

Розробки тестуватимуться в унікальному демоцентрі. 
Це – комплекс підземних теплиць, фітотронних кімнат та 
кліматичних камер, що дозволяє вирощувати культури 
в реальних умовах упродовж всього року. Наприклад, 
кліматична камера дозволяє моделювати різні кліматичні 
умови – від мінус 10 до плюс 60 градусів. Такі можливості 
також дозволять працювати ще в одному напрямку – ви-
робництва кріопротекторів для збільшення стресостійкості 
рослин у зимовий період. 

Протестовані препарати запускатимуть у виробництво 
на «Фабриці агрохімікатів».

СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ МАЄ ДЕРЖАВНЕ 
ЗНАЧЕННЯ

Відкриття потужної науково-технічної бази науковці 
сприйняли з піднесенням, адже у вчених з’явилася надія 
реалізовувати свій потенціал не деінде, а на рідній землі. 
Тут створено всі умови для наукових досліджень і впрова-
дження їх одразу у виробництво.

«Нині фінансування української академічної науки нульо-
ве, все перебуває у стадії розвалу, молоді фахівці не мають 
можливості й бажання залишатися тут і їдуть за кордон», 
– констатує невтішні факти Олександр Акулов, міколог і 
фітопатолог, доцент кафедри мікології та фітоімуноло-
гії Харківського національного університету. – «І тут 
раптом приватний бізнес за свої кошти, за свої кредити 
створює інститут, обладнаний сучасною апаратурою, 
будує лабораторії, які можуть вирішити чимало проблем! 
У багатьох іноземних виробників є власні інститути, які 
готують наукове підґрунтя для виробництва, а в Україні 
нічого подібного не було. Виробнику доводилося постійно 
купувати чужі технології, або звертатися до науковців. 
Але вони мало що могли зробити на голому ентузіазмі без 
відповідного обладнання. І я дуже радий, що в Україні є ви-
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робник, який вкладає кошти в науку. Вважаю, що це перший 
крок до того, що в Україні з’явиться виробництво настіль-
ки потужне і сучасне, що ми будемо якщо не світовими 
лідерами, то, принаймні, самі забезпечуватимемо себе 
продукцією, створюватимемо робочі місця для українців і 
вироблятимемо продукти світового рівня».  

Ліон Штейнберг, науковий керівник «Інституту 
здоров’я рослин», впевнений, що поява цього закладу 
має велике державне значення. І не лише тому, що це стане 
початком створення на базі інституту великого наукового 
кластера, де працюватимуть вчені з різних країн: 

«Ми готуємося брати участь у багатьох проектах, у 
тому числі міжнародних. Але навіть ті конкретні завдання, 
які перед нами ставить виробництво, можуть переро-
сти в серйозні державні програми і стати поштовхом 
до прийняття серйозних державних рішень. Приміром, 
щодо виявлення контрафактної продукції та інших дій 
недобросовісних конкурентів. Адже це не просто складнос-
ті певного виробника, а загальнодержавна проблема. За 
даними статистики, у Європі є 15-20% підробок агрохіміч-
ної продукції, а в нас же цей показник доходить, за деякими 
підрахунками, аж до 40%. Через це галузь просто вбиваєть-
ся… Таких недобросовісних виробників потрібно виявляти». 

ВСІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СЛІД ЗРОБИТИ 
БЕЗПЕЧНИМИ

В «Інституті здоров’я рослин» розробляють проект 
повернення і переробки тари з-під пестицидів, чим, згідно 
чинного законодавства, має займатися будь-який виробник 
і експортер агрохімікатів, але мало хто робить. Тож Украї-
на вже наповнена не просто пластиком, а ще й отруйним 
пластиком. Тому інститут працюватиме у форматі «Green 
Chemistry» («зелена хімія»), який передбачає дбайливе став-
лення до природи і максимальне зменшення використання 
шкідливих компонентів.

«Потрібно зробити всі технології вирощування куль-
тур безпечними», – переконує власник ГК «UKRAVIT» 
Віталій Ільченко. – «Наше завдання я вбачаю у тому, щоб, 
по-перше, аграрії отримали гарний врожай, по-друге – щоб 
у продуктах не було шкідливих залишків. Поки що основним 
постачальником добрив і ЗЗР є Китай, а там не надто пе-
реймаються питаннями здоров’я українців, використову-
ють технічний концентрат, де є домішки важких металів 
чи діоксинів. Потім це все потрапляє в землю чи рослини, 
і страждають люди. Але варто пам’ятати, що ми не от-
римали землю в спадщину від наших батьків – ми позичили 
землю у наших дітей. Тому ми несемо спільну відповідаль-
ність перед майбутніми поколіннями. Ми прагнемо, щоб 
наша земля і надалі була родючою і здоровою, щоб наші нау-
ковці працювали на найкращому обладнанні та створюва-
ли багато цікавих продуктів і рішень для аграрної галузі». 

У найближчих планах ГК «UKRAVIT» – відкрити філії 
НДІ «Інститут здоров’я рослин» у кожній області України 
і створити науково-практичний центр для студентів, щоб 
у них була гарна база для проходження практики. Втім, 
досвідчені агрономи теж можуть приїздити і проходити 
практику, спостерігати, як створюються речовини, переві-
ряти їхній склад і робити певні висновки. 

Особливістю інституту є також те, що тут аграріям 
пропонують комплексний підхід. Зазвичай аграрій вико-
ристовує продукцію різних виробників. «UKRAVIT» же бере 
відповідальність за результати на себе, пропонуючи повну 
технологію вирощування на основі власних препаратів від 
передпосівної обробки і до збору врожаю. Тим більше, що 
запропонувати є що: тут  виробляють 150 найменувань про-
дукції, щороку виводячи на ринок від 5 до 7 нових позицій. 
А завдяки тому, що вже цього року на виробництві відкри-
ється ще шість нових цехів, кількість продукції збільшиться 
з 8 до 16 тис. тонн на рік. 

Ольга Соломка
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ДСВ ПРЕДСТАВИЛА ГІБРИДИ ОЗИМОГО 
РІПАКУ З ПОКРАЩЕНОЮ ГЕНЕТИКОЮ

12 червня на базі ТОВ «Млин Агро», що у Жидачівському 
районі Львівської області, відбувся День поля, на якому 
були представлені гібриди озимого ріпаку селекційної 
компанії ДСВ (DSV). В обробітку господарства 3200 га землі, 
з них 600 га відведено під посіви озимого ріпаку, 40% цих 
посівів – займає гібрид Марафон компанії ДСВ. 

Директор ТОВ «Млин Агро» Вадим Карп’юк розпові-
дає, що знайомий з компанією ДСВ ось уже 10 років:

«Знайомство з сортами та гібридами цієї насіннєвої 
компанії відбулося на одному з Днів поля, після чого і я спро-
бував вирощувати ріпак ДСВ. З того часу я щороку задово-
лений результатом співпраці з цим німецьким виробником, 
адже ріпак стабільно показує себе дуже добре. І тепер, окрім 
вже улюбленого гібриду Марафон, планую вирощувати й ще 
гібрид Популар, адже він найкраще показує себе в стресових 
умовах, таких як засуха та брак вологи.

ДСВ – дуже потужна селекційна компанія. Їхні гібриди 
озимого ріпаку є значно стабільнішими, ніж гібриди конку-
рентів. Вони підходять як для раннього, так і для пізнього 
терміну посіву, а за умов ранньої весни дуже швидко віднов-
люють вегетацію. Ці гібриди є компактними, стійкими до 
хвороб та розтріскування стручків, мають невелику веге-
таційну масу, що полегшує збір урожаю комбайном», – так 
обґрунтовує свій вибір на користь селекції ДСВ директор 
господарства.

Отож, на Дні поля були представлені п’ять гібридів 
озимого ріпаку від компанії ДСВ: Династі, Рафінесс, 
Популар, Марафон і Далтон.

ВСЕ ЦІННЕ – В ОДНОМУ ГІБРИДІ
Кожен гібрид озимого ріпаку від компанії ДСВ має 

власні особливі характеристики, тому вибрати гібрид, який 
показуватиме чудові результати, зможе для себе кожен. 

Детально про них розповів Іван Тимчишин, кандидат 
с.-г. наук, представник ТОВ «ДСВ-Україна» у Західному 
регіоні. Він, зокрема, поділився секретами вирощування 
ріпаку: оптимальне співвідношення посіву – це 30% гібри-
дів для раннього посіву, 40-45% – середнього, а решта – для 
пізнього. Більшість сучасних гібридів на ринку є ефективни-
ми завдяки густоті стояння, а не завдяки одній конкретній 
рослині, адже саме так можна зібрати максимальні врожаї. 
Такий напрямок селекції розрахований на ефективніше 
використання добрив та площі посіву.

Гібрид Династі існує на ринку з 2014 року. Він чудово 
підходить для вирощування у Центральній та Південній 
частині України, адже є досить стресостійким. Це середньо-
стиглий гібрид з доброю стійкістю до вилягання і має 100% 
збереженою стійкістю до розтріскувань стручків. Середній 
час відновлення вегетації у весняний період знижує вірогід-
ність значного пошкодження ранньовесняними примороз-
ками. За пізнього початку весняної вегетації Династі здатен 
швидко наростити вегетативну масу ще до початку цвітіння 
і компенсувати при цьому вплив негативних погодних умов. 
Гібрид добре компенсує низьку густоту посіву відмінним 
галуженням окремих рослин.

НАДІЙНИЙ ВИБІР ДЛЯ УЛЬТРАРАННЬОГО 
ПОСІВУ

Інший цікавий гібрид – Рафінесс. Він належить до групи 
середньорослих типів, і характеризується дуже збалансо-
ваним і рівномірним закладанням гілок по всій довжині 
стебла. Відтак Рафінесс добре компенсує низьку густоту 
посівів. На сьогодні досягненням селекціонерів у створенні 
гібриду Рафінесс є виключення ймовірності вилягання 
у середньорослій групі за габітусом та набуття високої 
синхронності у одночасному дозріванні стручка і стебла. Це 
дає можливість провести збирання без проблем з мінімаль-
ними втратами сформованого врожаю.

Рафінесс є одним із найсильніших сучасних гібридів 
для ультрараннього та раннього посіву. Він ідеально 
підходить на ранній посів. Якщо погода в кінці липня чи 
на початку серпня є вологою, то гібрид з раннім строком 
посіву та стриманим розвитком в осінній період зійде 
найкраще. Таким чином агровиробник має можливість 
змістити посів у бік збирання попередника, ефективно 
використати залишкову вологу, і отримати дружні сходи 
рослин ріпаку. Але ранні посіви є дуже вразливими до фо-
мозу, натомість гібрид Рафінесс від ДСВ має ген стійкості 
до цієї хвороби.

До того ж, Рафінесс чудово підходить для легких ґрунтів, 
а цим можуть похвалитися не всі гібриди. Він добре витри-
мує зимовий період та не вимерзає, адже не видовжує сте-
бло восени, що є однією з основних причин втрат. Навіть за 
умови не значного осіннього азотного живлення Рафінесс 
добре реагує на морфорегулятори і не витягує точки росту.  
Усе це робить Рафінесс придатним для раннього посіву.

«Сучасна селекція рухається в напрямку прищеплення 
гібриду здатності вирішення тієї проблеми, яка існує у пев-
ному регіоні. Пріоритетний напрямок розвитку – селекція 
гібридів, які можуть швидко регенерувати в пошкоджених 
місцях. Наприклад, скидати пошкоджене внаслідок зими 
листя, яке в подальшому може стати джерелом поширення 
інфекції по всій рослині. Рафінесс є гібридом з саме такою 
властивістю», – зазначає Іван Тимчишин.
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Також цей гібрид не вимагає великих доз фунгіцидів, 
що свідчить про те, що Рафінесс є фізіологічно здоровим 
гібридом. Він має високий вихід олії – понад 45,6%. Усе це 
робить Рафінесс придатним для раннього посіву. 

Гібрид ріпаку Популар представлений на ринку лише 
другий рік, але вже встиг чудово себе зарекомендувати. 
Незважаючи на його схожіть з добре відомим Марафо-
ном за групою стиглості та термінами посіву, гібрид По-
пулар подібний до Рафінессу за регенерацією навесні. 
Популар є середньорослим типом ріпаку, тому чудово 
компенсує низьку густоту посіву завдяки відмінному 
галуженню. 

Популар має відмінну морозостійкість, належить до 
найбільш морозостійких гібридів Європи! Він характери-
зується одним із найшвидших темпів змикання рядків і 
закриття поверхні ґрунту, разом з тим не видовжує стебло. 
Саме завдяки цій ознаці рівень зимостійкості є винятково 
високим.

Популар придатний для посіву від середньоранніх до 
середньопізніх термінів. Інтенсивність розвитку рослин 
є доволі швидкою, а потреба застосування регуляторів 
росту низька. До того ж, цей гібрид має високу польову 
толерантність (стійкість до ураження 7 за 9-ти бальною 
шкалою) до вертицильозу – хвороби, яка провокує пе-
редчасне дозрівання ріпаку. Це свідчить про абсолютно 
новий напрямок у селекції ДСВ – курс на економію коштів 
агровиробника з турботою про довкілля та ефективність 
вирощування.

ФАБРИКА ВРОЖАЙНОСТІ
Найкомпактнішим типом озимого ріпаку є гібрид Мара-

фон компанії ДСВ. Цей гібрид за термінами посіву ідеально 
підходить для оптимального періоду і придатний до піз-
нього посіву. Марафон є найпопулярнішим гібридом, адже 
він стабільно показує високі результати врожаю, ідеально 
витримує високу густоту стояння та демонструє чудове син-
хронне дозрівання. 

В осінній період Марафон добре розвивається в умовах 
короткого дня та низьких температур, а ранньою весною 

він доволі швидко відновлює вегетацію, тобто гібрид є 
холодостійким. Він рано зацвітає, а також безпроблемно 
гілкується на різних густотах посіву. Покращена архітектура 
рослини, висота нижче середньої і галузистий тип розвитку 
знижують ризик вилягання до мінімуму та синхронізують 
процес дозрівання.

СТІЙКІСТЬ ДО ОСИПАННЯ
Найновіший гібрид компанії ДСВ – це Далтон. Минуло-

го року він отримав реєстрацію. Гібрид формує потужну 
кореневу систему, завдяки чому має винятково високу 
посухостійкість. Далтон належить до високорослої групи 
зовсім нової генерації. Селекціонери генетично заклали у 
ньому ознаку контрольованого утворення біомаси – листя 
середнє, не затінює під час дозрівання стебло (воно швидко 
дерев’яніє), рослина продуктивніше використовує азот 
на формування гілок та стручків. Це вирішує проблему 
зелених та несухих стебел рослин ріпаку під час збиран-
ня врожаю – проблему високорослих гібридів минулого 
покоління.

Далтон підходить для оптимальних та пізніх термінів 
посіву: швидкий розвиток потужної кореневої системи, 
інтенсивні темпи росту листкової маси і закриття поверхні 
ґрунту в осінній період робить Далтон ідеальним гібридом 
ріпаку на ці терміни посіву.

Цікавим у цьому гібриді є те, що, незважаючи на 
пізні терміни посіву, стручок є коротким, як у культур 
з середніми та середньоранніми термінами посіву, та 
стійким до розтріскувань. Стійкість до осипання – одна з 
беззаперечних переваг гібриду Далтон, він має най-
вищу міцність стручка до розтріскування. Минулоріч 
показав дуже хороші результати врожайності й на полях 
ТОВ «Млин Агро», тому цього сезону на господарстві 
пріоритетними в посіві гібридами будуть Марафон та 
Далтон.

Переваги озимого ріпаку від компанії ДСВ видно не 
тільки на демонстраційних полях, а й на полях ферме-
рів-практиків. Ярослав Кінах, агроном ТОВ «Агро-
Лан», що у Сокальському районі Львівської області, 
розповідає: «Маємо в обробітку 2000 га землі. Ріпак 
компанії ДСВ вирощуємо вже п’ять років. Улюбленим 
гібридом є Марафон, а тепер додався ще й Далтон. 
Вирощуємо 60 га цього нового гібриду і саме він має 
найкращі прогнози. Марафон сіємо вже чотири роки 
поспіль. Це – стабільний гібрид: щороку він показує дуже 
хороші результати порівняно зі своїми конкурентами, 
адже підходить саме для кліматичних умов нашого регі-
ону. Минулоріч ми зібрали 46 ц/га, тож гібрид Марафон 
компанії ДСВ показав себе на наших полях як якісний та 
високорентабельний гібрид озимого ріпаку», – говорить 
агроном.

Северина Якубич
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Майже 10 років тому в «Суффле Агро Україна» розпочали роботу на до-
слідних ділянках у с. Денисівка Хмельницької області на базі ТОВ «Маяк», з 
яким у компанії склалися дуже добрі дружні стосунки. Цього ж року 15 червня 
компанія організувала тут вже традиційний VI День Поля, і його проведенню 
майже не завадив сильний довготривалий дощ, який пройшов напередодні за-
ходу. Зараз, коли йде дощ, будь-який фермер дуже радіє, бо брак вологи, на 
жаль, став сталою умовою, з якою аграріям доводиться працювати. Про ці та 
інші актуальні проблеми, власне, йшла мова під час заходу.

«Суффле Агро Україна», що входить до Групи ком-
паній Суффле, є багатопрофільною компанією: вироб-
ником власного насіння та добрив, дистриб’ютором 
провідних насіннєвих та хімічних фірм, а також з недав-
нього часу – бренду техніки SKY Agriculture, займається 
консалтингом та зберіганням і торгівлею зерном тощо. 
На Дні поля компанія разом з партнерами презентувала 
для гостей-аграріїв передову продукцію для рослин-
ництва, посівну техніку, а також висвітлила інноваційні 
рішення для роботи в сучасних умовах аграрної галузі.

Самуель Робар, директор «Суффле Агро Украї-
на», розповів: «Наші Дні поля мають кілька основних 
завдань. По-перше, для нас дуже важливим є спілку-
вання з нашими партнерами та клієнтами, з багатьма 
з них ми працюємо вже далеко не один рік. По-друге 
– кожного сезону з’являються нові сорти та гібриди, 
змінюються умови вирощування та коригуються техно-
логії – відповідно, ми прагнемо це все продемонстру-
вати та обговорити. Поміж іншим, у нас минулого року 

вийшов на ринок власний бренд високоврожайного 
насіння Soufflet Seeds, яке сьогодні також представле-
не на демо-ділянках. I третій аспект – це навчання: ми 
запрошуємо експертів, які дають аграріям нові знання, 
відкриваємо інноваційні проекти, наприклад, посівні 
комплекси SKY, дистриб’юторами яких ми нещодавно 
стали. Для нас важливо популяризувати технології си-
дерації, щоб гарна земля, яка у нас є зараз, лишилася 
такою і через 50 років».

ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ 
РАЗОМ З ЕКСПЕРТАМИ

Дійство Дня поля відбувалося у трьох локаціях. В 
першій проходили пізнавальні виступи французьких 
експертів. Зокрема Ремі Бертре, фермер, який виро-
щує у Франції продукцію на 300 га землі, поділився з 
присутніми основними положеннями щодо ефективної 
роботи над ліквідацією ущільнення ґрунту, в якій клю-
чову роль грає відмова від оранки. Фермер акцентував 
увагу на важливості швидкого закриття вологи та на 
створенні сприятливих умов для життя бактерій, які 
перетравлюють залишки культур, розрихлюючи ґрунт 
та даючи таким чином рослинам доступ до вологи – це 
технології сидерації. В цьому контексті він розповів 
про клуб зелених технологій SOILTEQ, організований 
компанією «Суффле Агро Україна» – про нього ще піде 
мова нижче.

Шарль Андрі, експерт компанії Soufflet, розповів про 
типи формуляції хімічних препаратів та дав поради 
щодо приготування якісних сумішей, підкресливши, що 
ними не можна зловживати (більше 3-х речовин краще 
не змішувати), оскільки складно передбачити наслідки 
взаємодії всіх компонентів та їх комплексну дію на рос-
лину. 

У другому класі Дня Поля аграріїв консультував екс-
перт Agritel International Микола Козлов. Він зазначив, 
що Україна вже є суттєвим гравцем на світовому ринку 

ДЕНЬ ПОЛЯ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»: 
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ АГРОНОМІЇ
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кукурудзи, займаючи 4 місце за експортом. Фахівець 
закликав аграріїв пильно слідкувати за тим, що від- 
бувається в основних країнах-гравцях на цьому ринку, 
зокрема США, Бразилії, Аргентині, Китаї. Наприклад, 
посуха, яка зараз триває в Бразилії, може у підсумку 
стимулювати попит на українське зерно. Те саме сто-
сується й інших культур, не тільки кукурудзи.

На третій локації – демо-ділянках «Суффле Агро 
Україна» – у хорошому стані були представлені ос-
новні сільськогосподарські культури, зокрема ярий та 
озимий ячмінь, озима пшениця, ріпак, соя, соняшник, 
кукурудза тощо. Екскурсію полем проводив Микола 
Матвійчук, керівник агрономічного відділу компанії 
«Суффле Агро Україна». Він відзначив, що сорти та 
гібриди на демо-полі демонструють хороший генетич-
ний потенціал, не зважаючи на складні погодні умови: 
пізня весна, відповідно, пізні посіви ярих культур, пізнє 
відновлення вегетації для озимини. Втім, дощі, що піш-
ли в кінці травня, ситуацію дещо виправили. Також пан 
Микола розповів про насіння Soufflet Seeds, зокрема 
це декілька гібридів соняшника та лінійку з 10 гібри-
дів кукурудзи. Компанія робить акцент на високому 
врожаї та на потенціалі швидкої вологовіддачі кукуру-
дзи, а також працює над підвищення врожайності та 
олійності гібридів соняшнику. «На дослідних ділянках 
компанія також експериментує з мікро-добривами та 
антистресовими препаратами власного виробництва 
лінійок FERTEQ, GUARDTEQ та ADTEQ, разом із за-
собами захисту ми заздалегідь розробляємо систему 
для кожної культури, яку коригуємо під час вегетації», 
– відзначив Микола Матвійчук. 

СІВАЛКИ SKY AGRICULTURE – ПОСІВ У 
ЖИВИЙ ҐРУНТ

«Хедлайнером» Дня поля в Денисівці стали сівал-
ки виробництва компанії SKY Agriculture, офіційним 
дистриб’ютором якої компанія «Суффле Агро Украї-
на» стала у лютому 2018 року. Сівалки MaxiDrill та 
EasyDrill, що були презентовані на заході, виготовля-
ють у Франції на заводах компанії Sulky, де також ви-
пускають загальновідомі у світі розкидачі мінеральних 
добрив. Сівалки вироблені з міцного шведського мета-
лу, мають цілу низку конструкційних особливостей, а 
також характеризуються гармонійним співвідношенням 
«ціна-якість», що у підсумку дає низку конкуренто-
спроможних переваг у порівнянні з іншими великим 
брендами.

Презентацію агрегатів на Дні Поля провів Володи-
мир Підвальний, керівник технічного відділу «Суф-
фле Агро Україна». Він зокрема зазначив, що одним 
із основних завдань компанії є поширення інформації 
про так звану «зелену технологію», тобто посів си-
дератів. Для цього був створений клуб SOILTEQ, що 
поєднує європейських фермерів-однодумців, які пла-

нують або вже застосовують цю технологію. В Україні 
членами клубу є близько 30 господарств. «Суффле 
Агро Україна», до речі, випускає низку продуктів – си-
деративних сумішей під однойменною назвою клубу, 
основне завдання яких є підвищення родючості ґрунту. 
А застосування сівалок SKY є ключовим технічним 
аспектом у переході на «зелену технологію», особливо 
це стосується моделі EasyDrill, яка створена для посіву 
прямо у сидерат.

Отож, перша модель – універсальна 6-метрова 
сівалка SKY Maxi Drill з одночасним внесенням міне-
ральних або мікро-добрив. Це комплексний агрегат, 
обладнаний дисковою бороною, прикочуючими коле-
сами та безпосередньо посівною секцією. Ширина мі-
жряддя становить 15 см. Сівалка підходить для посіву 
будь-яких культур, починаючи від ріпаку, закінчуючи 
соняшником, у зв’язку з чим можливе регулювання 
фракції посіву. Сівалки придатні для роботи на полях з 
будь-яким типом основного обробітку ґрунту: оранка, 
mini-till, strip-till. А головною особливістю цього агрега-
ту є можливість працювати саме по посівах сидератів. 
Диск перерізає рештки та створює ідеальне посівне 
ложе. 

Слід зазначити, що ця сівалка розрахована для робо-
ти в умовах підвищеної вологості, можна сіяти у воло-
гий ґрунт як рано навесні, так і пізно восени – сошники 
не забиватимуться. 

Друга модель – 6-метровий посівний агрегат SKY 
Easy Drill також дозволяє сіяти за всіма технологіями, 
включаючи посів по стерні. Її особливістю є те, що вона 
може довантажити диск-анкерний сошник на 250 кг 
(максимально). Ця система запатентована заводом ще 
20 років тому, і дозволяє господарству перейти від тра-
диційних технологій обробітку до no-till та strip-till. 

Обидві сівалки розраховані на роботу з тракторами 
потужністю 200-300 к.с.

Тетяна Бєлінська
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Для того, щоб показати ефективність нової техніки і технології міжрядкового під-
живлення, компанія FAST Global Solutions разом із дилером «Тайтен Машинері Украї-
на» провели у травні і червні ознайомчі демо-покази причіпного аплікатора Fast для 
внесення рідких добрив по всій Україні. Один із таких показів відбувся наприкінці 
травня біля села Хороше Озеро Борзнянського району Чернігівщини, на полях провід-
ного виробника та експортера сільськогосподарської продукції холдингу «Кернел».

ДОБРИВА ВНОСЯТЬ ТОДІ, 
КОЛИ ТРЕБА, А НЕ КОЛИ 
ДОЗВОЛЯЄ ПОГОДА

Під час демонстрації учасники спо-
стерігали за процесом внесення рідких 
добрив на ділянці з кукурудзою у фазі 7-9 
листків. І це були не лише показові висту-
пи, але і створення демо-ділянки із тим, 
щоб восени порівняти урожай з обробле-
ної ділянки із кількістю зерна з ділянки 
контрольної.

Незважаючи на те, що для України тех-
ніка від FAST порівняно нова (всього три 
роки працюють в господарствах Украї-
ни ці аплікатори), проте і самі машини, і 
технологія внесення рідких добрив вже 
показали свої результати. Наприклад, у 
господарстві села Чорноглазівка Пол-
тавського району, з якого приїхав агре-
гат для показу, він вже відпрацював три 
роки, обробляючи в середньому за рік 
близько 2 тис. га. 

Працював там аплікатор як для перед-
посівного внесення рідких добрив, так 
і для міжрядного підживлення культур 
ранньої зернової  групи, ріпаку, кукуру-
дзи. За словами господарів, при тому, що 
зменшили витрати на добрива на 20% 
(адже рідкі добрива на 20% дешевші), 
урожайність збільшилась в середньому 

на 1,5-2 тонни кукурудзи. Господарство 
повністю перейшло на рідкі добрива, і та-
ким чином, термін окупності цієї машини 
склав два роки. І це тільки завдяки тому, 
що перейшли на дешевші рідкі добрива, 
не враховуючи збільшення урожайності і 
зменшення кількості крадіжок. Адже рід-
кі добрива набагато важче вкрасти, ніж 
мішок селітри. 

Олексій Бондар, торговий пред-
ставник FAST Global Solutions в кра-
їнах СНД, зауважив, що головна пере-
вага цього агрегату в тому, що агроном 
керує процесом живлення рослин, до-
брива вносять тоді, коли потрібно гос-
подарству, а не тоді, коли дозволять по-

годні умови. Диск аплікатора у міжрядді 
прорізає борозну, струмінь рідкого 
добрива з форсунки б’є на попадала на 
дно борозни, доставляючи таким чином 
живлення у кореневу систему рослин. 
Рідкі добрива після потрапляння в ґрунт 
моментально засвоюються, не потрібен 
час для того, щоб вони розчинилися, як 
це необхідно для сухих добрив. Ще одна 
перевага – не відбувається втрат азоту, 
оскільки він одразу стає доступним рос-
лині, а не розвіюється. До того ж, в рід-
ких добривах коефіцієнт використання 
азоту на 20-30% більший ніж в сухих. І 
це все разом дає позитивний результат, 
підвищує врожайність.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
ДОЗВОЛЯЄ ЗМІНЮВАТИ 
ШИРИНУ МІЖРЯДДЯ, 
КОПІЮВАТИ РЕЛЬЄФ 
І КЕРУВАТИ З КАБІНИ 
НОРМОЮ ВИЛИВУ

Учасники ознайомилися з роботою 
однорамної машини із найпотужнішою 
рамою – 17,7х17,7 см. Ця модель з най-
більшим баком – на 7100 літрів, що вмі-
щує 10 тонн КАСу (карбідно-аміачної 
суміші). При середній нормі внесення 

АПЛІКАТОР FAST ДЛЯ ВНЕСЕННЯ 
РІДКИХ ДОБРИВ ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ І 

ЗБІЛЬШУЄ ВРОЖАЇ 
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100-150 літрів на га, виходить, що ма-
шина може обробляти від 70 до 100 га 
на одній «зарядці». Тобто продуктив-
ність цієї машини в середньому за день 
у господарстві, де вона працює – десь 
200-250 га за світловий день. Сам бак 
зроблений з низьким центром ваги і 
великим коритоподібним піддоном, 
його скошені стінки забезпечують сті-
кання рідини, завдяки чому насос може 
постійно працювати на довгих схилах. 
Багато хто з агровиробників до КАСу 
додає ще мікродобрива, і для цього в 
аплікаторі ще є два змішувачі всередині 
бака, де можна готувати будь-яку суміш 
для потреб господарства. 

Представник FAST зазначив, що цей 
аплікатор має кілька конкурентних пере-
ваг. На всіх машинах можна встановлю-
вати ширину міжряддя від 25 до 100 см 
в залежності від культури. Зазвичай, на 
машинах конкурентів ширину міжряддя 
не можна змінити. У FAST машина більш 
універсальна, і завдяки конструкції мож-
на змінювати її так, щоб підживлювати 
і ранні зернові, і культури з будь-яким 
міжряддям. 

Тут навіть у базовій комплектації є 
функція копіювання рельєфу завдяки 
складному шарніру, який рухається від 
-8 до +15 градусів від рівня поля. Також 
в базовій комплектації кожної машини, 
що поставляють в Україну, є система ак-
тивного притискання крайньої секції за 
рахунок подвійного гідроциліндра, для 
того, щоб коли агрегат працює на швид-
кості, то рама не відскакувала від землі. 
Також серед переваг можна назвати те, 
що, у базовій комплектації усіх машин є 
спеціальна функція Wing Kick, коли трак-
тор працює на високій кукурудзі на 8-10 
листків, тобто на останніх стадіях. Коли 
культуру можна підживлювати, крайні 
секції автоматично піднімаються на 15 
градусів вгору для того, щоб сошниками 
не пошкодити на розворотах вже високу 
кукурудзу. 

У базовій комплектації стоїть контро-
лер виливу компанії Raven і він дозволяє 
з кабіни контролювати норму виливу, 
відключення секцій, що дає можливість 
економити робочий розчин. Словом, всі 
функції, що необхідно виконувати опера-
тору – всі виконуються з кабіни трактора, 
не треба виходити і щось робити. 

Є можливість постачати машини під 
різну ширину захвату. Господарство, в 
залежності від потреб, може замовити 
собі машину, що може обробляти від 12 
до 36 рядків. Наприклад, на Черкащині, 
у господарстві «Кіщенці» Манківського 
району, вже три роки працює найбіль-
ший у світі аплікатор рідких мінеральних 
добрив, створений спеціально для цього 
господарства, ширина його захвату скла-
дає 36,6 м, об’єм баків такого агрегату 
–12900 літрів. 

ФОРСУНКИ МОЖУТЬ 
ВИЛИВАТИ ВІД 10 ДО 1000 
ЛІТРІВ ДОБРИВ

Ці аплікатори можуть давати норму 
виливу від 10 до 1000 літрів в залежності 
від потреб. На машині стоїть американ-
ський насос Ace на 250 л/хв., і його до-
статньо для будь-яких забаганок. Зазви-
чай в Україні працюють з нормою від 100 
до 300 літрів. Тут  же просто змінюються 
насадки форсунок, і потужність насоса 
дозволяє виливати і 500, і 1000 літрів. Ця 
особливість буде актуальною для тих, 
хто користується аміачною водою, і її там 
треба виливати 300-500 літрів на га. Адже 
зараз багато хто з аграріїв для підживлен-
ня використовує аміачну воду через те, 
що в ній азот набагато дешевше. 

Для таких клієнтів аплікатор постав-
ляється зі спеціальною комплектацією, 
де всі металічні елементи покриваються 
пластиковими накладками – для того, 
щоб захистити їх від досить агресивного 
середовища аміачної води. 

Єдині добрива, що не вносять цим 

аплікатором – це калійні, через те, що 
калійні солі погано розчиняються у воді. 

За словами Олексія Бондара, FAST 
– єдиний виробник, який має змогу по-
ставляти в Україну машини з диференцій-
ним внесенням добрив, де на кожному 
сошнику встановлений окремий клапан, 
і в залежності від карти завдання кожен 
сошник може виливати стільки, скільки 
потрібно господарству. Поки таких аплі-
каторів ще немає в Україні, але компанія 
вже отримала замовлення, і в червні на 
господарство приїде його машина. 

Колія в усіх машинах регулюється від 
2,05 до 3,05 м, тобто в залежності від трак-
тора і від культур, можна регулювати так, 
щоб аплікатор йшов по одній колії з трак-
тором. Більше того, є можливість замови-
ти машину на гусеничному ходу, у якого 
є ціла низка переваг – це і втричі менше 
ущільнення, і більша прохідність, і вужча 
колія – гусениця шириною 35 см. Проте, 
такий агрегат значно дорожчий. До речі, 
в Україні зараз більшість таких машин 
працює на колісному ходу, але є дві ма-
шини на гусеничному ходу. 

Сама машина важить близько 5 тонн, 
плюс ще 10 тонн КАСу, тож треба вико-
ристовувати трактор на 250 к.с., а ще краще 
на 300 к.с. Максимально рекомендована 
швидкість – 15 км/год, зазвичай у господар-
ствах працюють зі швидкістю 10-12 км/год. 

Своїми враженнями про роботу 
аплікатора поділився Віктор Куц, ди-
ректор з виробництва Ічнянського 
кластеру агропромислового холдингу 
«Росток-Холдинг»:

«Враження у мене дуже позитивні. По-
рівняно з тою технікою, на якій ми нині 
працюємо, цей агрегат більш продуктив-
ний, тут більший об’єм бункера, та і сама 
комплектація більш сучасна, європейська.  
Поки для нас залишається питання – яку 
техніку до нього чіпляти. Зараз якраз це 
питання обговорювали, хто говорить, 
що треба тільки 300-сильну, хто пере-
конує, що вистачить трактора на 250 
к.с. Загалом враження дуже добрі. І це при 
тому, що ця модель, роботу якої ми диви-
лися, вже стара, зараз є ще більш сучасні». 

Ольга Соломка

Представник FAST Global Solutions, 
тел. (067) 4453775



ТАК СВЯТКУЮТЬ СПРАВЖНІ ПРОФЕСІОНАЛИ: 
10 РОКІВ НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ, 10 РОКІВ УСПІХУ. 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ПП «АДЛЄР»!
Справжнє феєричне шоу з нагоди десятирічного ювілею 

компанії «Адлєр» відбулося 8 червня 2018 року у м. Житомир.
Шлях до свого процвітання успішно проклала компанія 

«Адлєр», і з таким лозунгом команда дружніх професіо-
налів впевнено крокує у друге десятиліття. «Адлєр» – це 
одна з успішних компаній, яка є надійним постачальником 
якісної продукції та послуг, а саме насіння, засобів захисту 
рослин, мікродобрив, цукру, сільськогосподарської техніки 
та запчастин до неї. Це надання  кваліфікованих послуг з 
обслуговування різних сільськогосподарських машин, що 
допомагає власникам аграрних підприємств отримувати 
стабільні та високі врожаї.

Неперевершені відчуття радості й гордості за досягну-
ті успіхи та стрімкий розвиток відчула редакція журналу 
«АгроЕліта», беручи участь у грандіозному святковому ве-
чорі у День народження компанії. Саме у честь такої пам’ят-
ної дати відбулося відкриття новозбудованого офісу. 

Дивовижною несподіванкою стала поява найспівучі-
шої української ведучої Ольги Цибульської, яка з верто-
льота-таксі, наче пташка, спустилася до гостей, подарував-
ши всім гарний настрій та відкриття святкового заходу.  

З вітальною промовою до всіх присутніх звернувся ге-
неральний директор приватного підприємства «Адлєр» 
Ігор Миколайович Безвершук:

«Сьогодні ми святкуємо десяту річницю від дня заснуван-
ня компанії «Адлєр». Це справа мого життя, це десять років 
кропіткої праці, це постійне подолання перешкод на шляху 
до мрії, це поступове сходження на черговий щабель. І сьо-
годні, аналізуючи пройдений мною життєвий шлях, я впев-
нено можу сказати: «Мені вдалося»! Кожного дня я отримую 
задоволення від спілкування зі справжніми професіоналами, 
талановитими та приємними людьми! Висловлюю щиру 
подяку моїй команді, моїм партнерам, друзям за можли-
вість працювати з вами. Мені дуже приємно бути части-
ною нашої команди. За роки співпраці всі клієнти компанії 
«Адлєр» стали для мене друзями, вчителями та надійними 
партнерами. Бажаю всім успіхів, натхнення і радості від 
того, що ви робите!».

Так, бути керівником це не лише кропітка праця, це – 
мистецтво!

Зі щирою повагою, вдячністю та найкращими побажання-
ми виступили представники дружнього колективу справжніх 
професіоналів компанії «Адлєр» і презентували директору 
символічний подарунок, що асоціюється з успіхом – високим 
польотом орла – стрибок з парашуту. Ігор Миколайович отри-
мав незабутні враження від «справжнього орлиного польоту». 

Якщо пригадати історію створення компанії, то спливає 
в пам’яті орендоване маленьке приміщення, а вже сьогодні 
це потужна будівельна споруда сучасного зразку, респек-
табельний, комфортний та презентабельний офіс. Нині у 
компанії працює багато молоді, присутнє взаєморозуміння 
і взаємодопомога в колективі. Дуже приємно працювати у 
дружній команді, знаходитися там, де потрібен твій талант. 
Радісно щоранку вирушати на роботу і реалізовувати свої 
здібності та творчий потенціал, – тільки так передають свої 
емоційні відчуття працівники компанії. 

Протягом усього вечора співробітники та гості компанії 
«Адлєр» мали нагоду  створювати яскраві фото-світлини 
біля оригінальної фотозони, брати участь у розіграші 
цінних подарунків, переглядати сучасних монстрів, пред-
ставлених на виставці агротехніки. Ансамбль барабанщиць 
«Drum Station» урочистою ходою супроводжував церемо-
нію відкриття офісу, дивовижне шоу літаків, перехід до де-
монстраційних майданчиків з технікою та святкової сцени.

З вітальною промовою від сільськогосподарських ви-
робників, які співпрацюють з компанією «Адлєр», виступив 
директор ПСП «Саверці» Бойчук Анатолій Кузьмич: 
«Аналізуючи стрімкий розвиток компанії, доречно зазначи-
ти, що вона асоціюється з успіхом. Саме завдяки чудовому 
колективу ПП «Адлєр», агровиробники продукції рослинни-
цтва щороку отримують високі стабільні врожаї. Тому 
Ігоря Миколайовича сприймають не лише як добродушного 
і порядного чоловіка, а і як талановитого, ефективного, 
результативного та гармонійного управлінця». 

До ювілейних привітань долучився і Євгеній Миколайо-
вич Лозенко, директор ПСП «Сокільча». 
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Розділити щасливі хвилини видатної події при-
їхав із Франції генеральний директор компанії 
BERTHOUD Себастьян Трамбле, який зазначив, що 
ще з початку співпраці з компанією «Адлєр» було по-
мітно позитивну та злагоджену роботу досвідчених 
фахівців-професіоналів. Адже коли є адаптований 
продукт і злагоджена праця дистриб’юторської ком-
панії зі своїми клієнтами, то є і процвітання агрови-
робництва. «Саме завдяки високому сервісу та на-
полегливій праці співробітників компанії «Адлєр» ми 
відчули її потужний потенціал і навіть не сподівалися 
на таку стрімку динаміку розквіту», – зазначив Се-
бастьян Трамбле. 

З компанією New Holland ПП «Адлєр» працює з 2015 
року. Бізнес-менеджер Станіслав Сторожук розповів, 
що «Адлєр» є кращою дилерською компанією у регіоні. «З 
початку співпраці з керівництвом компанії було знайдено 
спільну мову, адже Ігор Миколайович уміє приймати іннова-
ційні рішення. Наразі «Адлєр» – це надійний партнер нашої 
компанії, оскільки надає ефективні рішення для агробіз-
несу». Високих польотів, величних мрій та міцного крила, 
подарувавши брендовий бінокль компанії New Holland, 
побажав пан Станіслав.

Керівник Центрально-Західного регіону хімічної 
компанії «DuPont» Міщенко Олег Петрович розповів, 
що вони були однією з перших компаній, яка розпочала 
з Ігорем Миколайовичем цю справу. Віталій Вовк, пред-
ставник компанії «BEDNAR», у своєму вітальному виступі 
зазначив, що компанію «Адлєр» визнано головною з 
продажу сільськогосподарської техніки чеського бренду. 
Представник від Групи компаній «Долина» Федір Іва-
нович Грицай вказав, що кампанія «Адлєр» є надійним 
партнером уже протягом чотирьох років, тому вони дуже 
задоволені успішною співпрацею. Керівник Західного 
регіону ТОВ «Піонер Насіння Україна» Роман Добрян-
ський висловився так: «Коли маєш мрію, то не маєш кор-

донів, перешкод, а якщо вони є, то ти впевнено долаєш їх. 
Саме з таким переконанням досягла свого успіху компанія 
«Адлєр». 

З найкращими побажаннями привітала своїх колег На-
талія Дмитрівна Романюк, фінансовий директор ПП 
«Адлєр», яка вже 10 років працює на благо компанії. Вона 
подякувала співробітникам та наголосила: «Часи подолання 
перешкод уже пройшли, настав час справжніх перемог, час 
пишатися нашою компанією!». Приєдналися до привітань 
і керівник відділу логістики та сервісу Кирило Володими-
рович Поєнко та перший водій компанії Микола Маркович 
Далькевич, побажавши процвітання та європейського 
успіху.

Справжню насолоду від оригінального музичного ви-
ступу найвідоміших рок-шедеврів, яку подарувала київська 
кавер-команда «REBEL-ROCKS», отримали всі присутні. Сво-
їми фантастичними трюками вразив молодий, талановитий 
і вже достатньо відомий фокусник, ілюзіоніст, переможець  
третього сезону телевізійного шоу «Здивуй мене» Антон 
Абрашеков. Святковий настрій усіх присутніх зуміли під-
няти дебютанти житомирської команди Ліги сміху «30+», 
подарувавши гумористичний виступ, присвячений ювілею 
компанії «Адлєр».  

Незабутні враження отримали переможці фотоконкурсу 
свята, які мали нагоду піднятися над землею на величезній 
повітряній кулі. 

Фінальними подарунками для усіх присутніх стало вечір-
нє шоу сільськогосподарських тракторів New Holland і са-
мохідного обприскувача BERTHOUD Raptor 4240 з лазерною 
проекцією та захоплюючий святковий феєрверк.

Подальшого процвітання, нестримного розквіту, 
постійного зростання професіоналізму співробітників, 
надійних партнерів і клієнтів, приєднавшись до зазна-
чених привітань, також бажає компанії «Адлєр» редак-
ція журналу «АгроЕліта»! 

Наталя Негуляєва

www.agroprod.biz 37









Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

www.agroprod.biz 41

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»)

Продовження. Початок – у №5 (64 2018)

Ефективне копіювання рельєфу
На вирішення проблеми ефективного копіювання 

рельєфу та якості зрізання полеглих злібів спрямовано 
використання різних  типів різального апарату – жорсткого 
(компанії Claas, New Holland) та гнучкого. В апаратах пер-
шого типу фактично неможливий прогин пальцевого брусу, 
а разом з ним і ножа, в вертикальній площині. В пальце-
вому брусі другого типу (жатки компаній Сase IH та Massey 
Ferguson) прогин ножа, навіть на значній ширині захвату 
жатки – до 11 метрів, можливий до 17 см. Такий пальцевий 
брус дозволяє  забезпечити максимально низьку стерню 
– зріз на рівні 2,0-2,5 см, – та  зменшити втрати зерна за 
жаткою до 3 %, проти 8-10 % втрат за жатками із жорстким 
пальцевим брусом. 

Ефективна реалізація продуктивності різального апарата 
неможлива без відповідно швидкісного руху жатки з ком-
байном по полю. В більш “старих” моделях комбайнів такий 
режим руху як правило супроводжується “зариванням” бруса 
ножа різального апарата в нерівності рельєфу поля, і як наслі-
док  – захват платформою жатки ґрунту та порушення техно-
логічного режиму. Для попередження цього явища і суттєвого 
покращення копіювання жаткою поверхні поля компанія 
“Claas” на протязі останнього десятиліття використовує 
автоматичну систему Auto Contur копірування поверхні поля 
в поперечному та подовжньому напрямках. Вона автоматич-
но відновлює попередньо задану висоту зрізу після кожного 
вертикального зміщення жатки, викликаного нерівностями 
поля і дозволяє ефективно вести зріз маси навіть при різкому 
перепаді рівня поля – в діапазоні від -70 мм до +150 мм. Дана 
система  спрощує роботу комбайна і в темний – вечірній час 
роботи, а також на схилах і кам’янистих ґрунтах, оскільки 
дозволяє витримувати робочу швидкість, характерну для ком-
байнування даної культури. А швидкість, як правило, завжди 
супроводжується приростом продуктивності і підвищенням 
економічних показників комбайна.  Аналогічні розробки 
впроваджено також в конструкцію жаток фірм John Deere 
та корпорації CNH (США). Разом з тим знаходить ефективне 
використання механічна система копіювання рельєфу поля, 
до складу якої входять система блоків урівноважуючих пру-
жин на боковинах похилої камери та вітрововому щиті жатки 
і полози/башмаки на днищі платформи жатки (комбайни 
серії “Дон-1500 (Вектор, Акрос”).  Однак, і такі прості системи 
оснащені додатковими автоматизованими системами для 
забезпечення “плаваючого” положення жатки відносно ґрунту 
(жатки серії 2030 фірми Case IH). 

Для роботи жатка навішується на похилу камеру ком-
байна. В роботі відносно поверхні поля вона врівноважу-
ється системою копірування поверхні поля. Основними 
її елементами залишаються башмаки (своєрідні лижі), які 
закріплені безпосередньо на днищі платформи  жатки та 
під брусом різального апарата. Регулювання висоти зрізу – 
просте і здійснюється перестановкою башмаків по отворам 
кронштейнів, або з допомогою гідросистеми.

В останній час особливо затребуваними є жатки типу Flex. 
Особливістю її конструкції жатки є наявність гнучкого днища 
(рис. 14), яке складається з ряду щитків і шарнірно встанов-
леного гнучкого ножового бруса, виконаного з пружинної 
сталі. Гнучкий пальцевий брус дозволяє копіювати рельєф 

поля в поперечному напрямку відносно руху комбайна. 
Завдяки дуже невеликому куту атаки різального апарата 
(близько 8°), а також суцільно-закритому днищу жатка здійс-
нюється досить низький зріз і при цьому не «заривається» в 
поверхневі нерівності ґрунту.

На башмаках/лижах можуть бути змонтовані накладки з 
високомолекулярного поліетилену, який характеризується 
низькою питомою масою і має низький коефіцієнт тертя. Це 
рішення спрямоване на покращення можливості роботи рі-
зального апарата на вологих ґрунтах. Внаслідок чого жатка 
рівномірно та плавно «пливе» в роботі. Пальці різального 
апарата зв’язані з підпружиненими щитками, завдяки чому 
здійснюється прогин і прилягання до поверхні поля різаль-
ного апарата жниварки. Гнучкий пальцевий брус виконано 
з пружинної сталі, що дозволяє копіювати рельєф поля в 
поперечному напрямку відносно руху комбайна.

Функцію автоматичного контролю та дотримання висоти 
стерні жаткою здійснює гідропневматичний компенсатор. 
Для автоматичного утримання різального апарата жатки 
в одній площині із поверхнею поля передбачена система 
Futofloat.  

Жатки серії MF Activa (компанія New Holland) ма-
ють систему автоматичного вирівнювання Autolevel, 
яка дозволяє копірувати контури поверхні поля до 8 %. 
Автоматична система контролю висоти зрізу дозволяє за-
безпечити оптимальну в даних умовах робочу швидкість 
і продуктивність комбайна незалежно від ландшафтних 
умов. Система контролю висоти зрізу Terra Control за-
безпечує два режими по висоті зрізу: 8-15 см для низьких 
культур (зернових колосових і зернобобових культур) і 
10-50 см для довгостебельних культур (рапс та соняшник). 
Контроль висоти зрізу здійснюється з допомогою моніто-
ра Аgritronic, розташованого в кабіні.

При збиранні хлібів комбайна на полях невеликої площі 
збільшуються непродуктивні витрати часу на перевод жатки 
із робочого в транспортне положення (і навпаки). Одним із 
структурних елементів в загальному балансі часу для цього 
є технічна операція агрегатування гідро-електросистем 
комбайна і жатки. В конструкції жатки передбачені спеціальні 
роз’єми, на яких змонтовані всі гідравлічні та електричні виво-
ди. Використання таких централізованих з’єднувальних муфт 
дозволяє зменшити затрати часу та підвищити ергономічність 
цієї технічної операції. Затрати часу на приєднання такої “му-
фти” складають всього 1 хвилину. 

Подача жаткою хлібної маси на рівні до 30 кг/с в моло-
тарку комбайна досягається також за рахунок збільшення 
ширини захвату її жатки – навіть до 11 метрів. Для безпеки 
та зручності переміщення  по дорогам загального призна-
чення жатка комплектується транспортним візком.  

Технологія прямого (однофазного) комбайнування 
за участю зернових комбайнових жаток першочергово 
реалізується при досягненні технологічною (зерновою 
колосовою) культурою стану, при якому вона готова до 
збирання. Вологість соломи і зерна при цьому повинні бути 
відповідно (10-20)% і (10-18)%, соломистість – 1 : (0,8-1,5). 
Робочі органи і технологічні системи жатки перед роботою 
обов’язково регулюються у відповідності з їх конструкцією 
на забезпечення отримання комбайном паспортної (на 
даний комбайн) пропускної здатності молотарки. В таких 
нормальних умовах втрати зерна за жаткою, при полеглості 
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хлібів до 20 %, не повинні перевищувати 0,50%; при збиран-
ні полеглих хлібів – не більше 1,50%, а висота зрізу повинна 
бути мінімальною – (5-10 см).

Професійний аналіз і споглядання жаток різних компа-
ній тільки в яскравій гамі кольорів свіжого фарбування на 
сільськогосподарських виставках  не дає твердої, чіткої 
та конкретної відповіді на ряд конкретних та дуже багато 
суттєвих питань:

– як традиційна широкозахватна зернова жатка для 
прямого комбайнування зернових колосових культур 
справиться із своєю роботою при використанні згідно 
призначення;

– яку висоту стерні зможе забезпечити жатка;

– які втрати можливі за жаткою;
– який характер будуть мати ті втрати за жаткою;
– як справляється зернова жатка із збиранням інших 

культур, які задекларовані фірмою-виробником.
Тому в сезон збирання хлібів останніх років проведено 

експлуатаційні випробування та виконано оцінку зерно-
вих жаток (табл. 1) при їх роботі в складі зернозбиральних 
комбайнів цієї ж компанії-виробника. Результати свідчать, 
що умови – урожайність зерна (на рівні 40-55 ц/га) і соло-
ми, полеглість, висота рослин і їх вологість в принципі є 
однотипними для всіх жаток і відповідають вимогам для 
задовільного виконання жатками технологічного процесу. 

Таблиця 1.  Умови роботи комбайнових жаток
Показники призна-

чення 
Жатки зернозбиральних комбайнів

КЗС-1-
«Скіф-290»

John Deere 
-9600) (жатка 

John Deere 
-930)

Massey 
Ferguson 

9790

John Deere 
–Т-660

MF-7370 PL  
Beta

Challenger-670 Lexion-670

Культура Оз. пшениця Cоя Оз. пшениця Оз. пшениця ячмінь Оз. пшениця Оз. пшениця
Урожайність зерна, ц/га 54,9 36,8 47,0 39,8 42,4 53,6 45,6
Полеглість, % 10 0,4 8,1 2,2 - - 10,3
Висота рослин, см 83,6 68,0 115 94,1 44,5 74 78,0
Соломистість 1:1,1 1:0,91 1:2,8 1:1,27 1:0,7 1:1,6 1:0,8
Вологість соломи, % 12,5 11,7 8,8 9,8 27,3 14,6 15,0

Таблиця 2. Режими роботи, експлуатаційні показники та якість роботи комбайнових жаток 
Показники призна-

чення 
Жатки зернозбиральних комбайнів

КЗС-1-
«Скіф-290»

John Deere 
-9600 (жатка 
John Deere 

-930)

Massey 
Ferguson 

9790

John Deere 
–Т-660

MF -7370 PL  
Beta

Challenger-670 Lexion-670

Потужність двигуна 
комбайна, к.с. 

290 312 350 350 360 370 400

Робоча ширина захвату, 
м

5,7 8,9 7,0 7,4 7,3 9,0 7,5

Висота зрізу, см 18-22 6,0 20,2 16,3 11 23 19,8
Подача хлібної маси, 
кг/с

До 14,3 5 (це ж соя!) До 16,8 14,8 До 11 До 24,5 9,9

Робоча швид-кість 
руху, км/год

6,2 4,9 5,4 7,7 6,6 6,2 6,5

Продуктивність, за 
годину основного часу, 
га/год

3,6 4,4 3,8 5,7 4,8 5,6 4,7

Втрати зерна за жаткою, 
%

0,25-0,44 0,25-0,44 0,24 0,46 0,23-0,50 0,40 0,17

Рис. 4. Зернова жатка Power Flow  компанії Challenger в складі 
комбайна 7370 PL BETA при прямому комбайнуванні ячменю (цей 

комбайн є в таблиці)

Отримані результати (табл. 2) можна порівнювати дуже 
умовно, оскільки вони отримані на різних полях і в різних 
умовах. Але все-таки часткові висновки зробити можна.

Фактично всі жатки IV покоління та від однієї компа-
нії-виробника комбайна, з якими вони агрегатуються 
При цьому, кожна із жаток має своє фірмове «обличчя». 
Конструкційна ширина захвату кожної жатки реалістично 
«ув’язана» з потужністю комбайна і в роботі реалізується 
сповна. Зернова жатка ніколи не буває широкою, однак 
при умові, що вона дійсно підходить до даного комбайна. 
У багатьох операторів зернозбиральних комбайнів існує 
психологічний бар’єр по відношенню до швидкості руху, 
типу: не можна рухатися швидше 5-6 км/год, навіть якщо 
комбайн здатний рухатися швидше. Тому застосування ши-
рокозахватної жатки дозволяє краще завантажити комбайн 
не збільшуючи його швидкості руху. Більша ширина захвату 
«згладжує» перепади в урожайності, які так характерні для 
наших полів, і молотарка завантажується більш рівномір-
но, тому потужні комбайни працюють з максимальною 



продуктивністю. В роботі жатки забезпечують робочу 
швидкість на рівні 5-7,5 км/год, величина якої для кожної 
жатки в умовах експлуатації фактично обумовлюється 
або меншою шириною захвату (в порівнянні з іншими), 
або більшою/меншою  урожайністю зрізуваної маси. Ну і 
у відповідності з шириною захвату та робочою швидкістю 
для кожної жатки отримано продуктивність по зібраній 
площі. Перше місце у цій групі все-таки можна віддати 
жатці комбайна Challenger-670. Цьому сприяли її високий 
сучасний технічний рівень, значна ширина захвату – 9 м, 
сприятливі агрохарактеристики зрізуваної маси та значний 
потенціал молотарки роторного комбайна Challenger-670: 
високе енергозабезпечення –потужність двигуна на рівні 
370 к.с. та високопродуктивна робота молотарки з про-
пускною здатністю в цих умовах – 24,5 кг/с здатні успішно 
обмолотити подану жаткою масу в молотарку.

Комбайни MF-7370 PL BETA та Challenger-670 при 
проведенні тестувань були укомплектовані жаткою для 
прямого комбайнування зернових колосових культур 
компанії Challenger, яка на рівних правах з компанією 
MASSEY FERGUSON входить до складу транснаціональної 
корпорації AGCO. В залежності від урожайності культури і 
можливості працювати із необхідною робочою швидкістю 
комбайн може бути укомплектованим жатками із шириною 
захвату 6,2 м, 6,8 м, 7,7 м і 9,2 м. Хороший, без заминання 
стебел в пальцях брусу різального апарата зріз виконує 
коса, яка приводиться від механізму приводу Schumacher. 
Він виконує швидкий зріз, адже циклічність ножа становить 
1220 цикл/хв. Сегменти на ножевій полосі закріплені ли-
цевою стороною почергово, що сприяє кращому процесу 
різання вологих та покручених хлібів. Привод мотовила – з 
допомогою гідродвигуна з автоматичною системою зміни 
частоти обертання. Шнек – великого діаметра (762 мм), що 
сприяє його надійній роботі. Пальці шнека розміщені по 
всій його довжині, їх виліт з труби складає 178 мм. В під-
сумку це гарантує надійне переміщення зрізаної маси від 
боковин жатки – до її центру та в похилу камеру комбайна. 
Жатка розроблена з урахуванням роботи в різних умовах. 
Для роботи на рівних полях всі жатки обладнані та вико-
ристовують системи автоматичного підтримання заданої 
висоти зрізу і копіювання поверхні поля в поперечному і 
поздовжньому напрямках. В приймальному вікні похилої 
камери, перед похилим транспортером, для забезпечення 
хорошої подачі хлібної маси в молотарку додатково розмі-
щено активний пальцевий бітер. Це спрямоване на більш 
якісне та рівномірне розрівнювання потоку хлібної маси 
по ширині похилої камери та подачу її до молотильного 
барабана.

В складі комбайна Lexion-670 при тестуванні було 
використано жатку серії «С» (компанія Claas) – С-750. 
Циклічність ходу ножа її різального апарата – 1120 цикл/хв. 
Довжину столу – від шнека до різального апарата мож-
на просто і зручно регулювати на 5 положень: + 100 мм, 
+50 мм, ) мм, -5 мм, -100 мм. Це регулювання – нескладне 
і виконується під столом жатки вручну. Така особливість 
платформи дозволяє  ефективно використовувати жатку з 
урахуванням різних особливостей або сортів скошуваних 
культур. Мотовило має гідрооб’ємний привод. Граблини 
мотовила мають  оптимізовану конструкцію для кращого 
захвату маси, що важливо при збиранні полеглих хлібів. 
Труби граблин обертаються в зносостійких пластмасових 
підшипниках. Зважаючи на хороший різальний апарат та 
значну ширину захвату, які дозволяють формувати до-
статньо потужний потік хлібної маси в молотарку жатка 
добре підходить для комбайнів з високою продуктивністю. 
Шнек можна безступінчасто регулювати по висоті віднос-
но днища платформи. Жатки, якими комплектуються 

самі останні комбайни-розробки компанії Claas мають 
найбільшу циклічність ножа серед всіх жаток, яка досягає 
1330 цикл/хв. Передня частина платформи з різальним 
апаратом жатки VARIO здатна рухатися вперед і при цьому 
відстань між шнеком та різальним апаратом збільшуєть-
ся. Тому привод різального апарата і шнека таких жаток 
змінено (усилено) і здійснюється за допомогою редуктора 
і карданного вала, який при цьому також здатний збільшу-
вати свою довжину. В системі приводу різального апарата 
та шнека наявні попереджувальні муфти, які «захищають» їх 
від поломок при можливому забиванні.

Жатки компанії John Deere відповідають загальним 
тенденціям в комбайнобудуванні і є лідерами по технічно-
му рівню і в реальності в повній мірі відображають це. Для 
ефективного збирання коротко – довгостебельних культур 
довжина передньої, приймальної частини платформи може 
збільшуватись від 545 мм до 715 мм. Крім того, платформа 
в зоні різального апарата, яка найбільше зазнає впливу 
соломистої маси, виготовлена із нержавіючої сталі. Тому вона 
в процесі всього терміну експлуатації не ржавіє, гладенька і 
маса по ній рухається легко, швидко, без заминок. Шнек має 
великий діаметр – 660 мм, що забезпечує великий крутний 
момент по краям витків. Це дозволяє прийняти та перемі-
щати більш товстий шар маси та максимально попереджати 
забивання шнека соломистою масою в роботі. Крім того, шнек 
він може регулюватися в чотирьох положеннях: «вперед-на-
зад» та «вверх-вниз». Ці регулювання призначені для надійної 
роботи шнека з різною кількістю маси, що є характерним при 
скошуванні маси зі значною соломистістю, довго- або корот-
костебелих культур, а також при роботі з високою робочою 
швидкістю для забезпечення живлення молотарки з високою 
подачею. Привід ножа планетарним редуктором забезпечує 
прямолініний рух ножа практично без вібрацій і шуму. Висока 
циклічність та збільшений хід ножа забезпечують високу 
продуктивність та якість зрізання маси вже на цьому старто-
вому етапі «роботи» комбайна з технологічною культурою. 
Так ножеві сегменти жатки серії 600 мають подвійниз зріз і 
довжину ходу до 100 мм ( в жатках інших фірм – до 80 мм). 
Для прокручування жатки в зворотному напрямку – усунення 
наслідків можливих забивань, – наявний механічний реверс 
з електрогідравлічним управлінням. Привод його безпосе-
редньо від двигуна дозволяють мати для цього потужність 
рівну 80 (!!!) к.с. Мотовило великого діаметра приводиться в 
дію гідравлічним двигуном, який також має великий крутний 
момент. Це дозволяє встановити його частоту обертання з 
врахуванням стану скошуваної культури та поля. Електрогід-
равлічна універсальна муфта об’єднує як гідросистему так і 
електросистему, що забезпечує легкість та економію часу при 
під’єднанні жатки до комбайна, а також захист від попадання 
пилу та грязі. Спеціалізовані жатки від John Deere (типу Flex) 
для точного копірування рель’єфа поля мають «плаваючі» 
важелі з гідроциліндрами, які оперативно реагують на зміну 
тиску зі сторони ґрунту при наїзді на нерівність поля та тим 
самим дають команду на “підйом-опускання» жатки.

ВИСНОВКИ. Зернові жатки зернозбиральних комбай-
нів, які використовуються для збирання хлібів в режимі 
прямого комбайнування, як правило, тієї компанії-ви-
робника, що й зернозбиральний комбайн та мають 
аналогічний технічний рівень. Їх технічні параметри 
та функціональні можливості «ув’язані» з проектною 
продуктивністю комбайнів, з якими вони агрегатується. 
При прямому комбайнуванні зернових колосових культур 
жатки здатні працювати з високою робочою швидкістю, 
характерною для сучасних комбайнів. Якість роботи 
при цьому – висота зрізання технологічної культури та 
втрати зерна за жаткою не перевищують допустимих.





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. 

Зрошувальна 
система MARANI

Bizon з обладнанням Meprozet

Плуг оборотний MAXIMUS

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

2 роки гарантії
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САМОХІДНІ ОБПРИСКУВАЧІ STARA – 
ЦЕ ЗАВЖДИ ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ, 

НАДІЙНІСТЬ ТА ПРОСТОТА В ОБСЛУГОВУВАННІ
У рамках сільськогосподарської виставки "Агро-2018", яка проходила з 6 по 9 черв-

ня у Києві,  ПМП "Наутилус", ТОВ "Юркомплект", ТОВ "Топ Агролізинг", ТОВ "Приват 
Запчастина", які є офіційним дилером самохідних обприскувачів Stara в Україні, пред-
ставили обприскувачі Stara Imperador 3100 та Stara Gladiador 2300.

Для того, аби презентувати нові моделі на широкий 
загал, в Україну завітав Феліпе Віллерс – експортний ме-
неджер по Східній Європі.

Ми поспілкувалися з паном Феліпе, аби дізнатися більше 
про компанію Stara та про обприскувачі, які вона пропонує 
українським аграріям.

- Пане Феліпе, чому вирішили пов’язати своє життя 
з сільським господарством?

- Моє дитинство пройшло у місті Нан-Ми-Токи, що зна-
ходиться на півдні Бразилії, де якраз розташований завод 
компанії Stara. Батьки все життя працювали у сільському гос-
подарстві, тож інтерес до нього у мене з’явився ще змалечку. 
У 2002 році влаштувався у компанію Stara: спершу працював 
у відділі маркетингу, а згодом перейшов у сервісний центр, 
аби вивчити техніку, так би мовити, зсередини. Вже коли 
добре розібрався у ній, тоді почав займатися продажами.

- Розкажіть детальніше про компанію Stara.
- Компанія Stara - найбільший виробник сільсько-

господарської техніки у Південній Америці. Заснована у 
1960 році і сьогодні тут працює понад 2200 співробітни-
ків, які займаються розробкою та виготовленням техні-
ки більш ніж для 35 країн світу на п’ятьох континентах. 
Компанія Stara постійно інвестує у нові технології вироб-
ництва та розвиток свого персоналу, пропонуючи ферме-
рам лише передові інтелектуальні рішення.На сьогодні 
продукція Stara є синонімом відмінної якості та високої 
продуктивності. 

- А які особливості сільського господарства у Бра-
зилії? Чи має воно схожість з сільським господарством 
нашої країни?

- У Бразилії знаходиться більше 60 мільйонів гектарів 
ріллі і майже всі вони обробляються по нульовій технології. 
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Саме тому ця країна сьогодні посідає друге місце по вироб-
ництву сільськогосподарської техніки у світі, після США. 
Багато всесвітньовідомих виробників, окрім Stara, мають 
тут свої заводи: це і John Deere, і Case, і New Holland та інші. 

Якщо порівнювати сільське господарство Бразилії та 
України, то тут є як відмінності, так і багато спільного. Зо-
крема, якщо говорити про кліматичні умови, то, звичайно, 
вони відрізняються. Адже, на відміну від вашої держави, 
у Бразилії панує тропічний та субтропічний клімат. Проте, 
якщо ж порівнювати фермерські господарства, то по розмі-
рах і по навантаженню на техніку, наші країни багато в чому 
подібні, адже чимало господарств Бразилії, як і України, 
мають в середньому 1000-2000 га площі, тому для обробітку 
потребують багато техніки. 

- Яку техніку компанія Stara пропонує своїм клієнтам?
- На сьогоднішній день наша компанія має одну з найши-

рших лінійок сільгосптехніки: це сівалки, розкидачі, трак-
тори, жатки для кукурудзи, бункери-накопичувачі тощо, і, 
звичайно, вся техніка для обприскування.

На виставці «Агро-2018» ми представляємо самохідні обпри-
скувачі Stara Imperador 3100 та Stara Gladiador 2300,офіційним 
дилером яких в Україні є компанії "Наутилус",  "Юркомплект", 
"Топ Агролізинг", "Приват Запчастина". Самохідні обприскувачі 
Stara – це завжди надійність, технологічність та маневреність. 
Вони досягають рівномірного обробітку культур за рахунок 
системи автоматичного вирівнювання штанги, повністю авто-
номні, не потребують використання тягових машин та можуть 
застосовуватися на різних етапах росту культур.

Обприскувач Stara Imperador 3100 є першим та 
єдиним у світі з центральним розміщенням штанги. Штанга 

на обприскувачах 
Imperador відрізня-
ється непереверше-
ною стійкістю, що 

істотно підви-
щує продуктив-
ність їх роботи 

в полі. Він також 
має централь-

не регулювання 
ширини колії, що 
забезпечує стабіль-

ність обприскування 
на складному рельєфі, 

дозволяє отримати високу якість 
обробітку ґрунту, і, як результат, досягти високих врожаїв.

Вага обприскувача Stara Imperador 3100 становить 
9800 кг, довжина 8 м. Робоча ширина штанги – 30 м. Ємність 
бака для робочої суміші – 3100 л.

Самохідний обприскувач Gladiador 2300 відрізняєть-
ся високою автономністю 
роботи: він здатний об-
робляти до 450 гектарів 

в день з високою 
продуктив-
ністю на 

більшості 
типів ґрунтів 

і рельєфу, 
забезпечую-

чи рівномірне 
обприскування. Це 
досягається за рахунок 

системи автоматичного 
вирівнювання штанги.
Його вага 8600 кг, довжина – 

7,80 м. Довжина штанги – 27 м, ємність бака – 2300 л.

Взагалі, якщо говорити про обприскувачі Stara Imperador 
та Stara Gladiador, то вони дуже вигідні тим, що вже у 
базовій комплектації мають комп’ютер, до якого під’єднані 
GPS, автопілот, секційне включення контролю, систему 
«Телеметрія». Це дозволяє клієнту встановити всередині 
комп’ютера SIM-карту, і кожні дві хвилини отримувати на 
свій мобільний телефон інформаційний сигнал стосовно 
обробітку: яка швидкість руху, скільки гектраів оброблено, 
яку норму вилито, який розхід палива для техніки тощо. 

Крім того, в Україні ми ще пропонуємо модель Imperador 3.0. У 
цій машині об’єднана фірмова штанга Stara (штанга SBS) і перевірена 
часом якість самохідних розкидачів мінеральних добрив Hércules. 

Imperador 3.0 являє собою самохідне шасі, оснащене 
обприскувачем з центральним розташуванням штанги і 
розкидачів мінеральних добрив, що дозволяє виконувати 
два відповідних вида робіт, використовуючи одну і ту ж 
машину.

Така революційна концепція дає можливість ефективно 
обробляти поля при більш низьких експлуатаційних витратах.

- Хто проводить сервісне обслуговування техніки 
компанії Stara в Україні?

- Сервісне обслуговування техніки Stara здійснюється 
через компанії-дилери. Аби все було на найвищому рівні, 
працівники цих компаній проходять навчання на заводі 
у Бразилії. Крім того, щороку наші представники приїжд-
жають в Україну та проводять семінари, ознайомлюють з 
оновленнями. 

- Наостанок, поділіться враженням, як вам Україна?
- Україну я відвідую досить часто, мінімум 3-4 рази на рік 

вже протягом десяти років. Ваша країна чудова, тут живуть 
щирі працьовиті люди, і я радий, що маю змогу з ними пра-
цювати та спілкуватися.

Регіональний директор Західного регіону компанії 
«Юркомплект» Тарас Голюк:

«Імпортом сільськогосподарської техніки з Бразилії ми 
займаємося вже понад 3 роки. Найбільшим попитом наразі 
в Україні користуються самохідні обприскувачі, тому що 
ринок змінюється і виникає необхідність у таких агрега-
тах.

За два останні роки ми продали в Україні близько 
20 обприскувачів, у тому числі – аграріям у Тернопільській 
області. За цей час обприскувачі компанії Stara добре себе 
зарекомендували в роботі, показали високу продуктивність, 
надійність і простоту в обслуговуванні, тож чимало госпо-
дарств, які мають в обробітку понад 2000 га земель, хочуть їх 
придбати.

Що стосується ціни, то вона одна з найнижчих серед усіх 
обприскувачів, які представлені на ринку України. При цьому 
обприскувачі вже йдуть у максимальній комплектації».

Анна Артим



Кількість рядів: 8
Транспортна ширина: 3М

Міжряддя: 70 см

Внесення добрив через 
подвійний дисковий 
сошник 1300 Л

Внесення мікродобрив 
в рядок 112 Л (4*28)

Електронний контроль висіву РМ300

Звертайтеся до Представництва компанії Quivogne в Україні:

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

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

PROSEM K GEA 300/8
ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 

www.quivogne.ua

Сила досвіду…

Ваш 100% 
результат!

Точність висіву 
відмінна!!!





Т
Е

Х
Н

ІК
А

, З
А

П
Ч

А
С

Т
И

Н
И

, О
Б

Л
А

Д
Н

А
Н

Н
Я

Всеукраїнський аграрний журнал №6 (65) / 201850

«ВФК» ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВІТНІ МАШИНИ 
KUHN НА ВИСТАВЦІ «АГРО-2018»

«Волинська фондова компанія», для якої 2018 рік відзначений особливим святом – 25-річ-
чям роботи на сільськогосподарському ринку, – представила величезну експозицію різнома-
нітної техніки на виставці «АГРО-2018». Окремий стенд на заході «ВФК» виділила для моделей 
загальновідомого бренду KUHN, з яким співпрацює вже давно і плідно. Українські аграрії 
цінять цей бренд за універсальність, потужність та економічність техніки, що в об’єднанні 
з професійним сервісним обслуговуванням від «ВФК» дає повну впевненість у вчасному та 
якісному виконанні всіх робіт в полі. Тож, розглянемо деякі провідні моделі Kuhn, що були 
представлені до уваги відвідувачів «АГРО-2018». 

ОБПРИСКУВАЧ KUHN PARRUDA 3000 МТ – 
ШВИДКИЙ, СТАБІЛЬНИЙ, ЧІТКИЙ В РОБОТІ

Сергій Стречен, бренд-менеджер «Волинської фондової 
компанії», розповів: «Історія цього обприскувача почалася у 
60-ті роки минулого століття. Завод знаходиться в Бразилії, 
раніше він був самостійним і випускав обприскувачі під брендом 
Montana Parruda, а сьогодні входить в  структуру KUHN, що при-
вело за собою низку позитивних модернізацій. Продуктивність 
заводу становить більше 2 тис. обприскувачів в рік, вони корис-
туються попитом в багатьох країнах. Компанія «ВФК» продає 
ці машини в Україні вже протягом 12-ти років, і в перших їхніх 
покупців вони ще досі на ходу, люди задоволені якістю та надій-
ністю роботи обприскувачів. Ми є ексклюзивними дистриб’ю-
торами моделі 3030 МТ, яку ви бачите на нашому стенді. KUHN 
Parruda є одним з найсучасніших та технологічно найоптималь-
ніших обприскувачів на ринку – і це при доступній ціні».

На виставці, як вже було згадано, «Волинська фондова ком-
панія» представила модель самохідного обприскувача KUHN 
Parruda 3030 МТ – найбільшого у лінійці KUHN. Він зорієнто-
ваний на роботу у великих господарствах в складних умовах. 
Об’єднує в собі гнучкість, надійність, безпеку, економічність та 
продуктивність. За рахунок чого – давайте з’ясуємо. 

Об’єм баку цієї машини – 3000 л, в ньому постійно відбува-
ється перемішування розчину задля підтримки рівномірної 
концентрації. Всередині встановлений бак з чистою водою 
для промивання обприскувача. Штанга 9-секційна, її довжина 
становить 30 м. В стандартній комплектації цього обприску-
вача є гідравлічний автопілот, який передбачає посекційний 

контроль штанги, що дозволяє економити засоби захисту рос-
лин в межах 15%. Встановлена система навігації AgroNave – це 
новітня розробка компанії KUHN. Сучасна система стабілізації 
штанги має назву Equlibra, також виробництва KUHN. 

Оператор має можливість задати норму обприскування від 10 
до 270 л/хв. і встановити робочу висоту в діапазоні від 0,5 до 2,4 м. 
Модель 3030 МТ, у порівнянні з моделями попередньої серії МА, 
характеризується високим кліренсом – 1,7 м. Це дає можливість 
спокійно працювати по соняшнику, ріпаку, кукурудзі. 

Обприскувач обладнаний автоматичною пневматичною під-
віскою, що навіть при коливанні коліс на ямах дозволяє самому 
обприскувачу залишатись стабільним. Таким чином, машина 
може працювати з високою швидкістю – до 30 км/год. На швид-
кості менше 15 км/год. на ньому не працюють. 
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Обприскувач має 4-циліндровий дизельний двигун з турбо-
надувом фірми MWM, потужністю 180 к.с. Він володіє високим 
обертовим моментом, низьким рівнем витрати палива і від-
повідає європейським нормам екологічної безпеки. Коробка 
передач – механічна, 12 вперед, 2 назад.

Ключовою перевагою KUHN Parruda 3030 МТ є його демо-
кратична ціна, за рахунок того, що дана модель обладнана 
механічною трансмісією 4х2, яка є дуже дешевою та надійною 
в експлуатації, в той час як гідравліку обслуговувати досить 
дорого. Крім того, така трансмісія дозволяє значно економити 
паливо – до 30%. Якщо зазначити конкретні витрати – це 0,7-08 
л/га, що є чудовим показником. 

Ще однією особливістю даного обприскувача є те, що він 
найлегший на ринку у своєму класі: якщо конкуренти важать 
в межах 14 т, то Parruda 3030 МТ – 11 т. Це в сукупності з раді-
альними шинами дозволяє знижувати тиск і вплив машини на 
ґрунт, а також підвищує продуктивність машини у важких умо-
вах, зокрема на вологому ґрунті. 

Дизайн Parruda 3030 МТ розробляли інженери компанії 
KUHN, в ньому враховані всі необхідні умови для комфортної 
та безпечної роботи оператора. Таким чином, враховуючи 
численні переваги цього обприскувача, доброму господарю 
можна сміливо обирати саме його для продуктивного, еконо-
мічного та комфортного захисту полів. 

ПЛУГ KUHN MULTI-LEADER – БУТИ В ЛІДЕРАХ
Сергій Стречен: «Компанія KUHN є одним з найбільших та 

найавторитетніших виробників плугів у світі, вони входять у 
п’ятірку найкращих. Плуг Multi-Leader є одною з відносно нових 
моделей, яку компанія впровадила на ринок, але вона вже визна-
на серед аграріїв як надійний агрегат, що якісно виконує роботу. 
Одною з головних переваг цього плуга є те, що в нього модульна 
конструкція рами. Зараз перед нами 8-корпусний агрегат, і з ньо-
го можна зробити 6-ти або 7-корпусний, відкрутивши зайвий. 
Це значно збільшує функціональність плуга, дозволяючи вико-
ристовувати його з тракторами різної потужності. Агрегат 
адаптований до роботи з тракторами від 180 до 360 к.с.».

Як розповів Сергій, плуги фірми KUHN славляться міцністю 
своєї конструкції, яка витримує навіть жорсткі умови експлуа-
тації. Наявність болтів на відрив збільшує довговічність та зруч-
ність експлуатації цього плуга, оскільки болт на зріз замінити 
важче. Також довговічність агрегату забезпечується матеріа-
лами, з яких він виготовлений. Відвали зроблені з тріплексної, 
тобто трьохшарової сталі, нижній шар, що треться із землею, є 
міцним і тому довго служить, а середній шар – в’язким і захи-
щає від ударів. Відвали є типу LP – це так званий довгий відвал, 
який забезпечує якісний переворот пласта, його розкришення 
та закриття пожнивних решток. 

Плуг оснащений кованим долотом «Супер марафон», яке 
має дуже довгий термін експлуатації. Леміші також ковані, і 
служать довше ніж литі, оскільки є міцнішими за своєю приро-
дою. Заднє колесо – одне з найбільших на ринку, а чим більше 
колесо, тим стабільніше плуг працює. Крім того, Z–подібна кон-
струкція плуга забезпечує стабільну роботу по краях поля. 

2 телескопічних двосторонніх циліндра забезпечують плав-
ний оборот агрегату. Гідравлічний розподіл навантаження між 

підняттям і оборотом встановлюється в стандартній комплек-
тації для ще більшого комфорту оператора.

До речі, Multi-Leader відомий своєю легкістю в налашту-
ванні, що також значно спрощує роботу оператора. Потрібно 
лише просте регулювання основних параметрів без додатко-
вих інструментів – вертикальне положення, робоча глибина і 
зміщення. 

Слід зазначити, що плуг оснащений кукурудзяними перед-
плужниками, що дає можливість йому не забиватися при об-
робці поля з великою кількістю пожнивних решток. 

Загалом можна зазначити, що плуг KUHN Multi-Leader гаран-
тує чудову маневреність і економію часу при розворотах, здій-
снюючи високоякісну оранку навіть в складних умовах. 

ПРЕС-ПІДБИРАЧ KUHN VB 2260 – ДОСКОНАЛЕ 
ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ

KUHN VB 2260 – сучасний універсальний прес-підбирач 
для великих об'ємів роботи. VB 2260 – це модель рулонного 
прес-підбирача з Vario-камерою, яка дозволяє отримувати 
рівномірну щільність рулону з середини до країв. Завдяки уні-
кальним інноваціям, зокрема технології вбудованого ротора 
і Progressive Density (регулювання та контроль щільності) цей 
прес-підбирач прекрасно справляється з високоякісним фор-
муванням тюків. Ширина рулону – 120 см, діаметр – 80-165 см. 
Агрегат має опції різних налаштувань в залежності від тих чи 
інших умов роботи. В подрібнювачі встановлена система захи-
сту, яка називається DropFlor, і у випадку забивання дозволяє 
легко почистити прес-підбирач. 

Під час роботи виставки описаною нами вище технікою 
цікавилося багато аграріїв, оскільки вона є актуальною для 
робіт у червні-липні. Фахівці «Волинської фондової компанії» 
проводили детальну презентацію кожної моделі та відповідали 
на численні питання клієнтів. 

Тетяна Бєлінська

43006, м. Луцьк,
вул. Вахтангова, 16

Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 
безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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15 червня одне із найуспішніших та найбільших підприємств 
Тернопільщини – компанія ТзОВ «Бучачагрохлібпром» – провела 
Всеукраїнський День поля та саду. Для участі у заході з’їхалися 
аграрії з усіх куточків нашої держави, також завітав Прем’єр-мі-
ністр України Володимир Гройсман. У рамках заходу гості мали 
змогу не лише оглянути демонстраційні ділянки озимих та ярих 
культур, насіннєві ділянки з використанням різноманітних тех-
нологій захисту рослин від іноземних компаній, а й ознайомити-
ся з великою експозицією сільськогосподарської техніки.

ПП «Адлєр», офіційний дилер французької компанії 
BERTHOUD (Берту) в Україні, представив сучасний самохідний 
обприскувач Берту Раптор 4240 HVH, та вперше в Україні на Дні 
поля провів демонстрацію його можливостей. 

Аби більше дізнатися про цей обприскувач та його перева-
ги, ми поспілкувалися з Володимиром Олексієнком, керівни-
ком відділу продажу техніки ПП «Адлєр»:

– Сьогодні вперше в Тернопільському регіоні саме на цьому 
знаменитому Дні Поля ми представляємо одну дуже цікаву 
машину. Це самохідний обприскувач французького виробника 
BERTHOUD.

Завод BERTHOUD ще з 19-го сторіччя виробляє техніку для 
захисту рослин, а саме – тільки обприскувачі: навісні, причіпні 
та самохідні, садові, виноградникові, для овочів та польові. 
Причіпні обприскувачі «Берту» вже 12 років поспіль займають 
перше місце в Україні серед усіх імпортованих обприскувачів, 
а самохідні Берту вже 5 років входять у трійку лідерів цього 
ринку. 

Компанія «Адлєр» – ексклюзивний дилер заводу BERTHOUD 
на Західній Україні, і сьогодні ми раді представити нашу топову 
модель – хіт продаж 2017 та 2018 років – Берту Раптор 4240 
HVH. Ця модель має бак для робочого розчину номінальною 
ємністю 4200 літрів та штангу 32 метри.

На заводі BERTHOUD, виробляючи шасі для обприскувачів, 
відштовхуються від двох основних завдань: перше – мінімізу-
вати вагу машини; та друге – мінімізувати травмування рослин 
під час руху та розвертань на полі. І тут французький виробник 
досяг неймовірних результатів: ви не бачите тут великої кабіни, 
не бачите баку з нержавіючої сталі, тому що все це – зайва вага. 
У результаті вага моделі Берту Раптор  4240 HVH з баком 4200 л 
складає 9,5 тонн в порожньому стані, а якщо обприскувач буде 
повністю заповнений, то вага складатиме всього 14,5 тонн! До 
того ж, ця вага ідеально розподілена на дві осі. 

Берту Раптор  4240 HVH має делікатне ставлення до рослин, 
тому що: 

- всі елементи обприскувача (його насос, гідромотор, блоки, 
клапани) знаходяться вище рами;

- днище повністю закрите;
- колісні стійки та самі колеса вузькі;
- всі колеса керовані, тому під час розвертання задні колеса 

повторюють колію передніх коліс.

Двигун на цій моделі встановлений виробництва DEUTZ по-
тужністю 270 к.с. Обприскувач має повний привід, що важливо 
і вкрай необхідно для роботи навесні, коли дуже складні умови 
руху. Трансмісія обприскувача – гідростатична, виробництва 
Bosch Rexroth. Має 2 гідронасоси і 4 гідромотори та пропорцій-
ні дільники потоку між гідромоторами на осях.

– А який швидкісний режим цієї машини?
– Перша передача – до 18 км/год, її використовуємо коли 

потрібен максимальний обертаючий момент, максимальне зче-
плення з ґрунтом. Друга передача – до 25 км/год, використову-
ємо для виконання великих обсягів роботи. 

Кабіна має найвищий клас герметичності – категорія 4 – це 
найвища європейська категорія, та прекрасну панорамну огля-
довість. Механізатор бачить обидва передні колеса машини, що 
дуже важливо, коли вона з розворотної полоси заходить у рядок. 

– Яку найголовнішу характеристику обприскувача Ви б 
відзначили?

– Основною характеристикою нашого обприскувача є 
кліренс, бо саме він вказує на найбільшу функціональність та 
універсальність машини. На моделі Берту Раптор 4240 HVH 
ми пропонуємо не звичайний сталий кліренс, а різні його 
положення. Мінімальне положення 125 см дозволяє починати 
роботи навесні, а далі вже у міру росту та розвитку рослин 
обприскувач адаптується до потрібної висоти прямо в полі, 
піднімаючи кліренс до 180 см. На найвищому кліренсі 180 см 
ви можете впевнено проводити фунгіцидну, інсектицидну 
обробки, чи десикацію.

– Розкажіть про, так би мовити, серце обприскувача – 
його насос.

– Насос обприскувача забезпечує можливість внесення 
потрібних норм на потрібних швидкостях. Для самохідних 
обприскувачів насоси мембранного або поршневого типу нее-
фективні через свою низьку продуктивність. Тому BERTHOUD 
встановлюють на своїх моделях Раптор відцентровий насос, 
який розробили самостійно та запатентували його. 

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ БЕРТУ РАПТОР 4240 HVH ПІДКОРИВ 
ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРІЇВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ДНІ ПОЛЯ ТА САДУ
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– У чому особливість цього насосу? 
– Насос складається з двох камер 

і двох турбін. Камера низького тиску 
і турбіна в ній забезпечують процеси 
заповнення, циркуляції, змішування і 
промивання, а камера високого тиску 
і турбіна в ній відповідають за сам 
процес обприскування. Таким чином, 
ми не розриваємо одну турбіну на всі 
процеси й істотно збільшуємо продук-
тивність. 

Звертаю увагу й на те, що корпус 
насоса і самі турбіни виконані з чавуну, 
що дає змогу вносити найагресивніші 
препарати. Наприклад, майже вся 
Україна вносить обприскувачами Берту 
КАС. Внесення азоту в такій формі має 
масу переваг: КАС працює навіть, коли 
у вас сухий ґрунт, коли весь квітень 
немає дощів, КАС не має ефекту краплі, 
що лежить на поверхні. До того ж, більш 
рівномірно, ніж обприскувач, ніяка інша 
техніка азот не внесе. І жоден найсучас-
ніший розкидач не внесе так селітру, як 
Раптор внесе КАС.

– Другий головний вузол обпри-
скувача – це його штанга.  Чому так 
важлива стабілізація штанги?

– Стабілізація штанги – це прямий вплив на якість внесен-
ня препарату. Якщо ви хочете не просто вилити пестициди, 
які нині дуже дорогі, а якісно їх внести, то за це, перш за все, 
відповідає штанга обприскувача. Лінія штанги повинна бути 
стабільною, без падінь і розгойдування. Тому що тільки на 
стабільній висоті штанги над оброблюваною поверхнею ми 
досягаємо 100% перекриття факелів форсунок. Якщо ж крило 
штанги злітає вгору, ви отримуєте ефект знесення препарату, 
а якщо крило хитається вниз, – то смуговий ефект і гноблення 
рослин, тому що факели форсунок не перекриваючись між 
собою, потраплять на рослини своєю найбільш концентрова-
ною частиною. 

За стабільну штангу відповідає система її підвіски. На ринку 
побутує думка, що встановлені на крила штанги ультразвукові 
датчики допомагають стабілізувати її. Але це не так. Датчики 
не здатні забезпечити рівну лінію, вони лише можуть захисти-
ти штангу від пошкоджень. Cтабілізації штанги обприскувача 
Раптор немає рівних. Це теж патент BERTHOUD. 

Також дуже важливо, щоб встановлена норма виливу була 
внесена незалежно від зовнішніх чинників, наприклад, за умо-
ви зміни швидкості. І контроль норми виливу у Берту Раптор 
4240 HVH – на висоті.

Своїми враженнями від демонстрації можливостей са-
мохідного обприскувача Берту Раптор 4240 HVH поділилися 
сільгоспвиробники, які були присутні на Дні поля.

Назар Стадник, агроном ТзОВ «Бучачагрохлібпром», 
Бучацький район Тернопільської області:

«З цим обприскувачем ми ще незнайомі, працювати з ним 
раніше не доводилося. Проте, враження від демонстрації його 
роботи найкращі. 

На мою думку, його технічні характеристики можуть повні-
стю задовольнити потреби аграріїв. Цей обприскувач завдяки 
своєму високому кліренсу ідеально підходить для роботи з 
високорослими культурами, адже не нанесе їм жодної шкоди. 
Також, це дуже хороша альтернатива обприскуванню авіаці-
єю, тому що остання завдає чимало шкоди навколишньому 
середовищу».

Олександр Тимофійчук, ПФ «Богдан і К», Снятинський 
район Івано-Франківської області:

«Зараз наше господарство саме перебуває у пошуках само-
хідного обприскувача. Наступного року плануємо придбати, 
тому розглядаємо різних виробників. І от сьогодні ми озна-

йомилися з обприскувачем компанії 
BERTHOUD, побачили його можливості, 
дізналися технічні характеристики і 
зрозуміли – він нам ідеально підходить. 
Це і хороша стабілізація штанги, і 
контроль виливу, і потужність двигуна, 
і найголовніше – високий кліренс, бо у 
нас на Івано-Франківщині горбиста міс-
цевість, тому для роботи з кукурудзою, 
яка у висоту зазвичай може досягати 
2,5 м, ця машина є незамінною».

Олександр Санайко, директор 
ДП «Озерна», Зборівський район 
Тернопільської області:

«Після посіву ми проводимо обробку 
кукурудзи у кілька етапів: ґрунтовими, 
а потім страховими гербіцидами, після 
чого йде боротьба з луговим метели-
ком за допомогою інсектицидів. Також 
робимо десикацію ріпаку, для кукурудзи 
ж стараємося підбирати такі гібриди, 
які б достигали самі, природним спосо-
бом, адже цією культурою у нас засіяні 
великі площі, а десикація потребує 
чимало затрат.

Водночас розуміємо, що десикація 
у нашій кліматичній зоні потрібна, і для цього хотілося б 
придбати самохідний обприскувач, який би завдавав найменше 
шкоди посівам. І коли сьогодні я побачив обприскувач Берту 
Раптор, то зрозумів, що він чудово впорається з цими завдан-
нями на різних рельєфах завдяки високому кліренсу та своїй 
маневреності».

Леся Мацко, агроном ПАТ «Довіра», Чортківський район 
Тернопільської області: 

«У своєму господарстві для захисту кукурудзи влітку ми 
проводимо гербіцидні обробки, а для захисту від комах-шкід-
ників, зокрема метелика, робимо інсектицидне протруєння 
насіння.

Десикації ми не проводимо, хоча, на мою думку, є роки, коли 
вона просто необхідна, адже різні гібриди кукурудзи дости-
гають у різний час, і не завжди встигаємо їх зібрати, бо може 
зашкодити, наприклад, стихія. Як наслідок – втрачаємо 
врожай.

Обприскування авіацією не ефективне. Адже, окрім того, 
що люди дуже негативно реагують на нього, воно надзвичайно 
дороге. Якщо ж говорити про фунгіцидний захист за допомогою 
авіації, то він підходить не для всіх культур, адже, наприклад, 
для соняшнику малий вилив не спрацює, бо йому необхідний 
вилив робочої рідини 250 л, чого авіація забезпечити не може.

Тож самохідний обприскувач у господарстві дуже потрібен. 
Проте якісний обприскувач має володіти, перш за все, такими 
характеристиками: рівномірно наносити препарати відповід-
но до встановленої норми та мати високий кліренс, що дуже 
важливо, зокрема, для десикації. Саме тому, ознайомившись 
з різними моделями обприскувачів, свою увагу я звернула на 
обприскувач виробника BERTHOUD. Найбільше мені сподобався 
високий кліренс цієї машини, та й ціна є досить доступною. 
Тому я наполягатиму, щоб наше господарство його придбало».

Іван Гнатишин, ПП «Форватор», Заліщицький район 
Тернопільської області:

«Цей обприскувач справив на мене дуже позитивне вражен-
ня, адже у себе в господарстві ми висіваємо соняшник. Його 
висота сягає від 1,5 м до 1,8 м, тому провести обробку цієї 
культури і не пошкодити її дуже складно. Обприскувач же від 
компанії BERTHOUD завдяки своєму кліренсу з цим завданням 
здатний впоратися досконало. До того ж, завдяки ширині 
захвату 32 м, він може охопити велику площу для обробки. Та й 
дуже важливою є місткість його бака – більше 4000 л, що дуже 
зручно для проведення польових робіт».

Анна Артим
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Лапа зі зміщеним 

ріжучим елементом

Плужна підошва

Система регулювання робочої глибини Multistop;
Пружинний захист робочих органів.

Основні агрономічні особливості:

Рівномірне розпушення на всю ширину захвату;
Створення мікротріщин;
Руйнування плужної підошви.
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ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ 
«ВФК» ТА UNIA НА ВИСТАВЦІ «АГРО-2018»

Unia – це один з провідних європейських 
брендів. Широка лінійка сільськогосподар-
ської техніки цього бренду закріпила за со-
бою декілька безперечних  характеристик: 
надійність, ефективність та приємна ціна – це 
є ключові вимоги аграрія. З «Волинською 
фондовою компанією» Unia є давнім партне-
ром, і на виставці «АГРО-2018», яка проходи-
ла в Києві 6-10 червня, «ВФК», звісно, в асор-
тименті представила техніку цього бренду. 
Зокрема, відвідувачі побачили: причіпний 
обприскувач Europa 3024, розкидач міне-
ральних добрив та вапна RCW 8200 M, рулон-
ний прес-підбирач Unia DF 1,8 V Eco. 

Виставку відвідав закордонний гість Міхал Стахлевський, 
менеджер з розвитку мережі з продажу техніки Unia. Редакції 
журналу «АгроЕліта» випала чудова нагода з ним поспілкуватися. 

Міхал Стахлевський:
- У нас працює 4 заводи. Ми пропонуємо аграріям широкий 

спектр техніки за напрямками: різні технології обробки землі, по-
сів, розкидання добрив, обприскування, сінозаготівля, силоси для 
зберігання зерна тощо. Вся ця техніка представлена в Україні. 

- Розкажіть про Вашу спіпрацю з «ВФК».
- Ми працюємо з ними вже дуже давно, і в цьому плідному 

партнерстві багато чого досягли, завдяки «ВФК» на український 
ринок прийшли наші новітні технології. Україна – це великий 
аграрний ринок, ми бачимо, що фермери шукають якісну техні-
ку та широкий спектр сервісних послуг, хочуть бути ближче до 
постачальника техніки. 

- Які новинки цього року представить завод Unia?
- Слід підкреслити, що є різні типи новинок. Одна справа, 

коли ми виводимо на ринок повністю нову модель, а інша 
справа – і не менш важлива – це постійне вдосконалення де-
талей у моделях, що вже існують. Це помітно для клієнтів, які 
вже добре працюють з технікою Unia. І це є наш постійний шлях 
вдосконалень. У 2018 році ми випускаємо нову модель розки-
дача мінеральних добрив з серії RCW – найбільшу в даній ліній-
ці, з об’ємом бункера 12 тис. л. Також плануємо випустити нову 

модель обприскувача Europa. Загалом розвиток технологій іде 
у бік точної роботи та дистанційного управління технікою, і ми 
теж рухаємося у цьому напрямку. 

- Які Ваші враження від виставки «АГРО»?
- Дуже гарна виставка, я вельми задоволений, що я тут. Бачу, 

що наш розвиток на українському ринку є перспективним. 

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ ВІД UNIA – ЗЛАГОДЖЕНА 
РОБОТА БЕЗ ЗУПИНОК

Завод Unia виробляє великий асортимент різноманітних 
прес-підбирачів – з різними видами камер, зі сталим та змін-
ним діаметром рулонів, із задньою системою обв’язки або без 
неї, з обв’язуванням шпагатом або сіткою тощо. І «Волинська 
фондова компанія» пропонує аграріям всю цю широку лінійку 
прес-підбирачів, рулонних та тюкових.

Тюковий прес-підбирач Unia Z-511
Олександр Богуцький, директор Вінницької філії «ВФК»: 

«Знаний тюковий прес-підбирач Unia Z-511 є одним з найкра-
щих на ринку – це сучасна, проста і надійна машина, яку хоче 
мати кожен аграрій, адже вона відповідає всім його технічним 
потребам. Модель дуже відома на ринку України, ми продаємо 
величезну їх кількість. Взагалі-то лінійка Z-511 кожного року 
потерпає конструктивних вдосконалень від виробника, які від-
повідають вимогам часу». 

Ця модель прес-підбирача характеризується досконалою, 
надійною, безвібраційною конструкцією, безвідмовними 
в'яжучими апаратами, малою масою і низькою потребою 
потужності (від 30 к.с.). Всі робочі органи машини захищені 
запобіжниками. Z-511 обладнаний в’язальним апаратом 
німецької компанії Rasspe – це один з найкращих апара-
тів, який забезпечує високу продуктивність машини та не 
принесе негараздів у розпалі сезону. Також прес-підбирач 
укомплектований механізмом регулювання довжини і щіль-
ності тюка, лічильником тюків, опорним колесом підбирача і 
захисної муфтою. Великий діаметр і спеціальна конструкція 
машини забезпечують безперервну подачу маси і мінімальні 
втрати навіть на високій робочій швидкості, а також запобі-
гають захоплення сторонніх тіл. Робочі органи Z-511 вико-
нані з високоякісної сталі, що дозволяє експлуатувати прес 
сезон за сезоном, не вкладаючи значних коштів у купівлю 
запасних частин. 
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Рулонний прес-підбирач Unia DF 1,8 V Eco
Лінійка DF V – це преси з вальцево-ланцюговою камерою, 

що поєднують у собі переваги обох типів прес-підбирачів, 
працюють економічно та продуктивно на всіх типах матері-
алів. На стенді «ВФК» ми побачили DF 1,8 V Eco – це універ-
сальна машина, що користується великим попитом в аграріїв, 
які тюкують солому і на паї, і на тваринництво. Ця модель 
має широкий підбирач – 210 см, що дозволяє тюкувати со-
лому за комбайном, справляючись з широким валком. На DF 
1,8 V Eco стоїть ротор, який забезпечує швидку рівномірну 
високопродуктивну подачу маси. На агрегаті встановлена 
ланцюгово-вальцева камера пресування, яка максимально 
ефективно тюкує солому і сіно. Всередині знаходиться 8 валь-
ців, які забезпечують високу ступінь пресування культури, а 
також в’язальний апарат – з подвійним в’язальним шпагатом. 
Таким чином, тюк виходить з машини добре спресований, 
вага солом’яного тюка досягає 250-300 кг, тюка з сіна – 500 
кг. Як відомо, чим краще спресована продукція, тим більше 
вона захищена від попадання вологи і, відповідно, тим краще 
зберігається. 

Слід зазначити, що прес-підбирач Unia DF 1,8 V Eco застра-
ховує від непрофесійності працівників на господарстві, яка ча-
сом має місце. На цій машині в стандартній комплектації вста-
новлена централізована система змазки, і господарю не треба 
переживати, що механізатор не змастить деталі. В результаті 
агрегат забезпечує безперебійну роботу у розпал сезону, який 
є дуже коротким, коли кожна хвилина дорога і не припустимо, 
щоб машина стояла не на ходу. Навіть при несприятливій пого-
ді прес-підбирачі DF 1,8V допомагають гарантовано заготовити 
і зберегти першокласний трав'яний корм.

Для підвищення надійності на прес-підбирачі встановлені 
ланцюги, які не лопаються. Та й взагалі – всі, навіть найдрібніші 
деталі в ньому від провідних світових виробників. 

Слід також зазначити, що до цих прес-підбирачів «Волин-
ська фондова компанія» пропонує високоякісний шпагат єв-
ропейського виробництва Bezalin, який є стійким до гниття та 
цвілі і до впливу хімічних речовин, є ефективним у зв’язуванні 
та екологічно чистим продуктом.

ДИСКОВА БОРОНА ARES XL – ЧУДОВЕ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Машина Ares здатна зробити великі напрацювання в госпо-
дарствах будь-якого розміру, успішно замінюючи неглибоку 
оранку. Диски агрегату діаметром 560 мм є зносостійкими, до-
бре працюють на будь-яких типах ґрунтів. Кожен підшипник на 
дисках обслуговуваний, і це велика перевага, тому що механі-
затору не потрібно витрачати час на змазку, чим він взагалі-то 
може і знехтувати. 

Відстань між дисками – 850 мм є оптимальною для того, щоб 
борона не забивалася та могла однаково працювати на стерні 
зернової групи і на кукурудзі. Окрім дискових рядів на агрегаті 
є ряд спеціальних граблин, які подрібнюють грудки, що лиша-
ються, рівномірно розподіляючи землю. Після граблин агрегат 
проводить по ґрунту великий важкий спіральний каток, який 
підходить для всіх типів ґрунтів – це універсальне рішення від 
Unia. 

Ares працює на глибину 8-10 см. При потребі клієнта об-
робки на більшу глибину компанія пропонує важчий дисковий 
агрегат Ares HP TX, який виготовляється з додатковим пружин-
ним захистом та потужнішою рамою, а на передній стойці сто-
ять коліщата для стабілізації роботи. 

Звичайно, Ares XL – агрегат важкий, тому він комплектується 
хорошою системою гідравліки європейського виробництва. 
Встановлені пневматичні тормози, для того щоб легко тран-
спортувати цей агрегат на поле. Необхідна потужність трак-
тора для роботи з ним – 220-260 к.с., в залежності від поля. 
Фахівці «ВФК» консультують аграрія щодо підбору трактора 
правильної потужності. Майже в кожному регіоні України «Во-
линська фондова компанія» має представництво, на якому є в 
наявності широкий асортимент запчастин та спеціалісти, котрі 
роблять перший запуск техніки в полі, навчають співробітників 
господарства працювати з нею та здійснюють високоякісний 
сервіс.

Тетяна Бєлінська



lemken.com

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.



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»
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CLAAS ДОВІВ, ЩО ВРОЖАЙНІСТЬ 
ПШЕНИЦІ ПРЯМОПРОПОРЦІЙНО 
ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІЮ 
ПАЛЬНОГО

У ході польових випробувань компанії Claas було виявле-
но, що висока врожайність пшениці підвищує рентабельність 
виробництва зернових не тільки з точки зору прямих доходів 
від реалізації готової продукції, а й скорочує експлуатаційні 
витрати техніки.

Про це повідомляє Traktorist.ua.
Саме при збиранні в полі з високою врожайністю витрата па-

лива в розрахунку на один гектар у Tucano 580 виявилась в три 
рази нижче, ніж при збиранні пшениці низької врожайності.

Для збирання пшениці використовувалася жатка Maxflex 
930 з шириною захвату 9,3 м, при цьому врожайність на полях 
господарств, де велися дані роботи, відрізнялася в три рази: 
60 ц/га та 19 ц/га.

Витрата палива 16 л/га була зафіксована при збиранні 
пшениці на полі з низькою врожайністю, при цьому середня 
швидкість роботи комбайна Tucano 580 залишалася практично 
такою ж, як і на збиранні пшениці на більш врожайному полі. 
Витрата палива на більш врожайному полі навпаки, склала 
всього 5,5 л/га. На обох полях вологість зерна при збиранні 
пшениці становила 18%, втрати зерна і в тому, і в іншому випад-
ку не перевищили 1%.

Як пояснюють експерти Claas, збирання поля з низькою вро-
жайністю часто пов’язане з неоднорідним хлібостоєм, великою 
кількістю зеленої маси бур’янів, що сильно перевантажує об-
молот і сепарацію зерна, а також з великими енерговитратами 
на її подрібнення соломоподрібнювача комбайна.

Експерти Claas звертають увагу на те, що головною вимогою 
є рівномірність подачі матеріалу до похилого транспортеру 
і його розподіл по ширині. Нерівномірний потік маси зерна 
тимчасово перевантажує молотарку, погіршуючи її роботу. 
Також нерівномірне навантаження на дизельний двигун 
приводить до значного підвищення витрат палива на обмоло-
ті. На рівномірність подачі матеріалу до молотарки впливає і 
ступінь натягу ланцюгів похилого транспортера, налаштування 
консульного шнека жатки і безпосередньо мотовила, тому 
рекомендується щодня контролювати дані параметри.

В цілому, фахівці компанії Claas підкреслюють, що орієнтація 
лише на стандартні налаштування комбайна без урахування 
індивідуальної специфіки конкретного регіону, поля, поточних 
кліматичних умов не дозволить повною мірою реалізувати 
закладений виробником потенціал машини, а це призводить 
до упущеної вигоди і зниження рентабельності роботи техніки.

Фото www.claas.ua
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ТЕХНОЛОГІЯ 5G ВИВЕДЕ НА ПОЛЯ 
РОБОКОМБАЙНИ

Технологія надшвидкісного інтернету 5G може дати нові 
можливості для роботизації сільського господарства. За 
рахунок підключення в реальному часі «розумні комбайни» 
зможуть спілкуватися один з одним і обробляти поля в рази 
швидше, повідомляє vikna.if.ua.

Технологія 5G може забезпечити надійну і високу пропус-
кну здатність інтернету для областей, які зазвичай не мають 
покриття. Найбільше від цього виграють фермери, які почнуть 
використовувати безпілотні високопродуктивні комбайни. 

Нова технологія зв’язку дозволить сільськогосподарському 
обладнанню обмінюватися даними з іншими машинами в полі, 
передаючи дані в хмару і назад в найкоротші терміни.

«Таким чином, у вас можуть бути два комбайна, які збирають 
один і той же урожай, – каже Джуліан Санчес, директор Центру 
інноваційних технологій виробника сільгоспмашин John Deere. 
– Зараз ми повинні закладати час на передачу даних від 30 до 
60 секунд, що сильно гальмує процес у великому масштабі».

За словами представника John Deere, за умови впроваджен-
ня 5G зв’язок між комбайнами через хмару може бути скоро-
чений до менш ніж однієї секунди. Зв’язок в режимі реального 
часу буде означати, що робокомбайн, що має більше інфор-
мації про поле, може відправити дані для оптимізації на інший 
комбайн, щоб обидві машини працювали ефективно.

Варто зазначити, що рік тому компанія John Deere купила 
стартап Blue River, що займається штучним інтелектом, і тепер 
працює над впровадженням машинного навчання, комп’ютер-
ного зору і робототехніки в сільськогосподарське обладнання.

«До 2050 року на планеті буде дев’ять мільярдів чоловік, – гово-
рить Террі Пикетт, менеджер по передовим технологіям в John Deere. 
– І щоб нагодувати цих людей, нам, ймовірно, необхідно збільшити 
поточне виробництво продовольства на 70%. Це справжня гонка!».

Так, за даними Продовольчої і сільськогосподарської орга-
нізації ООН, до 2050 року світ можна буде прогодувати тільки 
за рахунок збільшення виробництва їжі на 70%. Щоб домогтися 
максимальної продуктивності сільськогосподарських культур, 
компанія Eseye спільно з Burkard Engineering запровадить 
розумні датчики для виявлення патогенних мікроорганізмів. 
Поки технологія проходить випробування, але з часом вона 
з’явиться на світовому ринку.
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INTERNATIONAL FIELD DAYS UKRAINE – 2018
20-22 червня, за активної участі DLG Ukraine, ADFZ, IFWexpo, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, а також Міністерства сільського господарства Ні-
меччини, уже другий рік поспіль, на випробувальних полігонах ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого в рамках Міжнародних Днів поля в Україні відбулася 2-га спеціалізована 
виставка з рослинництва. 

На вищому європейському рівні були організовані 
демонстраційні діляночки з перспективними технологіч-
ними елементами в рослинництві, показом новітніх сортів 
і гібридів найпоширеніших сільськогосподарських культур 
та інноваційними управлінськими рішеннями, які направ-
лені на отримання сталих врожаїв продовольчих культур 
у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Завдяки сучасним 
селекційним компаніям, виробникам ефективної техніч-
ної складової агротехнологій, досвідченим науковцям і 
випробувачам, які направляють свої зусилля на вирішення 
не тільки сучасних проблем соціального, економічного та 
природного характеру, а й майбутніх екстремальних умов, 
пов’язаних зі зміною клімату, є можливість українським 
товаровиробникам удосконалювати існуючі агротехнології. 
Беручи участь у таких грандіозних заходах як Міжнародні 
Дні поля відвідувачі мають змогу ознайомитися не тільки з 
вітчизняними, а й зі світовими know how провідних вироб-
ників товарів та послуг для АПК.

Крім того, демонстрація сільськогосподарської техніки 
в роботі дозволяє відвідувачам побачити на власні очі і 
зрозуміти, як далеко інновації розширюють можливості 
сільськогосподарського виробництва. За переконанням 
директора DLG International Бернда Коха, саме дослідні 
діляночки Днів поля в смт. Дослідницьке, відомими своїми 

чорноземами, надають заходу особливої привабливості 
серед усіх польових виставок DLG.

«Метою проведення заходу є поширення новітніх агро-
технологічних прийомів і технічних засобів для їх реалі-
зації, ефективних засобів догляду за рослинами, а також 
обмін думками та досвідом, пошук нових ділових партне-
рів» – зазначив директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, д-р 
техн. наук, чл.-кор. НААН України, професор Кравчук В.І. 

Саме на землі, яка зростила не одне покоління випробу-
вачів сільськогосподарської техніки і технологій, вже стає 
традиційним в рамках Міжнародних Днів поля в Україні 
один день проводити навчання майбутніх професіоналів 
аграрного комплексу. Тож заходи, які відбувалися 22 червня 
були направлені на розширення кругозору та підвищення 
кваліфікації студентів старших курсів навчальних закладів 
агрономічного спрямування. 

Оцінивши представлені експонентами розробки та здобутки 
світового рівня, редакція журналу «АгроЕліта» переконалась, 
що за обґрунтованих професійних підходів та своєчасного 
виконання усіх технологічних операцій сільськогосподарські 
товаровиробники, використовуючи такі надбання, неодмінно 
повинні бути успішними учасниками агробізнесу та отримувати 
справжнє задоволення від своєї діяльності.

Наталія Негуляєва
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ІННОВАЦІЙНІ НОВИНКИ 
«ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» НА ДНІ 
ПОЛЯ МНАУ

30 травня 2018 року «Лозівські машини» представили в 
роботі інноваційні новинки грунтообробної техніки на Дні поля 
Миколаївського національного аграрного університету.

На дослідному демонстраційному полі університету серійна 
новинка «Лозівських машин», ротаційна борона «ДІНАР» з шири-
ною захвату 6,4 метра, здійснила обробку насіннєвої кукурудзи в 
міжрядді на 60 см.

«Ротаційна борона «ДІНАР-6,4» ідеально впоралася з кіркою і 
бур'янами, при цьому не пошкодила кореневу систему рослин», 
– розповідає головний конструктор Українського конструктор-
ського бюро трансмісій і шасі Олексій Гриненко.

Ротаційна борона призначена для суцільної і міжрядної 
обробки різних зернових і проораних культур, а також овочів на 
всіх типах грунтів. При цьому особливо ефективно «ДІНАР» за-

стосовуються для руйнування важкої ґрунтової кірки, при цьому 
грунт чудово насичується киснем.

На Дні поля МНАУ також відбулася прем'єрна демонстрація 
в роботі досвідченого зразка «ДУКАТ-GOLD» з шириною захвату 
6 метрів.

Новинка призначена для обробки грунту на площах з пожнивни-
ми залишками культур з високими стеблами і масивною кореневою 
системою. Знаряддя забезпечує рівномірне перемішування ґрунту і 
рослинних залишків навіть на складних грунтах.

Агрегат «ДУКАТ GOLD - 6» став продовженням лінійки важких 
дискових борон. У минулому році на виставці «Agritechnica-2017» 
в Ганновері «Лозівські машини» виступили зі світовою прем'єрою 
«ДУКАТ GOLD» з шириною захвату 8 метрів, яка вже запущена в се-
рійне виробництво і користується попитом серед аграріїв. Серійний 
випуск новинки 2018 року «ДУКАТ GOLD - 6» заплановано на осінь. 
Крім цього, компанія і далі буде нарощувати лінійку «ДУКАТ GOLD» і 
продовжить роботу над створенням 4-метрового важкого агрегату.

«На Дні поля МНАУ і ротаційна борона «ДІНАР», і важка диско-
ва борона «ДУКАТ GOLD - 6» продемонстрували прекрасну якість 
роботи», – резюмує Олексій Гриненко.
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ТВАРИННИЦТВО В УКРАЇНІ – 
БІЗНЕС ЧИ ДАНИНА ТРАДИЦІЯМ НА СЕЛІ?

У минулому випуску ми спробували дати оцінку ви-
користанню земельного банку в Україні та на прикладі 
галузей рослинництва проаналізувати аграрний сектор 
економіки. Висновок напрошується лише один: АПК 
загалом має невичерпний потенціал, особливо у роз-
ширенні виробництв, де створюється додана вартість. 
Уявити це без відродження тваринництва мабуть марно, 
адже одновекторність сільського господарства не мати-
ме довгострокової стратегії розвитку. Отож, тваринни-
цтво…

ЧИ ЗНИКНЕ В УКРАЇНІ ХУДОБА?
У кінці травня Держстат опублікував остаточні дані 

про валове виробництво у постійних цінах 2010 року. З 
огляду на нижчі показники валового виробництва у рос-
линництві аграрні формування виробили на 3 відсотки 
менше ніж попереднього року. У тваринництві ж навпа-
ки зростання – аж на 0,1%. У грошовому еквіваленті це 
складає +94 млн грн. Чи варто радіти з такого «пози-
тивного» досягнення? Мабуть, ні. І ось чому.

Порівняно із продукцією рослинництва аграрії виро-
бляють на 109,8 млрд грн. менше, а частка продукції 
тваринництва складає лише 28,0%. Якщо порівнюти 
ефективність виробництва з наявними земельними ре-
сурсами, то за результатами 2017 року на 1 га с/г угідь 
вироблено 7 тис. грн. (в т.ч. продукції рослинництва – 
5,05 тис. грн., продукції тваринництва – 1,9 тис. грн.). 
Тенденції останніх років вказують на те, що ці показни-
ки поступово знижуються – на 1-2 відсоткових пунктів.

Особливо насторожує той факт, що із 69,7 млрд грн. 
тваринницької продукціїї 37,7 млрд грн. (або 54,1%) ви-
робляють господарства населення. Така ситуація збері-
гається уже тривалий час і вона, зрозуміло, не сприяє 
становленню галузі як бізнес-середовища. Оскільки 
виникають питання як впровадження високих техноло-
гічних рішень, так і регулювання ринкових відносин між 
такми виробниками і переробників.

Ситуацію погіршує стан та чисельність поголів’я ос-
новних видів с/г тварин. Як вказують офіційні дані, їх 
поголів’я катастрофічно знижується. До кінця 2017 року 
у всіх категоріях господарств налічувалося 3,5 млн. голів 
ВРХ (в т.ч. корів – 2,0 млн. голів), 6,1 млн. голів свиней, 
1,3 млн. голів овець і кіз, 264,9 тис. голів коней. Порівня-
но із попереднім роком зниження показника становило 
мінус 4,1%, мінус 4,3%, мінус 8,8%, мінус 0,4% та мінус 
9,1%. Вийнятком є поголів’я свійської птиці, де відбулося 
незначне зростання – на 1,5% (204830,9 тис. голів).

Якщо змоделювати найбільш песимістичну ситуа-
цію, то через 11,5 років в Україні зникнуть коні та свині 
взагалі, а корови – через 25 років. Залишаться вівці, 
кози та птиця (в основному кури). Враховуючи прогнози 
демографів, на одного українця (25-30 млн осіб) припа-
датиме приблизно 8-10 курей.

Вважаю, що такий варіант подій трохи фантастичний, 
але мабуть при значному скороченні кількості сільсько-
го населення, його старінню, трудовій міграції економіч-
но активного населення майже зникне таке явище (поки 
що) на селі як утримання худоби і птиці. Це відбудеться 
навіть при тому, що на сьгодні господарства населення 
утримують 67 відсотків ВРХ (76,8%), 46 відсотків сви-
ней, 85,7 відсотків овець та кіз, 93,5 відсотків коней та 
45 відсотків птиці. Усе впливає і на поточну структуру 
виробництва.

СИТУАЦІЯ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ
Так, всього м’яса (всіх видів) у забійній вазі 

аграріями вироблено у 2017 році 2318,2 тис. тонн, 

що на 0,3% менше, ніж у попередньому році. Хоча 
ситуація залишається стабільною протягом трьох 
останніх років, але насторожує його структура. У 
загальному обсязі 51,1% (1184,7 тис. тонн) займає 
м'ясо птиці, 31,7% - свинина (735,9 тис. тонн), а 
яловичина займає всього 15,7% (363,5 тис. тонн). 
Більшість м’яса в Україні виробляється аграрними 
підприємствами – 64%.

Однак цікавим є співвідношення частки поголів’я 
та виробництва м’яса серед категорій господарств. 
Господарствами населення утримується 67 відсотків 
ВРХ, а виробляється 74 відсотків яловичини; при 
частці у 46 відсотків свиней виробляється 49,4 від-
сотків свинини; 45 відсотків птиці, а її забій дорівнює 
14,4; 93,5 коней, а виробляється понад 98 відсотків 
м’яса; 85,7 відсотків овець та кіз, а забій м’яса ста-
новить 94,1. Напрошується висновок, що переви-
щення частки виробництва щодо частки поголів’я 
означає поступове його «знищення» господарствами 
населення, а також утримання птиці заради виробни-
цтва яєць та частково м’яса для власних потреб.

Обсяги виробництва молока також дещо падають 
становили у 2017 році 10280,5 тис. тонн, або 99% до 
попереднього року. Слід також врахувати і те, що го-
сподарства населення виробляють 73,1% молока, хоча 
частка сільськогосподарських підприємств останніми 
роками поступово зростає. Це підтверджує висновки 
щодо значного зниження поголів’я у господарствах 
населення, а також вищої продуктивності корів у під-
приємствах.

Як свідчать дані, галузь птахівництва щодо виробни-
цтва яєць навпаки поступово відновлюється, а обсяг 
виробництва продукції у 2017 році дорівнює 15,5 млрд. 
шт., що на 2,6% більше за минулий рік. Як не дивно, 
але у виробництві цього продукту частка підприємств 
складає лише 53,9%. Тобто населення стабільно утри-
мує велике поголів’я курей зокрема для виробництва 
яєць.

Господарства населення є також абсолютними ліде-
рами у виробництві вовни – 87,0% (із загального обсягу 
1967 тонн) і меду – 98,7% (66231 тонн)

ВИСНОВКИ
1. Розвиток галузей тваринництва характеризується 

неоднозначними тенденціями у катастрофічному падінні 
поголів’я основних груп худоби, особливо ВРХ та сви-
ней, та високою варіативністю у структурі: підприємства 
загалом спеціалізуються на виробництві свинини, м’яса 
птиці, яєць, а господарства населення – на молоці, яло-
вичині, вовні та меді. 

2. У зв’язку із цим існує ряд проблем у забезпеченні 
внутрішнього (а особливо зовнішнього) ринків якісною 
і безпечною продукцією, що випливає із технологічного 
рівня виробництва продукції. Самостійно ці питання 
господарства населення вирішити не зможуть, а під-
приємства мабуть не хочуть (не вбачають сенсу займа-
тися такими напрямами).

3. У такій ситуації необхідна стратегія комплексного 
розвитку тваринництва в Україні з чітким визначенням 
статусу господарств населення як суб’єктів с/г діяль-
ності; встановленні мотиваційних механізмів і заходів 
щодо діяльності усіх аграрних формувань у цій сфері; 
вирішенні питання довготривалого користування чи 
отримання у власність землі під об’єкти тваринництва; 
ефективного кредитного забезпечення і фіскального 
регулювання діяльності суб’єктів, особливо у скотарстві 
і свинарстві.

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.



ВИДАТНИЙ СЕЛЕКЦІОНЕР 
УКРАЇНСЬКИХ ЯЧМЕНІВ - 
ГАРКАВИЙ ПРОКІП ХОМИЧ 

Хто впровадив культуру озимого ячменю на півдні України, 
одним із перших використав у селекції ячменю метод гібридизації, 
теоретично обґрунтував методи добору пар для гібридизації, 
запровадив у практику метод складних схрещувань?! Усі ці вагомі 
наукові досягнення є результатом роботи видатного вченого в галузі 
генетики і селекції рослин, академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча 
сільськогосподарських наук УРСР Прокопа Хомича Гаркавого.

ПОЧАТОК НАУКОВОГО ТВОРІННЯ
Народився Прокіп Хомич Гаркавий 21 липня 1908 року в 

селі Пилява Канівського району на Черкащині. З утворенням 
йому пощастило. У його селі жила дочка знаменитого педаго-
га Ушинського. На власні гроші вона відкрила школу. Доклала 
зусиль, щоб прищепити сільським дітям любов до знань, тому 
Прокіп Хомич, як і всі його земляки, зберіг теплі спогади про 
свою поміщицю.

А на стезю сільськогосподарської науки Прокіп Хомич ступив 
в юнацькі роки, почавши навчання в Масловської профшколі.

Після закінчення профшколи він продовжує навчання в 
Масловський інститут селекції і насінництва ім. К. А. Тіміряз-
єва. У студентські роки у Прокопа Хомича були різноманітні 
інтереси. Крім оволодіння спеціальністю, він захоплювався 
українською історією, історичною літературою, фольклором 
та етнографією. Такі захоплення він пізніше цінував у своїх 
аспірантів і охоче вів бесіди на ці теми.

Після закінчення вищого навчального закладу (1928 р.) 
П.Х.Гаркавий працював на Київській контрольно насінниць-
кої станції, де займався окрім своїх обовязків і сортовивчен-
ням – науковою роботою. Так, першою його науковою працею 
було вивчення німецьких пивоварень сортів ярого ячменю 
Цая, Тая і Лая. Він прийшов до висновку, що це один і той 
же сорт, а три назви - синоніми. Це було дуже важливим в 
той час, оскільки даний сорт був поширений в Україні, і іден-
тифікація його трьох типів дала можливість уникнути ряду 
труднощів в насінництві. В результаті сорт отримав загальну 
назву Латаца.

Прагнення до науки привело Гаркавого у 1931 році до 
Українського інституту генетики та селекції (м.Одеса), 
де пройшли всі його подальші роки життя і творчої ді-
яльності.

ОДЕСА – ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ЖИТТЯ ГАРКАВОГО
Одеський інститут, заснований видатним вченим академі-

ком А. О. Сапегіним, формувався як науковий центр світового 
рівня з генетики та селекції рослин. Потужна матеріаль-
но-технічна база, наукові і творчі звязки із світовим товари-
ством, школами Кольцова і Вавилова сприяли швидкому фор-
муванню П. Х. Гаркавого як вченого з широким світоглядом, 
високими вимогами до здійснення експериментів і обґрунту-
вання наукових висновків.

Кандидатська дисертація вченого була присвячена розроб-
ці для гібридизації ярого ячменю. Ця тема не втратила своєї 
наукової актуальності і до теперішнього часу. Над створенням 
сортів ячменю Прокіп Хомич працював в довоєнні роки, в 
евакуації в Середній Азії (Галяарал) і знову в Одесі після 
повернення. Програма досліджень була значно доповнена і 
розширена після призначення його в 1947 році завідувачем 
відділом селекції ячменю.

Прокіп Хомич на основі використання розробленого в 
довоєнні роки методу створив шляхом гібридизації сорт 

ярого ячменю 
Одеський 14. Цей 
сорт був районований в 1946 році. Це тоді був самий по-
сухостійкий і урожайний сорт в степовій зоні України. До 
цього в співавторстві з відомим селекціонером Л.П.Мак-
симчуком ним був виведений сорт ярого ячменю Одесь-
кий 9. 

Найповніше творчий талант дослідника-селекціонера Про-
копа Хомича, напевно, розгорівся в створенні нової культури 
для Півночі України – озимого ячменю. Особливо глибоко 
переживав він в перші роки впровадження озимого ячменю 
в виробництво, коли взимку складалися несприятливі умови 
для зимівлі озимих культур. У такі дні він напружено думав 
про підвищення морозостійкості шляхом селекції. Хто знає, 
можливо, саме в ці дні з'явилася у нього ідея, яка лягла в ос-
нову розробленого ним нового способу оцінки сортів і селек-
ційних ліній на морозостійкість.

Вражала працездатність П.Х. Гаркавого: він майже що-
ранку виходив в поле, спостерігав за селекційними посівами, 
здійснював записи в польові та лабораторні журнали, по-
стійно оцінював та відбирав кожну рослину та зразки зерен. 
Внаслідок такої кропіткої роботи в полі, лабораторії при 
штучному проморожуванні, оцінці стійкості проти хвороб, 
крок за кроком створювалися і відбиралися найцінніші гено-
типи – майбутні сорти.

Завдяки високим результатам і організаційній роботі у 
1971 році Прохора Хомича обирають головою Координацій-
ної Ради ВАСГНІЛ із селекції ячменю у Радянському Союзі і 
в країнах Ради економічної взаємодопомоги.

АКТУАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Усього П.Х. Гаркавий вивів 14 сортів озимого і 23 сорти 

ярого ячменю, якими засівалось 50 млн га посівних площ 
СРСР. Сорти селекції вченого цінуються і сьогодні. Світову 
славу принесли ученому сорти: Одеський–14, Одеський–17, 
Оріон, Оксамит. Широке впровадження ячменю на півдні 
України пов’язане із створенням П.Х.Гаркавим зимостійких 
сортів-дворучок: Одеській-31, Одеській-46, Оксамит, Зімран. 
Високою врожайністю та підвищеною посухостійкістю від-
значаються сорти ярого ячменю Південний, Одеській-36, 
Чорноморець. Кожен з створених ним сортів озимого і ярого 
ячменю - це частина його життя, тяжкі переживання і радості 
творчої удачі.

За весь час клопіткої праці він удостоївся більше десяти 
високих державних нагород, але найбільш цінуватиметься 
залишена ним творча школа науковців-послідовників, серед 
них – 22 кандидати наук і 2 доктори наук. Це безумовно під-
тверджує, що П.Х. Гаркавий був видатним селекціонером і 
творцем українських ячменів.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://uk.wikipedia.org, http://ukrainians-world.org.ua,

http://who-is-who.ua, http://porto-fr.odessa.ua, http://www.matbnau.in.ua/
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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


