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Жмуд Степан та Боднарчук Мирон

ФГ «ВЕРБІВСЬКЕ» ПРО СПІВПРАЦЮ З ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»: 
«ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»

У аграріїв нині гаряча пора, весь свій час вони проводять у полях, де якраз роз-
починаються жнива. Оцінюють стан культур, аналізують помилки: що вдалося, а де 
треба було зробити інакше, радіють результатам. 

І ні для кого не секрет, що, аби отримати гарні врожаї, 
потрібно не лише багато та наполегливо працювати, найго-
ловніше  - правильно підібрати насіння та системи живлен-
ня і захисту рослин. 

Щоб дізнатися, чим зараз живуть українські фермери та 
які продуктивні технології використовують для досягнення 
поставлених цілей, редакція журналу «АгроЕліта» відвіда-
ла ФГ «Вербівське», розташоване у Підгаєцькому районі 
Тернопільської області.

Директора господарства Мирона Боднарчука – моло-
дого, проте вже досить успішного аграрія ми застали у полі. 
Він саме оглядав посіви кукурудзи, яка й справді милує око 
своїм виглядом: висока, яскраво-зеленого забарвлення, 
одна в одну. 

- Мироне Ярославовичу, розкажіть, будь ласка, про 
Ваше господарство, – звертаюся до чоловіка.

- ФГ «Вербівське» – підприємство, створене близько 
двох років тому. Землі господарства наразі налічують лише 
170 га, на яких ми вирощуємо пшеницю, ячмінь, ріпак, 
кукурудзу, горох, сою та соняшник. Проте в найближчий час 
плануємо розширятися.

- Чому вирішили зайнятися аграрною справою?
- Сільськогосподарська діяльність – це у нас сімейне, 

- посміхається пан Мирон, - мій дідо нею займався, потім 
батько – Ярослав Боднарчук, котрий зараз є директором 
СФГ «Обрій», брат теж аграрій, тому іншого шляху у мене 
просто не могло бути. З дитинства я знав, що теж працю-
ватиму на землі, і після закінчення університету, де здобув 
спеціальність «Агроном-економіст» я приступив до роботи. 
Землю дуже люблю, постійно стараюся бути біля культур, 
мої рідні жартома кажуть, що я поєдную у собі кілька про-
фесій: і агронома, і механіка, і тракториста.

- Які ґрунти у Вашому господарстві та які способи 
обробітку використовуєте? – цікавлюся.

- Ґрунти різні, переважають сірі опідзолені. Поки що 
проводимо традиційний обробіток ґрунту – оранка, куль-
тивація. Проте в подальшому маємо намір спробувати такі 
новітні технології як ноу-тілл та міні-тілл, за якими можна 
вирощувати майже усі сільськогосподарські культури, 
потрібно лише придбати відповідну техніку.

- Цьогоріч погода не надто сприяла аграріям, чи були 
у Вас через це якісь труднощі? 

- Насправді «сюрпризів» від погоди варто чекати завжди, 
адже її передбачити неможливо, тому ми стараємося бути 
до них готовими. Тож і у цьому році якихось особливих 
проблем не виникало. Тим більше, що ми стараємося 
підбирати такі технології вирощування та захисту рослин, 
які дадуть гарний результат незалежно від погодних умов. 
Так, наприклад, кукурудзу та сою ми вирощуємо по схемах, 
запропонованих нам компанією-дистриб’ютором  
ТОВ «Сервіс-Агрозахід», з якою почали співпрацювати 
цього року: використовували насіння гібриду кукурудзи, 
міндобрива, ЗЗР. І ви самі бачите, в якому хорошому стані 
рослини, тож сподіваємося на гарний врожай.

- А як дізналися про цю компанію і чому зупинили 
вибір саме на ній?

- До нас звернулися менеджери «Сервіс-Агрозаходу» та 
запропонували свої послуги. Крім того, раніше я вже чув 
чимало схвальних відгуків про товари компанії та про ро-
боту її фахівців. І хочу зазначити, що у виборі не помилився, 
адже препарати працюють чудово, а співробітники  
«Сервіс-Агрозаходу» завжди готові прийти на допомогу, 
дати слушну пораду та при потребі скорегувати. 

- Чи плануєте замовляти ще якісь послуги від цієї 
компанії?

- Ми налаштовані на тісну співпрацю, тож користувати-
мемося усіма необхідними послугами, які нам запропону-
ють. Адже бачимо, що «Сервіс-Агрозахід» зацікавлений не 
лише у тому, щоб продати свої товари, а й прагне отримати 
високі врожаї не менше за нас. І це не може не тішити. 

Степан Жмуд, менеджер компанії «Сервіс-Агрозахід» 
у Тернопільській області щодо співпраці з ФГ «Вербів-
ське»:

«Для посіву у ФГ «Вербівське» використали гібрид кукуру-
дзи Луїджі КС. Попередником на цьому полі теж була кукуру-
дза, посів проводився у 20-их числах травня. 

Згідно технології компанії «Сервіс-Агрозахід» навесні під 
передпосівну культивацію вносили міндобриво польського 
виробництва «Тарногран», далі відповідно до потреб вико-
ристовували засоби захисту рослин від таких провідних 
фірм як Bayer, BASF, Syngenta, ALFA Smart Agro.

Для сої схема була приблизно така ж сама.
Результатом наразі дуже задоволені і так само, як і 

господар, сподіваємося на гарний врожай».
Анна Артим

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

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

www.serviceagrozahid.com.ua
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Звертаємо вашу увагу на декілька цікавих тем з даного випуску. По-перше, рубрику «Актуаль-
но» ми присвятили феномену географічних зазначень в Україні – цей напрямок починає активно 
розвиватись. В контексті впровадження сучасних стратегій в аграрній галузі варто розуміти, які 
є ефективні інструменти для відзначення та захисту якості своєї продукції. 

Крім того, ми запустили новий унікальний спецпроект про сільське господарство Канади, що 
представляє собою своєрідний блог українського аграрія, який ділиться досвідом роботи у госпо-
дарстві в цій країні, висвітлюючи багато цікавих нюансів. З першим матеріалом можете ознайо-
митись вже в даному випуску. 

Традиційно ми висвітлюємо ключові Дні поля, що проходили з кінця червня, зокрема найбільшою 
подією виявились Міжнародні дні поля, в яких прийняли участь багато зарубіжних та вітчизня-
них компаній з виробництва насіння, добрив, засобів захисту рослин та с.-г. техніки тощо. Ми 
підготували статті про свіжі напрацювання декількох учасників, які можуть стати у пригоді для 
підготовки до ефективної аграрної практики в найближчому майбутньому.

Також наша команда рада повідомити, що журнал «АгроЕліта» є генеральним медіа-парт-
нером масштабного заходу Smart Field Days («Розумні Дні поля»), який проходитиме з 15 по 
19 серпня на базі Немішаєвського агротехнічного коледжу у Київській області. Тут буде 
відбуватися яскравий аграрний фестиваль, польові демонстрації інноваційних технологій та 
проходитиме серія цікавих конференцій і семінарів. Зокрема, журнал «АгроЕліта» 17 серпня органі-
зовує семінар на тему «Розумні технології контролю вегетації», де разом зі спеціалістами обгово-
рюватимуться сучасні підходи та інноваційні рішення у системі ефективного живлення рослин. 
Запрошуємо! 

ВІД РЕДАКЦІЇ
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ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ 
”НОВЕ ЗЕРНЯТКО НАСТАСІВ-2018” ЗІБРАВ ПОНАД 

2500 УЧАСНИКІВ ЗІ ВСІЄЇ УКРАЇНИ
26-27 червня у селі Настасів Тернопільського району Тернопільської області 

відбувся ІІІ Міжнародний форум аграрних інновацій ”Нове Зернятко Наста-
сів-2018”, організований компанією «Агропродсервіс» 

У рамках заходу присутні мали можливість оглянути де-
монстраційні ділянки зернових, зернобобових та технічних 
культур, насіннєвий та соєвий заводи, яблуневий сад.

Крім того, усі охочі мали змогу відвідати тематичні кон-
ференції, що проходили у польовому конференц-залі, озна-
йомитися з продукцією партнерів заходу, виробниками та 
дистриб’юторами засобів захисту рослин, добрив та насіння, 
побачити в роботі новинки сільгосптехніки тощо.

Аби взяти участь у форумі, до Настасова прибуло чимало 
поважних гостей не лише з Тернопільської області, а й зі 
всієї України та навіть з-за кордону. Не оминув своєю ува-
гою Форум і заступник голови міністра аграрної політики та 
продовольства Віктор Шеремета. Під час свого виступу він 
наголосив, що такі форуми допомагають сільгоспвиробникам 
ділитися досвідом, знайомитися із новими технологіями та 
залучати партнерів.

Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван 
Чайківський привітав учасників форуму.

«Надзвичайно приємно бачити усіх вас тут, бачити це 
велелюддя. Такий захід ми проводимо вже третій рік поспіль, і 
сьогодні він набагато масштабніший і урочистіший ніж попе-
редні. Коли ми лише його задумували, то навіть не надіялись 
на такий успіх, але кредо нашої компанії: «Сьогодні роби те, 
чого інші не роблять, – завтра будеш жити так, як інші не 
зможуть». І ми кожен день слідуємо йому. За три роки Форум 
аграрних інновацій значно зріс не лише за рівнем організації, 
а й за кількістю партнерів, учасників, і нині у ньому приймає 
участь близько 100 компаній різного напрямку», – зазначив 
Іван Чайківський.

Загалом цьогоріч ІІІ Міжнародний форум аграрних інно-
вацій «Нове Зернятко» Настасів-2018 зібрав понад 2500 учас-
ників та 94 компанії зі всієї України, що представляли власну 
продукції та послуги.

Відгуки учасників ІІІ Міжнародного 
форуму аграрних інновацій ”Нове Зер-
нятко Настасів-2018”

Редакція журналу «Агроеліта» теж відвідала цей захід та 
поспілкувалася з провідними вітчизняними компаніями, які 
представляли на ньому свою продукцію.

Василь Романюк, керівник підрозділу відділу прода-
жів по регіонах Львів, Тернопіль, Закарпаття, Івано-Фран-
ківськ, Чернівці компанії «Сингента»:

«У Форумі аграрних інновацій ми беремо участь вже втретє, 
і хочу відзначити, що захід з кожним роком розширюється. На 
демонстраційних полях «Агропродсервсіу» ми представляємо 
лінійку наших гібридів кукурудзи, пшениці, озимого ячменю – гі-
бриди Хайвідо, Галатіон, Вутан, озимого ріпаку – гібриди НК Тех-
нік, Торес, Гладіус, які подають гарні надії на високі врожаї, адже 
гарно перезимували, бо мають високу морозо- і засухостійкіть. 
Окрім цього, на полях, де представлені різні технології вирощу-
вання та захисту культур, є і технологія компанії «Сингента» 
по захисту озимої пшениці».

Олександр Покидюк, директор департаменту збуту в 
Західному регіоні ВФК:

«На цьому заході «Волинська Фондова Компанія» представ-
ляє ряд техніки, зокрема від нашого польського партнера 
- корпорації UNIA, який виробляє причіпну техніку. Ми демон-
струємо розкидач для органічних добрив UNIA TYTAN, передпо-
сівний агрегат UNIA ATLAS та сівалку для висіву різних культур 
UNIA POLONEZ. Також ми представляємо дві машини від фран-
цузького виробника Аgrisem: це глибокорозпушувачі AGRISEM 
CULTIPLOW і дисковий агрегат AGRISEM DISC-O-MULCH, а також 
продукти наших ще двох партнерів: паливно-мастильні мате-
ріали TOTAL для сільгосптехніки та шпагат і сітка польського 
виробника BEZALIN».

Андрій Сорока, спеціаліст відділу маркетингу та 
продажів компанії ”Агротерра”:

«Сьогодні на стенді ми представляємо новинку від ЛЕМКЕН - 
посівну комбінацію Lemken Zirkon Solitair Azurit. І хочу зазначити, 
що сівалка Lemken Azurit  була представлена минулого року на 
виставці в Ганновері, де отримала чимало нагород. Також де-
монструємо, новий обприскувач Lemken Primus 35, трактор New 
Holland Т1052, стерновий культиватор Lemken Kristall. 

А завтра в роботі покажемо ще одну нашу новинку: новий 
чотиривалочний культиватор Lemken Karat 12». 

Анна Артим





ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ – ЗАХИСТ 
ПРОДУКЦІЇ УНІКАЛЬНОЇ ЯКОСТІ

Сучасні процеси у світовому сільському господарстві диктуються новими тенден-
ціями в бізнесі, економіці, суспільстві, зрештою, екологічному становищі на планеті. 
На сьогоднішній день існує величезний асортимент харчових продуктів, унаслідок 
чого у споживачів постає питання – яку продукцію та яким чином обирати? Спожива-
чі почали зважати на те, наскільки безпечну та чисту їжу вони споживають, з’явилися 
додаткові критерії вибору. Завдяки цьому, зокрема, розпочалася популяризація ор-
ганічного виробництва. У країнах Європи існують масові запити від споживачів щодо 
прозорості виробництва того чи іншого продукту. Люди обирають те, що краще зна-
ють та чому довіряють. А виробники, відповідно, пристосовуються до нових реалій та 
шукають нові шляхи просування та засоби захисту своїх харчових продуктів.

Цього разу ми присвячуємо рубрику «Актуально» 
ефективному маркетинговому інструменту для виробни-
ків, який допомагає підвищити статус харчової продукції, 
захистити традиційні методи виробництва та отримати 
довіру споживача. Йдеться про географічне зазначення 
(ГЗ). Це один із видів добровільного додаткового захисту 
товарів від недобросовісної конкуренції та ефективний 
інструмент колективного просування товарів на ринках. 
ГЗ використовується для позначення товарів, які походять 
з певного географічного місця. 

Цей інструмент вже тривало використовується в бага-
тьох країнах світу, в Україні ж до нього тільки починають 
звертатися. Наша редакція поспілкувалась з представни-
цями проекту, що фінансується Європейським Союзом 
(ЄС), який займається вдосконаленням системи ГЗ в Укра-
їні. Лідія Єршихіна, національний експерт з маркетингу 
та комунікацій, та Євгенія Ніколайчук, національний екс-
перт з вина та міцних напоїв, радо погодились дати нам 
інтерв’ю, в якому максимально висвітлили цікаві питання 
щодо ГЗ в Україні. 

- Розкажіть, будь ласка, як був створений Ваш про-
ект.

- Л.Є.: В Україні система ГЗ існує вже майже 20 років. Із 
підписанням Угоди про асоціацію з ЄС з’явилася потреба 
у вдосконаленні цієї системи відповідно до європейських 
стандартів, щоб взаємовизнання ГЗ, зареєстрованих в 

Україні та ЄС, відбувалося майже автоматично. Тоді ЄС 
вирішив надати Україні технічну, тобто експертну, допомо-
гу, та наша команда розпочала роботу у вересні 2017 року. 
До нас пошуком та аналізом харчових товарів з особли-
вими властивостями, які могли б отримати захист ГЗ, за-
ймалися різні групи експертів. Так, команда французького 
проекту, що завершився минулого року, працювала з тра-
диційними продуктами Закарпаття, зокрема з бринзою. 
Наш проект має набагато ширші межі – ми працюємо з 
виробниками на всій території України. Наразі ми особли-
ву увагу приділяємо вину, спиртним напоям, сиру та меду. 
Попереду в нас ще два роки, і ми впевнені, що встигнемо 
попрацювати й з виробниками інших товарів.

- Які передумови мають бути, аби виробники могли 
зареєструвати географічне зазначення?

- Л.Є.: Головне, щоб унікальна якість товарів була 
зумовлена географічним місцем виробництва: ґрунтовими 
та кліматичними особливостями, традиційними методами 
виробництва, людськими ресурсами. Продукція повинна 
мати якусь «родзинку» та, бажано, багаторічну репутацію. 
Споживач, зазвичай, має відразу асоціювати товар з тако-
го регіону з певною якістю чи смаковими особливостями. 
Подивіться, як розбирають кавуни на ринках, коли на 
табличці написано «Херсон. Солодкий»! Крім того, поняття 
географічного зазначення тісно пов’язане з поняттям про-
стежуваності продукції: від вирощування сировини – до 
кінцевого етапу виробництва процес має бути прозорим 
для споживача.

- Які переваги для виробника дає отримання геогра-
фічного зазначення?

- Л.Є.: Це є потужний маркетинговий хід. Таке зазначен-
ня гарантує споживачу унікальні якісні показники товару, 
що дозволяє виробнику продавати його дорожче. До 
того ж, це відкриває шлях на європейські ринки, де попит 
на такі товари постійно зростає. Відкрита інформація 
про походження сировини, можливість ознайомлення з 
деталями процесу виготовлення продукції переконують 
споживача набагато краще, ніж реклама бренду. Тут варто 
зазначити, що ГЗ – колективна власність, адже будь-хто 
на цій географічній території зможе використовувати це 
зазначення, якщо виготовлятиме продукцію відповідно до 
вимог, визначених групою виробників, які це ГЗ зареє-
стрували вперше. Але це хороша можливість для розвитку 
малих фермерів, які виробляють традиційні локальні 
продукти. ГЗ дозволяє гучніше заявити про себе на ринку 
та підвищити туристичну привабливість свого регіону. 

- Є.Н.: Також географічне зазначення – це спосіб 
захистити репутацію власного продукту. Гарний приклад 
в цьому контексті – вино з винограду італійського сорту 
Просекко. Автентичні італійські виноробні у 2009 році 
захистили продукт географічним зазначенням, оскільки у 
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різних країнах вирощувався цей сорт винограду, а на ети-
кетці, відповідно, писали «Просекко», але якість у багатьох 
виробників була сумнівна, що дуже псувало репутацію 
вина з цього сорту в цілому. Після здобуття географічного 
зазначення писати на етикетці «Просекко» ніхто, окрім іта-
лійських виноробень, не має права. Відповідно, й суттєво 
зросла ціна на це вино.

- Як відбувається процедура реєстрації географіч-
ного зазначення?

- Є.Н.: Географічне зазначення реєструється групою 
виробників, найчастіше об’єднаних в асоціацію (не плу-
тати з кооперативом – ред.) унікального формату. В таку 
асоціацію вступають виробники сировини, переробники 
та навіть іноді продавці з одного регіону. Це вже відпра-
цьована структура в багатьох європейських країнах. Асо-
ціації функціонують за різними схемами, найчастіше – за 
рахунок внесків їх членів. Великі асоціації мають власних 
юристів, маркетологів, аби ефективно просувати свою 
продукцію на ринку та захищати її від недобросовісної 
конкуренції. Є зовсім маленькі асоціації, що складаються, 
наприклад, з декількох фермерських сімей, які живуть та 
працюють десь в глибинці. Взагалі-то асоціація є, по суті, 
органом самоврядування – всі її члени самі визначають 
рівень якості продукції та постійно контролюють один 
одного.

Л.Є.: Отож, виробники об’єднуються в асоціацію, визна-
чають тип товарів, які вони хочуть виробляти, методи ви-
робництва, межі географічної території, аналізують ґрунт і 
клімат та подають заявку в МЕРТ на отримання географіч-
ного зазначення. Призначається комісія, яка проводить 
аналіз продукції на відповідність заявлених якісних показ-
ників – це ціле наукове дослідження, обов’язково прово-
дяться лабораторні аналізи. Далі кожен з членів асоціації 
отримує свідоцтво на право використання ГЗ. 

Органи контролю час від часу перевіряють факт до-
тримання вимог щодо якості, прописаних у специфікації 
конкретного ГЗ. У специфікацію можна вносити зміни, 
якщо виникає потреба зробити вимоги більш суворими чи 
щось додати. Реєстрація ГЗ діє безстроково. 

- Які товари підлягають захисту?
- Л.Є.: Подати на реєстрацію можна більшість харчо-

вих продуктів та напоїв, призначених для споживання 
людиною, зокрема м’ясо, молочні продукти, рибу, мед, 
фрукти та овочі, напої, зроблені з екстрактів рослин, хліб, 
макаронні вироби, випічку, торти та печиво, цукерки та 
шоколад, пиво, сидр, вино, спиртні напої.

- Є.Н.: Також слід зазначити, що виробник має право ви-
пускати під ГЗ якусь одну лінійку з власного асортименту, 
чим можуть користуватись ті, хто має великі об’єми вироб-
ництва без змоги повністю забезпечити себе сертифікова-
ною сировиною з однієї географічної території.

- Які принципові відмінності географічного зазна-
чення від торговельної марки?

- Л.Є.: ГЗ – це майже завжди колективна власність, в 
той час як ТМ належить одній компанії. Якість продукції, 
захищеної ГЗ, детально перевіряється контролюючими ор-
ганами, що дає об’єктивність в аналізі, в той час як якість 
ТМ гарантується лише рекламою компанії-виробника. І 
насамкінець, якість та смакові властивості ТМ, на відміну 
від ГЗ, часто не залежить від регіону виробництва. Втім, 
в деяких асоціаціях окремі виробники при успіху їхнього 
товару можуть почати просувати саме власну ТМ. Це така 
стратегія – використовувати ГЗ тільки на початковому 
етапі. В когось це спрацьовує успішно. Варто зазначити, 
що використати назву ГЗ при реєстрації ТМ практично 
неможливо, адже це вводитиме в оману споживача щодо 
справжнього походження товару. 

- Яка ситуація з географічними зазначеннями в 
Україні?

- Л.Є.: У нашій системі існує багато недоліків, власне, 
для того наша команда й працює, аби створити в Україні 
правове поле за європейським взірцем (наразі в Верхов-
ній Раді розглядається законопроект 6023 щодо ГЗ – ред.) 
та забезпечити реєстрацію перших в Україні справжніх ГЗ. 
Якщо в Європі на сьогодні більше 3000 зазначень,  
то у нас їх близько 20, частина з яких, по суті, нічим не  
відрізняється від торговельних марок. Ми активно співп-
рацюємо з виробниками вина, спиртних напоїв та сиру. 
Вже створена перша асоціація виробників бринзи  
у Рахові, яка незабаром подасть на реєстрацію ГЗ. Ініціа-
тивна група виробників вина на Одещині, біля озера  
Ялпуг, теж планує скористатися цим маркетинговим 
інструментом. Також ми ведемо переговори з виробника-
ми херсонських  кавунів та меду. Найбільшу активність та 
бажання кооперуватись, до речі, виявляють саме вироб-
ники меду.

- Як взагалі-то реагують виробники на ідею про 
створення асоціації?

- Л.Є.: По-різному. Цікавляться, але часто виникають 
питання, як буде функціонувати система на законодавчому 
рівні, адже в Україні в ньому часто стикаються з недоско-
налостями – в різних сферах. Одне з ключових завдань 
нашого проекту – максимально попрацювати над створен-
ням та втіленням грамотної законодавчої бази географіч-
них зазначень.

- Є.Н.: За моїми спостереженнями – у виноробній сфері 
найчастіше виникає ворожість між великими та маленьки-
ми виробниками, вони не бажають кооперуватись, адже 
мають певні стереотипи у сприйнятті один одного.

- Чи організовуєте Ви якісь програми в контексті 
інформування про географічні зазначення?

- Л.Є.: Ми регулярно їздимо в регіони, спілкуємося 
з різними виробниками, проводимо семінари. Ми вже 
шукаємо та складаємо список лабораторій та експертів, 
які потенційно можуть займатися аналізом продукції з ГЗ. 
Будемо проводити тренінги для цих експертів, а також 
для державних службовців. Дуже важливо, щоб в них було 
чітке розуміння, що таке ГЗ, як виявити його потенціал 
та розробити специфікацію. Об’єм роботи дуже великий, 
але ми дивимось на це оптимістично. Звісно, існує й низка 
бюрократичних складностей. Наприклад, в Європі геогра-
фічними зазначеннями повністю займається Мінагрополі-
тики, у нас в Україні складається так, що за реєстрацію ГЗ 
відповідає сьогодні відповідає МЕРТ, а компетенція щодо 
аналізу якісних показників належить Мінагрополітики. 
Наші колеги з проекту також допомагають правильно роз-
поділити компетенції між різними державними структура-
ми та визначити органи контролю. Зараз в міністерствах 
формуються директорати, один з них буде відповідати за 
географічні зазначення. 

Крім того, важливою є тема освіти молоді, адже робота 
з ГЗ потребує ґрунтовного підходу. В ЄС, наприклад, за 
цією темою діють повноцінні освітні програми. Ми у ве-
ресні будемо проводити в Одеській національній академії 
харчових технологій семінар на тему сенсорного аналізу, 
який є невід’ємного частиною експертної оцінки продукції 
з позначкою ГЗ.

- Чи дає отримання географічного зазначення в 
Україні гарантований вихід на ринок ЄС?

- Л.Є.: ГЗ сприяє «завоюванню» інших ринків, коли 
право на вихід вже отримане. Завдяки Угоді про асоціацію 
з ЄС існує простий шлях визнання українських ГЗ в Європі 
після реєстрації в Україні – через спеціальний Підкомітет 
з ГЗ, на засіданнях якого Україна може передати свої ГЗ 
на розгляд ЄС. Якраз підготовка всієї документації для 
реєстрації українських ГЗ в ЄС є одним з головних завдань 
нашого проекту. 

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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АГРОНОМ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ ОЛЕКСАНДР САНАЙКО: 
«ЗЕМЛЯ – ЦЕ НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО, ЯКЕ Є В УКРАЇНІ»
Аграріями не стають, ними народжуються. Саме такий вислів спав на думку, 

коли я познайомилася з Олександром Санайком – директором ДП «Озерна» 
ТзОВ «Ростоцьке». Перша наша зустріч відбулася під час Міжнародного Дня 
поля та саду у місті Бучач Тернопільської області. Олександр Дмитрович саме 
оглядав обприскувач, коли я попросила його дати коментар. Чоловік з таким 
знанням справи та захопленням розповідав про своє господарство, що я не 
стрималась і «напросилась у гості» до ДП «Озерна».

Дорогою до поля пан Олександр 
почав розказувати про себе.

«Мої батьки все життя працюва-
ли у сільському господарстві, тож 
ще з дитинства я вирішив стати 
агрономом. Ця професія високо ці-
нувалася у всі часи, адже люди, які 
вирощують хліб, завжди у пошані. У 
1983 році після закінчення школи я 
вступив до Бучацького радгосп-тех-
нікуму (нині Бучацький аграрний 
коледж, авт.), де здобув спеціаль-
ність агронома. 

По завершенні технікуму почав 
працювати на насіннєвому госпо-
дарстві, яке у той час мало назву 
«Колгосп ім. Леніна». Оскільки 
вільної посади агронома не було, 
то я тимчасово виконував обов’яз-
ки інструктора по спорту та був 
секретарем комсомольської орга-
нізації.

Згодом, коли система вже почала 
розвалюватися, працював на різних 
посадах: обліковцем рільничої 
бригади, потім бригадиром ріль-

ничої бригади. А у 1991 році, коли 
попередній головний агроном 
очолив колгосп, я зайняв його 
місце і пропрацював на цій посаді 
16 років. У той же час також здобув 
вищу освіту у Львівському держав-
ному університеті за спеціальністю 
«Агроном».

Роки йшли, змінювалася струк-
тура господарства, його назви, і у 
2007 році я став його керівником. На 
цій посаді працюю до сьогодні», - 
ділиться Олександр Дмитрович.

- Розкажіть докладніше про 
Ваше господарство, - прошу спів-
розмовника.

- У свій час господарство займа-
ло великі площі – мали близько 
3000 га землі, наразі ж землі налічу-
ють 1100 га. Входимо у ТзОВ «За-
хідна агровиробнича компанія» та 
у холдинг «Укрлендфармінг», які 
спеціалізуються на вирощуванні зер-
нових, технічних і олійних культур. 
ДП «Озерна» є насіннєвим господар-
ством по вирощуванню сої.

Ми також співпрацюємо з різни-
ми компаніями, які на наших полях 
закладають свої дослідні ділянки, де 
перевіряють вміст і дію мінеральних 
добрив, пестицидів та ін. на сою. 

- Що можете сказати про сою як 
про культуру?

- З агрономічної точки зору ця 
рослина дуже вибаглива до різних 
аспектів: до агротехніки, вмісту різ-
них добрив, норм внесення, пестици-
дів, кліматичних умов тощо. 

Крім того, соя ще й дуже затратна, 
проте, попри усе вище сказане, вона 
досить рентабельна та прибуткова. 
Саме тому чимало господарств в 
Україні сьогодні починають займати-
ся її вирощуванням.

- Багато аграріїв відзначають, 
що 2018 рік є дуже нелегким через 
погодні умови. Що Ви можете ска-
зати з цього приводу?

- Хочу зазначити, що величезну 
роль відіграє не лише погода, а й 
строки посіву. У себе на господарстві 
ми сіяли сою якомога швидше, адже 
знаємо, що вона не любить примо-
розків, а у квітні-травні вони у нашій 
кліматичній зоні часто бувають. 
Також на рослину впливають як 
нестача вологи, так і перезволожен-
ня ґрунту, тож на це теж потрібно 
зважати при посіві. Нам вдалося ви-
брати оптимальний час, тож якихось 
серйозних проблем через погоду у 
нас не виникало.

- На яку урожайність сподіває-
тесь?

- Звичайно, хотілося б якнайбільше 
(посміхається, авт.), але, думаю, в 
середньому – 3-3,5 т з га. Зараз у нас 
посіяно 5 різних сортів сої, проте не 
кожен сорт дасть свою урожайність. 
Так, наприклад, минулого року окремі 
сорти сої, особливо сорт Аріса, дали 
урожайність майже до 4 т з га, інші ж 
сорти дали менший врожай, а в за- 
гальному вийшли в середньому на  
3 т з га. 



- За якими технологіями виро-
щуєте сою?

- У нас на полях застосовуються 
різні технології, які компанії практи-
кують на своїх дослідних ділянках. 
Наприклад, є різні норми висіву, різ-
на ширина посіву: і 35 см, і 45 см. Різ-
ні фірми вносять свої добрива і 
пестициди в різних дозах. 

Ми застосовували ширину посіву 
35 см по нормі висіву 400-600 тисяч 
насінин/га. Після посіву сою об-
робили ґрунтовими гербіцидами 
Преметрин та Кломазон, після сходів 
- страховими гербіцидами проти 
однодольних та дводольних бур’я-
нів: Хармоні, Безагран, Тренд, також 
вносили карбамід, сульфат магнію, 
максі бор,під час третьої обробки 
використовували гербіциди проти 
злакових бур’янів. Наразі через два 
тижні приступимо до фунгіцидно-ін-
сектицидної обробки. 

Також використовуємо технологію 
вирощування сої по сої: тобто, якщо 
перший раз під посів була закладка 
повної норми мінеральних добрив, 
то на другий рік при посіві кількість 
добрив вже зменшується, а на третій 
рік сіємо зовсім без міндобрив. А 
для підживлення вносимо лише різні 
мікродобрива. 

- Яка техніка у господарстві?
- Техніка у нас – сучасна та дуже 

якісна, майже уся від бренду John 
Deere. Також створені механізовані 
загони, які виконують усю роботу: 
приїхали, зорали, посіяли, змолоти-
ли. Така механізація дуже допомагає 
та економить час.

- Куди збуваєте продукцію?
- Холдинг «Укрлендфармінг», у 

який ми входимо, має свої КХП – 
Дубенський КХП та КХП у селі Острів 
Тернопільського району, куди ми 
збуваємо сою.

А насіннєву сою переробляємо 
в селі Озерна, де маємо КЗС: тут ми 
насіння чистимо, сушимо, зберіга-
ємо, а навесні протруюємо і таким 
чином забезпечуємо насінням увесь 
західний регіон.

- Поділіться планами на май-
бутнє.

- Наразі змінювати нічого не 
будемо, цей та наступний роки і далі 
вирощуватимемо сою, а на 2020 рік 
плануємо посіяти озиму пшеницю, 
адже соя є чудовим попередником 
для зернових.

- І наостанок, пане Олександр, 
що Ви як агроном з великим досві-
дом, порадите тим, хто хоче за-
йматися сільським господарством?

- Якщо є знання і бажання, то 
пробувати потрібно, адже початків-
цям зараз багато у чому допомагає 
держава: є дотації на вітчизняну  
техніку, часткове повернення коштів 
на закупівлю насіння, на пальне 
тощо. 

Крім того, потрібно не боятися ри-
зикувати, адже рік на рік не випадає, 
тому треба бути готовим до різнома-
нітних несподіванок. 

А для цього треба любити землю 
і розуміти, що це найбільше багат-
ство, яке є в Україні, мати терпіння, 
та найголовніше постійно вчитися, 
розвиватися, адже технології не 
стоять на місці, з’являються нові 
сорти культур, нові препарати, 
нова техніка, і для того, аби втри-
матися на плаву, треба бути в курсі 
новинок. 

І звичайно, не можна забувати 
про людяність, адже в основному 
фермери працюють на землі, яку їм 
довірили люди, тож треба вміти бути 
вдячним за це.

Зокрема ми щороку виділяємо 
кошти сільській раді на розвиток 
села, на церкву, на школу тощо. До-
помагаємо фінансово нашим пайови-
кам та малозабезпеченим сім’ям.

Анна Артим



НА «АГРОПЛАТФОРМІ ЛІМАГРЕЙН» 
ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НОВІ СОРТИ І ГІБРИДИ

У свій десятий ювілейний рік компанія «Лімагрейн» презен-
тувала новий формат діалогу між виробником і фермером.

19 червня, на базі демо-поля у фермерському господар-
стві «Одарочка» у Вінницькому районі, насіннєва компанія 
запустила новий проект «Агроплатформа Лімагрейн». Понад 
250 представників великих сільськогосподарських підпри-
ємств та дистриб’юторів мали змогу ознайомитися з інно-
ваційними технологіями сучасного ведення господарства, з 
новими селекційними можливостями, обмінятися досвідом і 
залишити свої враження і побажання.

Генеральний директор компанії «Лімагрейн» Віктор 
Карбівський у своєму виступі зазначив, що на деякі чинни-
ки, наприклад, зміну клімату і світові ціни, аграрій не може 
впливати, але може впливати на те, що вирощувати і як 
вирощувати, вибирати сучасні технології та гібриди. Насіння 
від «Лімагрейн» дає стабільні врожаї: вже нікого не дивують 
12,5 т/га пшениці сорту Колоніа, кукурудза гібриду Адевей дає 
33,5 т/га, загалом соняшник дає 3-4 тонни там, де ще кілька 
років тому збирали 1,5 т/га. А для більш потужного захисту 
від хвороб і кліматичних негараздів компанія вводить нові 
інноваційні продукти: SUNEO® – потрійний захист насіння, 
HYDRANEO® – комплексний підхід до управління ризиками 
посухи під час вирощування кукурудзи. Цього року втілюють у 
життя продукт Easy VR, який дає гарантований урожай завдяки 
застосуванню різних норм висіву одного чи кількох гібридів 
на одному і тому ж полі, в залежності від кліматичних умов. 

З цікавістю слухали учасники виступи продукт-менедже-
ра з ріпаку у Європі Вольфганга Людерса з Німеччини, який 
розповів про селекцію ріпаку для різних кліматичних умов, 
та менеджера з розвитку зернових культур у Європі Жіля 
Стагнаро з Франції, з його презентацією про нові виклики для 
селекціонерів з вирощування нових сортів пшениці і ячменю.

Поділився власним досвідом і очільник фермерського 
господарства «Одарочка» Юрій Щетинін, який розповів, як 
наукові знання, які дає компанія «Лімагрейн», допомагають у 
його господарстві пережити природно-кліматичні негаразди. 
Так, наприклад, гібрид соняшника ЛГ5665 М дає тут гарантова-
но 4-5 т/га, а пшениця сорту Колоніа – 14 т/га. 

Цікавість гостей викликали і демо-ділянки з різними куль-
турами, де можна було ознайомитися із новинками селекції 
«Лімагрейн».  

Артем Юр’єв, менеджер з розвитку ріпаку, пшениці та 
ячменю, який представляв ріпак, запевнив, що всі гібриди 
виведені спеціально стійкими до розтріскування. Це захищає 
від буревіїв, зменшує кількість падалиці і дає змогу продовжи-
ти термін збирання на 10-14 днів. 

Та кожен гібрид має свої особливості. Гібрид Андерсон 
підходить для ранніх термінів посіву, має подвійну стійкість  
до фомозу з геном RLM7, один з найкращих за перезимівлею і 
вибачає фермеру помилки. Завдяки швидкій енергії початко-
вого росту гібрид Астроном підходить для пізніх термінів по-
сіву, добре себе показує під час дефіциту вологи, має гарний 
потенціал врожайності і подвійну  стійкість до фомозу RLM7. 

Гібрид Александер, окрім стійкості до фомозу, пластич-
ний до умов вирощування, гарно себе показує за умови  ран-
ніх термінів посіву, толерантний до дефіциту вологи наприкін-
ці вегетації. Гібрид Атензо має швидку енергію початкового 
розвитку, високу масу 1000 насінин, а також подвійну стійкість 
до фомозу. Гібрид Арсенал характеризується швидким роз-
витком, встигає восени сформувати гарну вегетативну масу і 
вдало перезимувати, добре себе показує в зріджених посівах, 
продуктивний та інтенсивний. Гібрид Альбатрос – один із 
перших зайшов в Україну, стабільний, безпроблемний, плас-
тичний як до технологій, так і до терміну посіву. 

Гібрид Артога також пластичний до технологій і до різних 
кліматичних умов, толерантний до дефіциту вологи. Гарно 
витримує мінусові температури навіть у безсніжні зими. Якщо 
він зайшов у зиму зі 6-8 листками, то може витримувати тем-
пературу -17ºС і без снігу.  

Андрій Андрієнко, керівник сектору Центрального 
регіону компанії «Лімагрейн», розповів, що у компанії за 
останні 2-3 роки відбулося оновлення гібридів на 70%, щоро-
ку лінійка поповнюється двома-трьома високоефективними 
гібридами. 

Найвідоміший гібрид Адевей входить у трійку лідерів 
продажів усіх гібридів кукурудзи, що існують в Україні. Він виді-
ляється з-поміж інших на демо-ділянці своїм високим зростом, 
набирає шалені темпи, підходить для ультраранніх термінів 
сівби, холодостійкий, підходить для різних технологій. Розміще-
ний поряд із ним ЛГ30315 виглядає низьким, проте, цей гібрид 
до 12-15 листків розвивається повільно, а потім навіть може 
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обігнати і Адевей. 
Представили і новинки гібридів кукурудзи. Зокрема, 

ЛГ30352 має високу толерантність до більшості хвороб і 
придатний для монокультури. Гібрид ЛГ30273, що зайшов 
на ринок два роки тому, в умовах високих технологій легко 
може обігнати Адевей, не відчуває стресу в умовах загуще-
них посівів і придатний для використання на крупу. Новинка 
цього року ЛГ30267 підходить для різних технологій і різних 
умов розвитку, адаптований до загущення, гарно розкриває 
потенціал на високих дозах добрив. 

Високоінтенсивний гібрид ЛГ30215 торік добре зареко-
мендував себе на півдні України завдяки інтенсивному старто-
вому росту, толерантності до загущення і посухостійкості. 

Ранній зубоподібний гібрид ЛГ30189 добре зарекоменду-
вав себе на півночі України. Має інтенсивний стартовий ріст, 
високу вологовіддачу, а за потенціалом урожайності – нарівні 
з гібридами з ФАО 250. Толерантний до посушливих умов. 

«Лімагрейн» має у портфоліо три сорти гороху: Авенгер, 
Аудіт і Боксер, які характеризуються високою стійкістю до хво-
роб, до вилягання, а також високою продуктивністю. Фахівці 
компанії «Лімагрейн» рекомендують висівати цю культуру із 
густотою 1 млн 200 рослин на га, тоді за будь-яких катаклізмів 
горох не ляже.

«Хоча горох і не є надзвичайно прибутковим, але є одні-
єю з проміжних культур, яка поліпшує структуру ґрунту, є 
хорошим попередником, після нього всі інші культури дають 
підвищені врожаї, – запевняє Костянтин Попов,  менеджер 
компанії в Черкаській і Кіровоградській області. – Адже 
жодна культура, окрім гороху, після себе не залишає 60 кг 
діючої речовини азоту в ґрунті, тож на добривах можна дещо 
зекономити. Експерименти показують, що озима пшениця 
після гороху дає до 2 т прибавки. Словом, переваги гороху 
очевидні: технологія набагато простіша, ніж у сої, посів ран-
ній – як тільки можна зайти у поле. Якщо його накриє снігом 
чи будуть заморозки, то для нього це буде тільки плюсом, бо 
утворюється більша кількість азототворних бактерій». 

Микола Романенко, директор сектору Центрально-За-

хідного регіону, запевнив, що потенціал врожайності сортів 
пшениці «Лімагрейн» сягає за 15 т/га, хоч 10 т/га стали вже 
звичними для багатьох господарств. 

Найвідоміший – сорт Колонія, середньоранньої групи 
стиглості, у нього характерний крупний колос, має високу 
зимостійкість, дає стабільний врожай від 8 до 10 т/га.

Сорт Мескаль, який цього року вводиться у комерційний 
обіг, на відміну від Колонії, має колос меншої довжини, але 
він щільно набитий, для нього характерна посухостійкість, 
краще витримує жорсткі температури (наприклад, минулого 
посушливого року обігнав за врожайністю Колонію на 5 ц/га). 
І фахівці радять сіяти ці два сорти, оскільки вони доповнюють 
один одного. 

У ранньостиглому сорті Дагмар гарно поєднані посу-
хостійкість і зимостійкість, він стійкий до фузаріозу колоса, 
має потенціал урожайності більше 10 т/га, добре адаптується 
до всіх типів ґрунтів і технологій. Зацікавили учасників Дня 
поля і кілька новинок, що тільки надходять у продаж. Напри-

клад, озима пшениця ранньостиглого сорту Алтіго має високу 
посухостійкість, формує крупне зерно, стійка до вилягання.

Цікавий ультраранній низькорослий сорт Авеню приго-
диться тим, хто хоче одним із перших вийти на ринок зі зер-
ном нового врожаю – пшениця дозріває на два тижні раніше 
за інші сорти, її можна сіяти з підвищеною густиною. Авеню 
сіють там, де вирощують ріпак, щоб рано зібрати зерно, підго-
тувати ґрунт, нагромадити вологу і отримати сходи ріпаку. 

Новий сорт озимої пшениці Фріскі, що з’явиться у продажу 
восени цього року, гарно кущиться і має хороші показники 
холодостійкості, високу стійкість до вилягання і до фузаріозу 
колоса. Потенціал дуже високий, може змагатися з сортом 
Колоніа. 

Ще одна новинка – сорт середньо-ранньої групи стиглості 
Нордіка, який має надзвичайно високу зимостійкість, крупне 
зерно, стійкий до фузаріозу колоса, гарантовано хлібопекар-
ської якості, продуктивність – 8 т/га. 

Олександр Балагура, менеджер з регіонального розвитку 
у Волинській і Рівненській областях, представив низькорос-
лий середньопізній озимий ячмінь Герлах, що дає дуже високий 
урожай насіння, має чудову стійкість до хвороб, дуже високу мо-
розостійкість, відмінну стійкість до вилягання. А сорт Пасо гарно 
зимує і стійкий до борошнистої роси. Озимий ячмінь Казанова 
дає гарний вихід солоду, а ярий  ячмінь пивоварного призначен-
ня Овертюр підходить і для виготовлення віскі, добре кущить-
ся, потенціал урожаю – більше 10 т/га. Пивоварний потужний 
ячмінь Одіссей стійкий до хвороб, має гарний вихід солоду, 
торік його врожайність сягала за 10 т/га. Представили і новинку 
пивоварного ячменю – сорт Танго, який має велику масу насінин 
і підходить для інтенсивної технології вирощування. 

Про свої враження від нового формату відкритого діалогу 
між аграріями і виробником – «Агроплатформа Лімагрейн» – 
розповідають учасники заходу.

Василь Барановський, директор ТОВ «Віскар Агро», 
м. Кагарлик, Київська область:

«Ми дуже задоволені співпрацею з компанією, бачимо, що 
насіння дуже достойне, маємо гарну якість. Три роки підряд 
купуємо насіння соняшнику, брали гібриди Мегасан, Голдсан, 
ЛГ5635. І кукурудзу сіємо «Лімагрейн», славнозвісний гібрид 
Адевей і ЛГ30315. Беремо також насіння гороху Аудіт. Ріпак ще 
не пробували, але збираємося. Також сіємо озиму пшеницю – 
Колоніа, Дагмар та Іліас. На цей раз придивляємося до гібридів 
кукурудзи з ФАО 340 чи 360, спробуємо щось поставити у свою 
лінійку. Бачимо й хороші сорти гороху, зацікавили нові сорти 
пшениці – тепер обиратимемо».

Василь Дорощук, науковий співробітник Інституту 
кормів НААН:

«Мене, передовсім, цікавить ячмінь, оскільки у сфері моїх на-
укових інтересів саме ця культура. Особливо зацікавили сорти, 
стійкі до хвороб, до бурої плямистості. Загалом, сорти тут 
представлені достойні, все на високому професійному рівні, але 
ми теж не пасемо задніх, досліджуємо, і свої селекційні наукові здо-
бутки впроваджуємо у виробництво. І добре, що є конкуренція, це 
спонукає і нас, вітчизняних селекціонерів, до активної роботи».

Ольга Соломка
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"ЇДЕМО В ПОЛЯ!" РАЗОМ З 
КОМПАНІЄЮ "СИНГЕНТА", 
АБО ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ 
ГАРАНТУЮТЬ ВИСОКІ ВРОЖАЇ

Літо в розпалі, а в аграріїв гаряча пора. Весь свій час вони проводять у полях, пле-
каючи культури і сподіваючись на високі врожаї. Адже цього року погода не надто 
сприяла українським сільгоспвиробникам і піднесла їм чимало «сюрпризів», зреш-
тою, як і завжди.

Щоби поділитися своїми результатами і порадитися 
щодо проблем, які виникають на різних етапах сільсько-
господарських робіт, 20 червня фермери Тернопільщини 
взяли участь у польовому виїзді під назвою «Їдемо в поля!», 
організуваному компанією «Сингента».

Як розповіла менеджер з маркетингу компанії «Син-
гента» Мар’яна Швай, у Тернопільській області такий захід 
вони проводять уперше. Доти польові виїзди з великим 
успіхом пройшли в багатьох регіонах України: в Одеській, 
Кіровоградській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській 
та інших областях.

«Замість традиційного Дня поля ми вирішили трішки 
змінити формат і бути ближче до аграріїв. Разом зі спе-
ціалістами об’їжджаємо виробничі посіви, де можемо на 
власні очі побачити стан рослин. Запрошуємо також інші 
господарства, щоб гості мали змогу поспілкуватися між 
собою, поділитися досвідом, поставити питання агроно-
мам і нашим експертам. Адже під час живого спілкування 
легше знайти вирішення нагальних проблем, запобігти їм і 
в такий спосіб підвищувати урожайність», – розповіла пані 
Мар’яна.

Редакція журналу «АгроЕліта» разом з представни-
ками компанії «Сингента» й аграріями теж вирушила в 
поля, де господарство ТОВ «Новосілка», яке в Підволо-
чиському районі Тернопільської області, вирощує свої 
культури.

Агроном господарства Василь Гуменюк продемон-
стрував учасникам заходу посіви озимої пшениці, кукуру-
дзи, озимого ріпаку, ярого ячменю, сої і нуту.

«У себе в господарстві ми вирощуємо озиму пшеницю 
300 га, кукурудзу 135 га, ярий ріпак 125 га, ярий ячмінь 
200 га, сою 150 га, а цього року посіяли ще 10 га нуту. 
Усі ці культури вирощуємо за сучасними технологіями з 
урахуванням рекомендацій і використанням провідних 
технологій і продуктів компанії «Сингента», з якою тісно 
співпрацюємо вже кілька років поспіль. Співпрацею дуже 
задоволені і навіть не сумніваємося, що отримаємо гарні 
врожаї», – зазначив Василь Володимирович.

У тому, що культури в чудовому стані, могли перекона-
тися всі присутні. А Василь Гуменюк і менеджери компа-
нії «Сингента» розповіли про технології вирощування й 
захисту рослин, застосовані в цьому господарстві. Пропо-
нуємо вашій увазі технології вирощування й захисту озимої 
пшениці, кукурудзи, ярого ячменю та озимого ріпаку.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
«Попередником пшениці на цьому полі був горох. 

Насіння ми обробляли протруйником Селест Топ 1,5 л/т, 
під передпосівну культивацію вносили добриво азофоску 
8–19–29 200 кг/га, по мерзло-талому ґрунту – аміачну селі-
тру 150 кг/га в перше підживлення і 200 кг/га – в друге.

Навесні внесли гербіцид Дербі 0,04 л/га в суміші з трибе-
нурон-метилом.

Щодо фунгіцидної обробки, то першого внесення фунгі-
циду не робили. У друге внесення по прапорцевому листку 
застосували Елатус Ріа 0,5 л/га разом з Енжіо 0,18 л/га. По 
колосу внесли Магнелло 1 л/га», – повідомив Василь Воло-
димирович.

Валерій Дубровін, менеджер з технічної підтримки 
напрямку фунгіцидів, своєю чергою, відзначив, що все 
зроблено правильно.

«Правильно підібрані сорти культури, якісно і вчасно про-
ведено сівбу, удобрення й захист – маємо гарний результат. 
Справді, в умовах пізньої весни можна обійтися без одного 
фунгіциду. Якщо ми застосовуємо Елатус Ріа в перше внесен-
ня, то по прапорцевому листку обробку можна пропустити, 
бо між фазою ВВСН31 – перше міжвузля – і фазою ВВСН39 
– прапорцевий листок – минуло лише два тижні, а Елатус 
Ріа має подовжену дію до 50 днів. Його основна діюча речови-
на – солатенолом – зв’язується з восковим шаром листків і 
працює навіть там, куди він не потрапив при внесенні. Крім 
того, цей препарат має захисну, лікувальну, викорінювальну 
і профілактичну дії проти широкого спектра хвороб листя, 
високу фотостабільність і термостабільність, тривале 
збереження функції фотосинтезу рослин. Елатус Ріа безпеч-
ний для культури самостійно і в сумішах.

Отже, успішна практика захисту проти хвороб пшениці 
за умов пізнього відновлення весняної вегетації: фунгіцид 
Елатус Ріа застосовуємо в перше внесення – у фазі початку 
виходу в трубку, а у фазі цвітіння вносимо Магнелло, який, 
крім того що ефективно контролює хвороби колосу, висо-
коефективний проти піренофорозу листя, борошнистої 
роси, септоріозу колосу й листя (ефективність – 90–98 %). 
Два фунгіциди для пізньої весни в лісостеповій зоні цілком 
достатньо.

Щодо інсектицидної обробки, то препарат Енжіо, який 
поєднує потужний нокдаун-ефект з тривалим періодом 
захисту рослини зсередини та ефективний проти широ-

Василь Гуменюк
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кого спектра шкідників, зокрема проти хлібного туруна і 
прихованоживучих, незалежно під погодних умов, застосо-
вуємо в перше внесення: уже тоді він знешкодить трипсів, 
яких не буде аж до збирання врожаю. Далі разом з другою 
фунгіцидною обробкою вносимо інсектицид Карате Зеон – і 
це забезпечить повний надійний контроль шкідників», – 
підтвердив експерт.

КУКУРУДЗА
Як розповів Василь Володимирович, у господарстві посі-

яли гібрид кукурудзи Фортаго ФАО 260.
«Попередником на цьому полі була соя. Сівбу проводили з 

15 до 20 квітня. Восени під оранку внесли добриво азофоску 
8–19–29 250 кг/га, а навесні, під закриття вологи, – карбамід 
250 кг/га. Припосівне удобрення – добриво Супер Старт 
25 кг/га. Насіння брали вже оброблене інсектицидом Форс 
Зеа.

Гербіцидний захист: вносили Елюміс 1,7 л/га на 6–7-й 
листок культури. Десять днів по тому давали Вуксал 
Комбі Плюс 2 л/га і Реаком хелат цинку 1 л/га», – зазначив 
фахівець.

Валерій Дубровін додав, що гібрид кукурудзи вибрано 
правильно, адже Фортаго – дуже потужний гібрид, у якого 
високий потенціал урожайності, попри індекс ФАО 260.

«Щоб із кожної насінини отримати рослину, ми рекомен-
дуємо використовувати насіння з протруйником Форс Зеа. 
Цей препарат здійснює превентивний контроль ґрунтових 
шкідників ще до безпосереднього їх контакту з оброблени-
ми рослинами, контролює шкідників сходів на ранніх ета-
пах розвитку кукурудзи, оптимізує норму висіву й істотно 
зменшує пошкодженість птахами.

Крім того, щоб отримати високий результат кукуру-
дзи, ми пропонуємо своїм клієнтам дві схеми захисту про-
ти бур’янів: на ранні посіви, де забур’яненість завжди вища, 
ми рекомендуємо гербіциди для ґрунтового або ранньопіс-
лясходового застосування – Люмакс, Примекстра TZ Голд, 
Примекстра Голд» - розповів менеджер.

Люмакс можна використовувати як ґрунтовий і стра-
ховий гербіцид одночасно (до фази 5 листків кукурудзи), 
він ефективно контролює сотні видів бур’янів, зокрема 
нетребу звичайну, амброзію полинолисту і багаторічні 
дводольні бур’яни (по вегетації). Препарат можна засто-
совувати в нестабільних кліматичних умовах, він високо-
ефективний проти бур’янів, стійких до інших препаратів, 
здійснює пролонгований контроль бур’янів (протягом 
10 тижнів).

На пізніх посівах ми пропонуємо застосовувати страхові 
схеми – гербіцид Елюміс, який працює безпечно до фази 
10 листків кукурудзи, повністю контролює широкий спектр 
однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів, 

ваточник сирійський, березку польову, осоти, попереджає 
появу кількох наступних хвиль дводольних бур’янів завдя-
ки ґрунтовій дії, не потребує додаткових сурфактантів.

Також рекомендовано дві інсектицидні обробки: перша 
– у фазі 10–12 листочків – препаратом Карате Зеон у суміші 
з Тіовіт Джет, що дозволяє проконтролювати перше поко-
ління лускокрилих вже до 80 %.

Друге внесення – інсектицид Ампліго, який високоефек-
тивний проти шкідників у ширшому діапазоні температур, 
ніж інші інсектициди, а також високоефективний протягом 
усього періоду дії на гусениць незалежно від їхнього віку, 
має овіцидну дію і володіє вираженим нок-даун ефектом 
проти гусениць лускокрилих, завдяки інноваційній фор-
муляції забезпечує стійкість до УФ-випромінювання та до 
змивання дощем уже через годину після обробки.

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ
«Компанія “Сингента” пропонує наступну схему ви-

рощування й захисту цієї культури: насіння, оброблене 
протруйником Вайбранс Інтеграл, який гарантує трива-
лий посилений захист проти фузаріозної, ризоктоніозної 
кореневих і прикореневих гнилей, тифульозу, снігової 
плісняви і може застосовуватися після будь-якого попере-
дника. Для гербіцидного захисту рекомендовано препарат 
Пріма Форте, у якого ефективність 90–100 % проти ши-
рокого спектра бур’янів, ґрунтовий контроль нових сходів 
бур’янів, стабільна ефективність у складних погодних 
умовах і швидке проникнення системних діючих речовин, що 
миттєво зупиняє ріст бур’янів. Для фунгіцидного захисту 
пропонується провести одну обробку препаратом Елатус 
Ріа. Для інсектицидної обробки рекомендовано препарат 
Енжіо», – розповів Валерій Дубровін.

ОЗИМИЙ РІПАК
Під посів озимого ріпаку у ТОВ «Новосілка» обрали 

насіння двох гібридів, один з яких – СИ Савео від компанії 
«Сингента» – високопродуктивний гібрид з відмінним рів-
нем урожайності і олійності.

Для захисту культури компанія «Сингента» пропонує 
таку технологію.

Під час осіннього застосування гербіцидів на озимому 
ріпаку, спрямованого передусім на контроль багаторічних 
і зимуючих бур’янів, рекомендовано використовувати 
препарат Галера® Супер – високоефективний післясходо-
вий гербіцид системної дії проти багаторічних і однорічних 
дводольних бур’янів.

Також восени актуальний захист посівів ріпаку від злако-
вих бур’янів, зокрема від сходів падалиці зернових культур. 
Універсальний і ефективний препарат для контролю пада-
лиці та інших однорічних і багаторічних злакових бур’янів – 
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Фюзілад Форте®. Цьому препарату притаманні ефективність 
в умовах посухи, швидка дія (вже через 5–7 днів її добре 
видно) і відсутністю фітотоксичності, що також сприяє кра-
щому розвитку й зимівлі.

Залежно від погодних умов, особливостей сорту й 
гібрида часто підвищується ризик переростання ріпаку 
восени, а відтак і зниження його зимостійкості. Тому 
восени рекомендується вносити регулятор росту Сетар®, 
у якого потужні ретардантні і фунгіцидні властивості. 
Такий ефект забезпечують дві діючі речовини – дифено-
коназол 250 г/л і паклобутразол 125 г/л, які впливають 
на розвиток вегетативних органів ріпаку й синергічно 
посилюють ретардантний ефект препарату. При обпри-
скуванні ріпаку препаратом Сетар® у фазі 4–5 справжніх 
листків у нормі 0,3–0,5 л/га припиняється активний ріст 
надземних вегетативних органів без порушення процесу 
накопичування поживних речовин. Унаслідок цього у 
ріпаку краще розвивається коренева система й істотно 
збільшується накопичення пластичних речовин у коре-
невій шийці, що сприяє кращій зимівлі рослин. Весняне 
застосування Сетару® також призупиняє активний ріст 
вегетативних органів, не порушуючи процес накопичен-
ня поживних речовин. Це внесення сприяє одночасно-
му цвітінню ріпаку і рівномірним термінам дозрівання 
культури. Сетар® найкраще з усіх фунгіцидів контролює 
фомоз і знищує збудників інших хвороб ріпаку (борош-
нистої роси, циліндроспоріозу та ін.). Препарат має 
лікувальну й профілактичну дію і здатний захищати ріпак 
протягом місяця. До того ж, діючі речовини Сетар® не 
накопичуються в продукції, відтак немає обмежень для 
експорту ріпаку в країни ЄС.

Далі навесні протягом вегетації для контролю фомо-
зу, альтернаріозу, пероноспорозу, білої і сірої гнилей 
застосовують фунгіцид Амістар Екстра, який має пре-
вентивну дію проти широкого спектра хвороб, забез-
печує подовження вегетації рослини, запобігає втратам 
урожайності від розтріскування, що збільшує урожай-
ність, також має відмінну фотостабільність і тривалий 
період захисту.

Ще один крок до збереження врожаю і зимостійкості 
рослин – контроль шкідників, серед яких восени головну 
небезпеку становлять ріпаковий пильщик і прихованохо-
ботники. Для боротьби з ними рекомендовано препарат 
Нурел™ Д, який контролює також хрестоцвітих блішок, 
біланів тощо.

А для десикації пропонується використовувати сучасні 
десиканти – препарати Реглон® Ейр і Реглон® Форте.

НОВИНКИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» – ГІБРИДИ 
ОЗИМОГО РІПАКУ СИ МАРТЕН І СИ САВЕО

Микола Дем’янюк, менеджер з технічної підтримки 
напрям інсектициди компанії «Сингента»:

«На сьогодні «Сингента» завдяки активним інвести-
ціям у науково-дослідну діяльність створила потужну 
науково-технічну базу для виведення й вивчення нових 
високопродуктивних Safecross™-гібридів озимого ріпаку. Ці 
гібриди мають потрібний комплекс господарсько-цінних 
ознак, які допомагають клієнтам отримати максимальні 
прибутки.

Safecross™-гібридам озимого ріпаку компанії «Синген-
та»притаманні високий рівень зимостійкості, олій-
ності, стійкості до вилягання. Крім того, вони відмінно 
реалізовують свій потенціал продуктивності в умовах 
України».

Усе насіння озимого ріпаку компанії «Сингента» – інозем-
ного виробництва.

Головне завдання при створенні нових гібридів – забез-

печити їх високу продуктивність (урожайність і олійність), 
стабільність (удосконалення показників зимостійкості, стій-
кості до хвороб і несприятливих чинників у період виро-
щування) та покращення якісних показників олії (низький 
вміст глюкозинолатів, підвищений вміст олеїнової кислоти).

Особливу увагу приділяють покращенню рівня адаптації 
генетичного матеріалу до умов вирощування.

Сучасна лінійка гібридів озимого ріпаку компанії “Син-
гента” – це Гладіус, НК Технік, Торес та новинки – СИ Мартен, 
СИ Савео.

Гібрид СИ Мартен добре адаптований до умов Украї-
ни, поєднує високі урожайність, олійність і зимостійкість, 
придатний для ранніх термінів сівби. Пластичний і стабіль-
ний гібрид помірно-інтенсивного типу, відмінно сполучає 
високий рівень зимостійкості і продуктивності.

СИ Савео – високопродуктивний гібрид з відмінним 
рівнем урожайності й олійності. Він демонструє високу про-
дуктивність і найбільший вміст олій, має високу стійкість до 
вилягання.

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ПОЛЬОВОГО ВИЇЗДУ 
"ЇДЕМО В ПОЛЯ!" ВІД КОМПАНІЇ "СИНГЕНТА"

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

«З компанією “Сингента” я особисто співпрацюю вже 
більше як 20 років. Хочу відзначити професійність її праців-
ників, всебічну обізнаність, готовність завжди прийти на 
допомогу аграріям.

Крім того, всі продукти компанії дуже потужні і якісні і 
ще жодного разу мене не підвели.

Я дуже рада, що змогла бути присутня на сьогоднішньо-
му заході, адже такі виїзди – це нагода фермерам поспілку-
ватися між собою, в тісному колі обговорити проблеми і 
порівняти результати».

Ігор Урманець, головний агроном ПАП «Нива», Козів-
ський район Тернопільської області:

«Наша співпраця з “Сингента” триває вже п’ять років. 
Наша система захисту на 70% складається з препаратів, 
які пропонує ця компанія. Усі препарати дуже добре себе 
зарекомендували, всі вони конкурентоспроможні.

Також тішить, що компанія не стоїть на місці, постійно 
розвивається, з’являються різні новинки, які допомагають 
фермерам отримувати високі врожаї.

На мою думку, такий формат заходу як сьогоднішній 
виїзд дуже цікавий і прогресивний. Сільгоспвиробники змогли 
поговорити між собою, поставити питання експертам 
компанії, дізнатися про новинки».

Анна Артим
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ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ 
ДЕНЬ ПОЛЯ-2018 У 
КРОПИВНИЦЬКОМУ!

Найбільший День поля повертається в Україну! Станьте 
учасником незабутньої аграрної події, яку сьомий рік 
поспіль у самому серці України проводитиме ГК UA GROUP, 
Торговий дім «Соєвий вік».

Цьогоріч День поля у Кропивницькому відбудеться 
10 серпня на базі відомого в Україні експоцентру «Агро-
Експо» (вул. Мурманська, 8). Втім, це не останній сюрприз, 
адже у 2018-му на вас чекає ще більше учасників, автори-
тетних компаній-партнерів, насичена ділова і незабутня 
розважальна програма!

День поля у Кропивницькому суттєво розширив 
географію учасників. Протягом останніх декількох років 
до Кропивницького з’їжджаються не лише фермери з усіх 
куточків України, а й колеги з-за кордону. 

 «Єдність заради успіху» – девіз Дня поля 2018 у Кро-
пивницькому! Основну тему заходу складуть інноваційні 
комплексні рішення для вітчизняних сільгоспвиробників. 
Оновлені сорти зернових, олійних і бобових культур, 
досліди з біопрепаратами і засобами захисту рослин, 
новітні зразки сільськогосподарської техніки, лаборатор-
не обладнання – усе це та багато іншого чекатиме вас на 
нашому заході.

Реєстрація за телефоном: 0-800-757-357 або на сайті 
заходу: https://www.td-sv.com/dp-2018/ 

До зустрічі 10 серпня у Кропивницькому!
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НЕ ПРОТРУЙНИКОМ ЄДИНИМ, АБО ЯК 
ПРАВИЛЬНО «ЗАРЯДИТИ» НАСІННЯ

Добре насіння і на камені зійде
(народна мудрість)

В багатьох регіонах України мені неодноразово до-
водилося чути, що агроном, як сапер, права на помилку 
не має. Можемо це сприймати як жарт, але практика 
останніх років переконливо доводить правдивість цих 
слів. Адже екзаменатором знань і дій агронома виступає 
не хто інший як сама природа, з усіма її примхами та не-
гараздами. І якщо так два-три десятки років тому зимова 
пора була для агронома надійним союзником, то зараз 
все навпаки.

Наближається пора посіву озимини і щоб з острахом 
не чекати весни, уже варто подбати як про власне насін-
ня, так і про якісну його обробку. Ні на мить не забувай-
мо, що ранні етапи органогенезу є чи не найважливіши-
ми у формуванні врожаю. Тому, наше головне завдання 
– створити максимально комфортні умови на старті. 
Найбільш ефективним, економічно і екологічно безпеч-
ним агрозаходом є передпосівне протруювання насіння. 
Зазначу, що обробка посівного матеріалу належить до 
групи стратегічних заходів, дія якого не обмежується 
лише захистом проростка на перших етапах його розвит-
ку, а й дозволяє отримати здоровий і щільний стеблостій.

Не буде великим секретом і той факт, що в умовах 
виробництва здорових партій насіннєвого матеріалу 
не зустрічається. До того ж і в ґрунті, і на рослинних 
рештках, які перебувають на поверхні або у верхньому 
шарі ґрунту, присутній великий спектр фітопатогенної 
мікрофлори різної етіології.

Як показує практика, з усіх хвороб озимих культур 
найбільш небезпечними, досить поширеними і найбільш 
«неприємними» є кореневі та прикореневі гнилі. «Не-
приємність» спричинює ряд факторів: по-перше – багато 
збудників; по-друге – їхнє видове співвідношення, як 
правило, змінюється з роками, а біологічні цикли та 
вимоги до умов заселення різко відрізняються; по-третє 
– ефективного захисту одними лише хімічними методами 
(протруювання насіння або обробка фунгіцидами протя-
гом вегетації) забезпечити не можна. Хвороба відбива-
ється на стані рослин протягом всього періоду вегетації. 
Вона викликає загибель сходів, відставання у рості, щу-
плість колоса в уражених рослин або повне відмирання 
продуктивних стебел. Так, наприклад, якщо фузаріозна, 
гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна та ризоктоніозна 
гнилі заражають озимі в період проростання-сходів, а 
термін дії більшості протруйників 50-60 днів (деякі ви-
робники декларують до 90 днів), то офіобольозна гниль 
найбільш активно проявляється у період виходу в труб-
ку, тобто через 5-6 місяців після протруювання насіння. 
З цієї причини протруювання насіння проти збудника 
офіобольозної гнилі є малоефективним. 

Тому, перш ніж приступити до хімічної обробки, треба 
визначити видовий склад збудників. А для прийняття 
єдино правильного і зваженого рішення щодо вибо-
ру протруйника потрібно знати зональний комплекс 
збудників, їхні біологічні особливості. Аналіз спектру дії 
протруйників показав, що на ринку пестицидів протруй-
ника-лідера, на жаль, не існує. Тому вибір протруйника 
повинен базуватися не на «сарафанному радіо», а на 
фітопатологічній експертизі насіння і ґрунту.

Якщо з певних обставин провести фітопатологічну 
експертизу не вдається, то встановити джерела інфіку-
вання можна методом окомірної оцінки посівів. Щоправ-
да, цей метод носить більш інформаційний характер і 
його результати здебільшого можуть бути корисними 
лише в перспективі. Так, наприклад, причинами зара-
ження і загибелі проростків у період сходів служить 
інфікованість висіяного насіння, відмирання продук-
тивних стебел відбувається у разі зараження рослин 
у період сходів, а внаслідок зараження у більш пізній 
період спостерігатимемо лише щуплість колоса. Однак, 
ще раз зазначу, що цей метод є більш інформаційним, 
і лише експертиза забезпечує «точний діагноз», дозво-
ляє на науковій основі підбирати найбільш ефективний 
протруйник і оптимізувати його норму витрат та забез-
печити не лише надійний захист, а й економію до 30-40% 
пестицидів.

Профілактичними заходами у захисті від гнилей та 
певного успіху в боротьбі з ними можна досягти деякими 
заходами агротехніки: не сіяти злаків по злаках, більш 
ретельно калібрувати насіння, не висівати насіння глиб-
ше довжини колеоптиля, знати та використовувати сту-
пінь впливу різних агрозаходів на розвиток кореневих 
гнилей, своєчасно знищувати падалицю та використову-
вати більш стійкі сорти.

Вплив різних заходів агротехніки на розвиток  
кореневих і прикореневих гнилей

Ефективність боротьби проти сажкових хвороб напря-
му залежить від агротехнології вирощування і насампе-
ред від виду сівозміни, застосування добрив, попередни-
ків, меліоративних заходів, обробітку ґрунту та інших 
чинників. Так, наприклад, багато видів сажки зберігають-
ся у ґрунті 1-2 роки, і чергуванням генетично не спорід-
нених культур можна очистити поле від сажкової інфекції, 
а ранні строки сівби знижують розвиток хвороби, так як 
швидкий стартовий ріст рослин випереджає розвиток 
міцелію. Науково встановлено та експериментально 
доведено, що правильно підібрана система удобрення, у 
більшості випадків, підвищує стійкість рослин до збудни-
ків хвороб та шкідників. Так, фосфорно-калійні добрива 
збільшують фізіологічну стійкість пшениці до кореневих 
гнилей, а збалансоване азотно-фосфорне живлення зни-
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жує розвиток листостеблових інфекцій, тоді як внесення 
високих доз азоту часто погіршує фітосанітарний стан 
посівів.

Надаючи перевагу тому чи іншому протруйнику, фа-
хівці господарств повинні розуміти, що ціновий діапазон 
не завжди забезпечує однаково високу ефективність. 
Підбір треба проводити відповідно до певного спектру 
патогенів. Окрім того, потрібно враховувати залежність 
біологічної та господарської ефективності від наявних 
агротехнічних і гідротермічних чинників. Так, наприклад, 
у разі пізнього терміну посіву або надмірного загли-
блення насіння, протруювання препаратами на основі 
триазолів, що мають ретардантну дію, можуть нанести 
більше шкоди, ніж принести користі. Хоча представни-
ки триазолів (іпконазол, тебуконазол, протіоконазол) і 
показали себе як досить ефективні компоненти багатьох 
комбінованих протруйників, проте діючі речовини цього 
класу не в змозі захистити паростки та молоді рослини 
від збудників роду Pythium клас Oomycetes, а проти бак-
теріальних хвороб вони й зовсім безсилі. 

Довідково: гриб роду Pythium вражає всі види зернових 
культур. Хоча й широко розповсюджений, його досить 
важко діагностувати. Цю хворобу ще називають «засту-
дою коренів». Рід Pythium має понад 120 видів, які поши-
рені в усьому світі. Pythium вражає кореневу систему, в 
місці ураження спостерігається потоншення кореня, 
який легко відривається. Наслідком відмирання корінців є 
зрідження посівів, щуплість зерна та зменшення натури. 
Найбільш точним методом діагностики Pythium є вико-
ристання спеціальних тест-систем.

Проте, хоч як ми не лаємо нашу науку, але науковці 
знайшли вихід, як нівелювати фітотоксичну дію протруй-
ників на ріст зародкових коренів на основі триазолів. 
Такою собі «паличкою-виручалочкою» слугують актив-
ні прогормональні сполуки ауксинового ряду, які, в 
поєднані з необхідними запасами амінокислот, слугують 
будівельним матеріалом для формування коріння.

Шановні колеги, скажу Вам, що іноді досить прикро 
чути нетрадиційні підходи деяких «продвинутих агроно-
мів» щодо передпосівної обробки, і особливо до вибору 
препарату. А тоді починається шлейф негараздів. Тоді 
вже, як то кажуть, «поздно пить Боржоми…». Проте, 
радує інше: є агрономи (і таких більшість), які виважено, 
з повним розумінням відносяться до цього агрозаходу 
– поєднують протруйники з інсектицидами, мікродобри-
вами, стимуляторами росту рослин, додають біологічно 
активні препарати (інокулянти). До речі, щодо біологічно 
активних препаратів. Найпопулярнішими на сьогодні є 
продукти, які містять у своєму складі фосфатмобілізато-
ри, целюлозоруйнівники, ольгонітрофіли, амоніфікатори 
та нітрифікатори. Це корисні бактерії, які не мають пря-
мого впливу на рослину, але завдяки тому, що перебува-
ють у зоні ризосфери кореня, прискорюють процеси роз-
кладання пожнивних решток, засвоюють азот із повітря, 
який, після своєї загибелі залишають рослинам, розкла-
дають важкодоступні сполуки фосфору. Проте, на жаль, 
більшість цих «трудівників» гине, коли на них потрапляє 
сонячне світло, тому обробку насіння варто проводити 
в темному приміщенні, безпосередньо перед сівбою, що 
інколи дещо сповільнює хід посівної, але насіння, а потім 
і рослини, за таку турботу віддячать сповна.

Тоді виникає запитання: «Як правильно «зарядити» на-
сіння, щоб отримати здорові і дружні сходи?» Одним із ін-
новаційних елементів технології передпосівної обробки 
насіння є препарати, які у своєму складі містять біогенні 
елементи та аміноксислоти. Завдяки своїй молекулярній 
структурі вони безперешкодно проникають в насіння, 
де повністю метамобілізуються. Активно впливаючи на 
обмін речовин, регулюють фізіологічні та морфогене-

тичні програми росту і розвитку рослинного організму, 
в тому числі і гормональний баланс, що є досить важ-
ливим під час проростання насіння. Поряд з водним та 
температурним режимами, процес проростання насіння 
регулюється фітогормонами, але для їхнього синтезу має 
пройти ряд процесів. Коли зерно достатньо забезпечене 
вологою, проростання починають стимулювати гібере-
лінова та ауксинова кислоти. Стан спокою порушується 
внаслідок фізико-хімічних явищ пов’язаних із вклю-
ченням у структуру кислот додаткових молекул води. 
Саме на цьому етапі глутамінова кислота в комплексі з 
аспаргіновою, треоніном, метіоніном, фенілаланіном, 
лізином та гістидіном  активують синтез білків, продуку-
ючи цитокініни. Окрім того, на цьому етапі формується, 
скажімо так, імунітет рослини, стійкість до стресогенів 
(температурного, водного, сольового та пестицидного). 
І так як аспаргінова кислота є вихідним матеріалом для 
лейцину та ізолейцину α-амінокислот, які визначають 
основні аспекти стресостійкості рослин, їхня присутність 
є вкрай необхідною.

Насіння проростає і утворюється молода рослина 
– проросток, який складається з ростка і зародкових 
(первинних) корінців. Знову ж таки, тут не обійтися без 
гормонів і амінокислот. Ріст первинних корінців від-
значається з моменту поділу їхніх клітин і фіксується з 
появою над оболонкою насіння первинного корінця. Це 
«заслуга» аргініну, однієї з 20-ти протеїногенних аміно-
кислот, що бере участь у розвитку кореневої системи. 
Окрім ауксину і гібереліну, до процесу «долучається» ци-
токінін – фітогормон, що сприяє діленню клітин, регулює 
морфогенез пагона і кореня, дозрівання хлоропластів, 
лінійний ріст клітин та утворення додаткових бруньок, 
інгібуючи етилен, який фактично до цього часу «зробив 
свою роботу».

Момент переходу проростка на автотрофне живлен-
ня належить до першого критичного періоду в житті 
рослини. Це, так би мовити, «період самостійного виходу 
в світ»: початкові етапи фотосинтезу; перемодифікація 
сигнальних систем, біохімічних процесів та органічних 
сполук – до процесу росту долучаються амінокислоти, 
які синтезують хлорофіл (глутамінова кислота, гліцин, 
аланін, лізин, аргінін). Поряд з тим, гліцин з гестидіном 
сприяють хелатуванню як основних, так і допоміжних 
елементів живлення, які надходять в рослину. І саме від 
якості передпосівної обробки насіння залежить створен-
ня рівня «комфортних умов», де далеко не останню роль 
відіграє комбінована суміш препаратів, яка матиме еко-
номічно виправдану ціну та комплекс активних діючих 
компонентів, оскільки в більшості випадків озимі зернові 
за їхньої участі встигають закласти вторинну кореневу 
систему. Сформоване здорове коріння – запорука не 
лише гарної перезимівлі, а й активного поглинання азоту 
з добрив, внесених по мерзлоталому ґрунту, швидкого 
ранньовесняного старту та більш раціонального спочат-
ку використання, а пізніше – і збереження вологи. 

Дозволю собі ще раз наголосити, що передпосівна об-
робка насіння – це стратегічний агрозахід. І тут потрібен 
індивідуальний підхід, заснований на аналізі комплексу 
складників із кожного поля та обов'язковій фітосані-
тарній експертизі насіння. Про доцільність проведення 
фітоекспертизи насіння спеціалістам господарств добре 
відомо, але багато хто до цих пір протруюють на «авось», 
без відповідної діагностики, викидаючи даремно гроші і 
не отримуючи потрібного ефекту.

Бажаю дружніх сходів і хорошої перезимівлі!
Марія Августинович, 

 к. с.-г. н., завідувач науково-дослідною лабораторією  
інноваційних технологій та впровадження  

ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин»
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СІЄМО МАЙБУТНЄ.
ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ ОЗИМОГО РІПАКУ 
КОМПАНІЇ KWS НА УКРАЇНСЬКИХ ШИРОТАХ
Ми підготували цікавий матеріал 

– інтерв’ю із заступником керів-
ника бізнес-напрямку олійного 
ріпаку в Європі компанії KWS 
Хосе Мануелем Бустосом (Jose 
Manuel Bustos, Німеччина), під час 
його перебування на Міжнародних 
Днях поля в Україні (International 
Field Days Ukraine) 20-22 червня у 
смт Дослідницьке Київської області. 
Компанія KWS є однією з провідних 
світових компаній, яка займається 
селекцією та виробництвом насін-
ня сільськогосподарських культур 
і має представництва у більш ніж 
70 країнах.

- Хосе, розкажіть, будь-ласка, 
про компанію KWS. Відомо, що 
компанія існує уже більше 160 ро-
ків. А скільки ж років займається 
селекцією ріпаку?

- Так дійсно, компанії KWS уже 
162 роки, селекцією ріпаку ми 
займаємося останні 25 років. У 
компанії працює приблизно 5 тисяч 
співробітників, 40% з яких займа-
ються науковою діяльністю, при-
близно 200 співробітників – селекці-
єю ріпаку.

- У яких країнах розташовані 
ділянки розмноження гібридів 
ріпаку?

- Найбільші ділянки розмножен-
ня гібридів ріпаку розташовані на 
півдні Франції, крім того – в Італії, 
Іспанії, Нідерландах, Німеччині.

- На що направлена селекційна 
програма виробництва насіння 
гібридів озимого ріпаку?

- Селекційні ділянки гібридів ози-
мого ріпаку зосереджені на терито-
рії Німеччини та на півдні Франції. 
Ці країни суттєво відрізняються 
погодно-кліматичними умовами. Це 
дозволяє нам створювати пластичні 
гібриди, придатні для різних умов 
вирощування. Найбільші зусилля 
нашої селекційної програми на-
правлені на підвищення врожайно-
сті гібридів. 

- Підвищення врожайності – це 
єдиний напрямок у створені но-
вих гібридів озимого ріпаку?

- Ні. Селекційна програми нашої 
компанії має три найбільш ваго-
мі напрямки. Перший напрямок, 
звісно, це збільшення врожайності, 
другий – підвищення зимостійкості, 
а третій – підвищення стійкості до 
хвороб. 

- Скільки років KWS працює на 
території Франції?

- З того часу, як почали займатися 
гібридами ріпаку, пройшло більше 
20 років. До цього ми вели селекцію 
сортів ріпаку, але гібриди більш 
продуктивні, мають вищу врожай-
ність, тому нині ми в основному 
займаємося селекцією гібридів 
озимого ріпаку. Насправді південна 
частина Франції має сприятливі 
погодно-кліматичні умови щодо 
вологозабезпечення та темпера-
турних показників, тому цей регіон 
є оптимальним для виробництва 
насіння цієї культури.

- Які переваги селекційної про-
грами KWS порівняно з іншими 
компаніями?

- На сьогодні головною пере-
вагою є те, що декілька років тому 
компанія KWS придбала французьку 

компанію «Momont». Тому зараз 
ми можемо схрещувати батьківські 
лінії гібридів ріпаку двох компаній. 
Це дозволяє нам виділяти значно 
більшу кількість ліній, які за вро-
жайністю та іншими показникам 
переважають вихідні популяції та 
відбирати кращі з кращих. 

- В компанії KWS є гібриди, які 
мають стійкість до таких хво-
роб як фомоз та склеротиніоз?

- Так, наші нові гібриди мають 
стійкість до фомозу за допомогою 
гену стійкості Rlm 7. Зі склеротині-
єю трішки складніше, але останнім 
часом у нас з’явилися гібриди, які 
мають резистентність до цієї хво-
роби. 

- Знаємо, що компанія KWS вхо-
дить у п’ятірку світових лідерів 
із виробництва насіння. Яку долю 
ринку компанія займає в Європі?

- Дійсно, якщо у світовому масш-
табі ми в п’ятірці найкращих, то 
серед європейських країн входимо 
у трійку компаній-лідерів із вироб-
ництва насіння сільськогосподар-
ських культур. Якщо розглядати 
Європу загалом, то наша доля ринку 

Хосе Мануель Бустос, заступник керівника 
бізнес-напрямку олійного ріпаку в Європі 
компанії KWS (в центрі), Станько Євген 
Іванович, директор відділу зернових 
культур (зліва), Кірічек Олександра, 
продакт-менеджер по ріпаку (справа) 
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складає 10%. У таких країнах як 
Великобританія, Польща та інших 
країнах Східної Європи доля ринку 
збільшується і може сягати 50-60%.

- На півдні України, і не тільки, 
через високі температури та 
відсутність опадів у період сівби 
ріпаку аграрії не можуть своєчас-
но отримати сходи культури. Чи 
працює компанія KWS у напрямку 
підвищення посухостійкості 
гібридів?

- Так, наша селекційна програма 
включає питання підвищення по-
сухостійкості гібридів ріпаку. У нас 
є селекційні ділянки з посушливим 
кліматом, піщаними ґрунтами і це 
допомагає нам проводити селекцію 
на стійкість до посухи. Слід пам’ята-
ти, що підвищити схожість насіння 
можна й, застосовуючи препарати, 
які стимулюють ріст. Проте, важливо 
розуміти, що однією з ефективних 
складових отримання сходів є 
равильне виконання технологічних 
операцій: ґрунт повинен бути своє-
часно підготовлений, ретельно ви-
рівняний. Ці питання багато в чому 
залежать від агронома. Адже до 
збереження вологи треба підходити 
відповідально. Обробіток ґрунту 
потрібно проводити одразу після 
збирання попередника, а не через 
тиждень або два, коли відбулися 
значні втрати ґрунтової вологи. 

- Деякі аграрії вважають, що 
ріпак сильно виснажує ґрунт і є 
поганим попередником у сівозмі-

ні. Хосе, а що Ви можете сказати 
стосовно цього?

- Ріпак має досить потужну 
стрижневу кореневу систему, яка 
глибоко проникає у ґрунт і руйнує 
плужну підошву. Восени погодні 
умови сприяють цьому, коли ґрунт 
достатньо зволожується на велику 
глибину після дощів. Звісно, що для 
вирощування цієї культури потріб-
на достатня кількість поживних 
елементів, але за умови внесення 
відповідної дози добрив, тобто, 
повернення винесених культурою 
мінеральних елементів з ґрунту, ні-
якого виснаження не відбувається. 

- Стосовно норми висіву, маємо 
до Вас таке запитання. Раніше 
норма висіву озимого ріпаку скла-
дала 1-1,5 млн шт. на 1 га, нині 
завдяки кращому гілкуванню, 
польовій схожості та перезимів-
лі рослин, норма зменшилася до 
400-500 тис./га. Яку норму висіву 
Ви рекомендуєте на території 
України?

- Так, на сьогодні гібриди ріпаку 
добре гілкуються, ми багато пра-
цюємо в цьому напрямку. За умов 
точного землеробства норма висіву 
може становити 25-35 рослин на 
1 м2. Звісно, що за такої норми висі-
ву, повинні бути оптимальні як по-
годні умови, так і агротехнічні. Але 
треба враховувати ще й потенційне 
пошкодження сходів шкідниками 
або птахами, які можуть знищува-
ти проростки. У такому випадку 

доречно збільшувати норму висіву. 
Проте, остаточна кількість рослин 
на одному метрі квадратному не 
повинна перевищувати 50 шт.

- В компанії KWS є генетично 
модифіковане насіння? 

- У нас немає такої селекційної 
програми в жодній країні. Навіть у 
тих країнах, де генетично модифі-
кована продукція дозволена. Наш 
ринок – це переважно європей-
ські країни, у яких продукція ГМО 
заборонена законом. Ми навіть не 
збираємося працювати в цьому 
напрямку. 

- Розкажіть, будь ласка, про 
співпрацю з виробниками орга-
нічної продукції рослинництва. 
Чи може компанія KWS забезпе-
чувати органічних виробників 
якісним насіннєвим матеріалом? 
Адже це насіння не повинне бути 
оброблене ніякими хімічним речо-
винами, воно має бути вирощене 
без застосування хімічних засобів 
захисту рослин тощо.

- Так, ми можемо виробляти і 
запаковувати насіння гібридів ози-
мого ріпаку для органічних товаро-
виробників. І ми це вже робимо для 
європейських країн на замовлення.

- Які перспективи розвитку 
компанії KWS в Україні?

- Для нас ринок ріпаку в Україні 
є досить цікавим. Ми, звичайно, 
хочемо бути лідерами ього рин-
ку. Перш за все тому, що маємо 
гібриди ріпаку, які заслуговують на 
увагу. Площі вирощування ріпаку 
в Європі не є стабільними. Через 
погодні умови вони дещо коли-
ваються з року в рік. Тому для нас 
ринок Східної Європи є досить 
перспективним, особливо в таких 
країнах як Латвія, Литва, Республі-
ка Білорусь і особливо Україна, та 
навіть Росія. Тому ми зацікавлені в 
співпраці і прагнемо до подальшо-
го розвитку.

- Що Ви побажали б українським 
товаровиробникам?

- Перш за все, розвитку пере-
дових технологій, оскільки по-
годно-кліматичні умови України 
дозволяють отримувати врожаї 
озимого ріпаку на рівні 55 ц/га. 
Вирощуючи гібриди озимого ріпаку 
компанії KWS, можна отримувати 
навіть більшу врожайність і мати 
високий прибуток від вирощування 
цієї культури.

Спілкувалася Наталія Негуляєва 

На полях господарства ТОВ «Вега агро» 
(с. Осівці, Брусилівський р-н, Житомирська обл.) 
 разом із головним агрономом  
Віктором Васильовичем Петрашенком
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НАЙКРАЩІ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

Серед постійно оточених відвідувачами Міжнародних 
днів поля учасників експозицій помітно виділялась експо-
зиція компанії «БТУ-Центр», яка була розміщена практично 
у самому центрі демонстраційного полігону. І це не дивно, 
адже компанія «БТУ-Центр» – український виробник мікроб-
них і ферментних препаратів для сільського господарства, 
топ-продуктами якої є лінійки біоактиваторів, деструкторів 
стерні, біоінокулянтів, мікродобрив, біофунгіцидів, біоін-
сектицидів, біоприлипачів, біопрепарати для тваринництва 
та ін. Компанія щороку вдосконалює якість власних біопре-
паратів, проводить лабораторні, лабораторно-польові та 
науково-виробничі  дослідження спільно з науковими уста-
новами Національної академії аграрних наук України. Вже 
10 років компанія співпрацює з головною науковою уста-
новою Міністерства аграрної політики та продовольства 
України з випробувань сільськогосподарської техніки та 

технологій – «ДНУ 
УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого». 

На базі підприємства 
компанії «БТУ-Центр» фа-
хівцями з понад 30-річним 
досвідом роботи здійс-
нюється виробництво 
біопрепаратів, кожен з 
яких включає ретельно ві-
дібрані штами мікроорга-
нізмів. Продукція компанії 
є якісною та екологічно 
безпечною, адже дозволе-
на до використання навіть 
в органічному землероб-
стві, що підтверджується 
відповідними сертифіка-

тами компанії «Органік Стандарт».

Редакцію журналу «АгроЕліта» при-
вабив жвавий інтерес відвідувачів до 
продукції компанії «БТУ-Центр», і ми  
провели ділову розмову з кандидатом 
сільськогосподарських наук, агро-
номом-консультантом, Шморгуном 
Олександром Васильовичем, який 
розповів стосовно варіантів дослідних 
ділянок, презентованих на Міжнарод-
них днях поля 20-22 червня 2018 року. 

Вивчення дії мікоризи на ріст і роз-
виток сільськогосподарських культур 
в минулому році проводили науковці 
з різних наукових установ. Значна ре- 
зультативність була відмічена на усіх 
досліджуваних культурах, таких як: 
соя, кукурудза, пшениця озима та 
соняшник. У цьому році, з метою роз-
робки обґрунтованих рекомендацій 
товаровиробникам, продовжуються 
дослідження з визначення ефектив- 
ності використання мікоризних пре- 
паратів, а також розширюється пере- 
лік культур, на яких вони застосову-
ються. Щоб показати ефективність дії 
мікоризи на кореневій системі куку- 
рудзи та соняшнику порівняно до ва- 
ріантів без її застосування, Олексан-
дром було наглядно продемонстрова-
но довжину та товщину коренів рос- 
лин вказаних культур, які суттєво різ-
нилися за своїм розвитком та масою.

На питання стосовно ефективності 
застосування мікоризних препаратів 
Олександр як досвідчений агро-
ном-практик відповів: «Ефективність 
мікоризи нам відома, її оцінюють 
виробники сільськогосподарської 
продукції. Ми лише допомагаємо 
товаровиробникам розпізнавати її 
дію та вчимо розрізняти переваги. 
Паралельно з цим проводимо відбори 
проб ґрунту, разом з агрономами 
організовуємо виїзди на виробничі 
полігони, розглядаємо мікоризу, її на-
явність, ефективність дії мікробних 
препаратів. Лише особисто оцінивши 
разючі переваги нашої продукції, такі 
господарства стають постійними 
нашими клієнтами».

Організувавши дослідні ділянки в 
с. Дослідницьке, компанія «БТУ-Центр» 
ставила за мету також показати 
ефективність застосування мікробних 
препаратів разом з мінеральними 
добривами. Якщо ж застосовувати 
лише мінеральні добрива, зазначив 
Олександр, то їх ефективність значно 
нижча, ніж за внесення мінеральних 
добрив разом з біопрепаратами. Крім 
того, за рахунок використання мікроб-
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них препаратів підвищується ефектив-
ність мінеральних добрив, оскільки по-
кращується доступність рухомих форм 
фосфору і калію, які наявні в ґрунті. 

Програма досліджень з визначення 
ефективності дії мінеральних добрив і 
мікробних препаратів під час вирощу-
вання пшениці озимої передбачала два 
варіанти. У першому варіанті міне-
ральні добрива вносили під оранку, у 
другому – мінеральні добрива вносили 
разом з деструктором і ґрунтовим пре-
паратом «Граундфікс». Цей препарат, як 
показують багаторічні дослідження, ха-
рактеризується значним підвищенням 
коефіцієнту використання внесених 
мінеральних добрив за рахунок дії 
корисних мікроорганізмів, забезпе-
чуючи позитивний баланс елементів 
живлення в ґрунті. Так, за результатами 
аналізу ґрунтових зразків, відібраних з 
дослідних ділянок на пшениці озимій, 
кількість сапротрофної мікофлори в 
ґрунті була значно вищою у варіанті, де 
вносили біопрепарати.

На таких культурах як соняшник, 
кукурудза і соя дія ґрунтових біопрепа-
ратів та мінеральних добрив вивчалася 

у трьох варіантах:
1. Контроль (мінеральні добрива);
2. Мінеральні добрива і внесення 

під оранку біодеструктора стерні 
«Екостерн» та препарату «Граундфікс»;

3. Мінеральні добрива разом з 
біодеструктором стерні «Екостерн» та 
весняне внесення під передпосівну 
культивацію мікробіологічного добри-
ва «Граундфікс».

На усіх трьох досліджуваних культу-
рах найбільшу ефективність мінераль-
них добрив було відмічено у варіанті із 
застосуванням «Екостерну» та «Граун-
дфіксу» під передпосівну культивацію. 
Крім того, за цього варіанту було відмі-
чено найбільшу кількість сапротрофних 
мікроорганізмів, зменшення патогенної 
та токсиноутворювальної мікофлори. 
Результати агрохімічного аналізу ґрунту 
також були кращими на вищевказаному 
варіанті, оскільки кількість рухомих 
форм фосфору і калію та ступінь їх 
рухомості характеризувалися вищими 
показниками.

На таких культурах як кукурудза, 
соняшник і соя передбачалося внесен-
ня разом з ґрунтовим гербіцидом ще 
й прилипача «Липосам», який сприяв 
утриманню гербіциду у зоні проростан-
ня бур’янів, не допускав його проми-
вання у зону коренів рослин, особливо 
на соняшнику та кукурудзі. І, як резуль-
тат, страхові гербіциди на соняшнику і 
кукурудзі не вносили, на відміну від сої. 
Доречно відмітити, що застосовуючи 
«Липосам» разом з ґрунтовими гербіци-
дами, дякуючи підвищенню їх ефек-
тивності, мали можливість зменшувати 
грошові і матеріальні витрати. 

Олександр Шморгун: «Що стосу-
ється обробки насіння, то в цьому році 
наші зусилля спрямовані на вивчення 
дії нового мікоризного біопрепарату 
нашої компанії – «Мікофренд». Він забез-
печує активне утворення мікоризи та 
додаткове заселення кореневої та при-

кореневої зони рослин сапрофітними 
ризосферними бактеріями, позитивна 
дія яких проявляється у виробленні при-
родних антибіотиків, що пригнічують 
розвиток таких хвороб як: фузаріоз, 
фітофтороз, альтернаріоз, різнома-
нітних бактеріозів тощо. Крім того, за 
рахунок збільшення площі поглинання 
кореневої системи рослин покращу-
ється забезпеченість їх збалансованим 
мінеральним живленням. Таким чином, 
за рахунок застосування препарату 
«Мікофренд» створюється симбіоз 
гриба, корисних бактерій  і рослини, що 
позитивно впливає на формування її ве-
гетативних та генеративних органів, 
забезпечує підвищення урожайності».

Так, восени препаратом «Мі-
кофренд» було оброблено насіння 
пшениці озимої разом з хімічним прот-
руйником. Весною обробляли насіння 
кукурудзи, яке уже було оброблене 
хімічним протруйником оригінатором 
гібриду». На варіантах, де застосовував-
ся «Мікофренд», нині спостерігається 
кращий розвиток і збільшення корене-
вої маси та маси  усієї рослини. На рос-
линах пшениці озимої уже зараз можна 
побачити переваги від застосування 
«Мікофренду» та інших біопрепаратів. 
На цих варіантах колос на 1 см довший, 
кількість зерен у колосі до 10 зернин 
більша, порівняно до контролю (без 
застосування зазначених препаратів).

Щодо формування кошика соняш-
нику і кількості бобів на сої, результати 
будуть дещо пізніше, оскільки соя пере-
буває у фазі цвітіння, а кошик соняш-
нику тільки формується і знаходиться у 
стадії зірочки.

Насіння сої обробляли хімічним 
протруйником, інокулянтом «Різолайн» 
та «Мікофрендом». Під час вегетації 
культури застосовували біопрепарати, 
такі як «Органік-баланс», мікроелементи 
«Хелпрост» і нове органічне добриво  
«Гуміфренд» на основі гумату калію з 
вмістом корисних мікроорганізмів та 
продуктів їх метаболізму.

Професійний та системний підхід 
компанії «БТУ-Центр» базується на по-
силенні діяльності корисної мікрофло-
ри ґрунту, активізації надходження в 
рослину поживних речовин і підви-
щення коефіцієнту їх використання 
(активізації синтезу білків, вуглеводів і 
вітамінів), підвищенні стійкості рослин 
до негативних факторів навколишнього 
середовища, підвищенні врожайно-
сті та якості сільськогосподарської 
продукції навіть у нестабільних умовах 
зміни клімату. Фахівці компанії розро-
бляють чіткі рекомендації для сіль-
ськогосподарських підприємств, які, 
враховуючи їх, можуть бути ефективни-
ми та успішними товаровиробниками 
продукції рослинництва.

Наталія Негуляєва
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
КОМПОСТУ

Упродовж століть гній застосовують в якості високоефек-
тивного органічного добрива, але для збереження його 
поживних речовин потрібні додаткові заходи. Річ у тому, 
що гній “виробляється” щодня, а використовується сезонно – 
здебільшого навесні й восени. Протягом 5-6 місяців зберіган-
ня під впливом мікроорганізмів у ньому відбуваються складні 
біохімічні процеси розкладу органічних речовин, внаслідок 
чого утворюються нестійкі азотні сполуки, які потім перетво-
рюються на газоподібний аміак, вуглекислий газ і воду. Випа-
ровування аміаку і є причиною того, що з гною за час його 
зберігання втрачається понад 50% азоту. Проте цим втра-
ти не обмежуються. Якщо розкиданий по полю гній одразу ж 
не приорати, то через 4 години з нього вийде 55,3% аміачно-
го азоту, а через 48 годин – 77,8%! Відповідно зменшиться й 
ефективність внесеного добрива. 

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

Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фіксації 
азоту, для чого по розкиданому гною відразу розсівають фос-
форитне борошно (з розрахунку 40-60 кг на 1 т. гною) або 
додають його в кількості 4-6% при укладенні гною до гно-
єсховища. Крім того, за безприв’язного утримання худоби, 
фосфоритне борошно можна змішувати з гноєм, розсипаю-
чи його перед внесенням торф’яної або солом’яної підстилки, 
з розрахунку 1-1,5 кг на одну корову на добу. 

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

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

втрат;
- У гної утворюється цінна сполука – фосфорнокислий 

амоній;

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

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

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

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

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

- більш висока ефективність компостування фосфо-
ритного борошна з гноєм у порівнянні із звичайним змі-
шуванням обох добрив перед їхнім внесенням у ґрунт має 
більший прояв у дослідах з ярими культурами, у яких до-
бриво вносилося навесні. 

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

За основу взято фосфоритне борошно з хіміч-
ним складом: Р-24%, Са – 40%, S-2%, Mg+В+Zn+-
Мо+Mn до 4%.
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ПШЕНИЦЯ ОЗИМА.  
АВАНГАРД СВІТОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Якщо аналізувати сьогодення, то за підрахунками 
учених, сьогодні приріст урожайності зернових культур 
на 50% досягається за рахунок впровадження нових 
сортів, а на 50% — за рахунок удосконалення технології 
вирощування. І такий тренд, відповідно до висновків 
експертів ФАО, збережеться ще протягом наступних трьох 
десятиліть. Галопуючі зміни клімату заставляють провідні 
селекційні центри створювати сорти нового покоління з 
активними адаптивними ознаками. Тож, для аграрія, який 
орієнтується на рослинництво інтенсивного типу, важливо 
знати передові «імена» сортів, з якими можна досягнути 
високих результатів

Відомо, що використання старих сортів занесених до 
Реєстру понад 8-10 років тому, призводить до збитків. 
Тому, необхідно добирати нові, зареєстровані в останні 
3-5 років, адже кожна сортозаміна дає прибавку урожай-
ності 1,5-2,0 т/га.

Однак успадкований генетичний потенціал сорту не 
може сам по собі гарантувати відповідну урожайність, ос- 
кільки реалізація потенціалу значно залежить від регульо-
ваних і не регульованих чинників довкілля, створення для 
кожного сорту відповідних умов і сортової агротехніки.

Тому на основі результатів вивчення теоретико-методо-
логічних основ формування насінництва озимих зернових 
культур було встановлено, що за ступенем інтенсивності 
вирощування насіння сорти поділяють на високоін-
тенсивні (напівкарликові або низькорослі), інтенсивні 
(сортотип Безостої 1, середньорослі або «універсальні»), 
пластичні (сортотип Миронівської 808).

До основних особливостей сортів високоінтенсив-
ного та інтенсивного типів належить високий потенціал 
урожайності (понад 10 т/га), висока якість зерна, стійкість 
проти основних хвороб та вилягання, середній або до-
брий рівень зимостійкості й посухостійкості. Рослини цьо-
го типу зазвичай напівкарликові або низькорослі (близько 
90 см). Культури високоінтенсивного та інтенсивного 
сорту орієнтовані на інтенсивні технології вирощування, 
оскільки вони вибагливі до високого агрофону, попе-
редників, сприятливих умов, оптимальних строків висіву, 
однак мають невисокі адаптивні властивості.

Необхідно пам’ятати, що за вирощування сортів інтен-
сивного типу за «усередненою» технологією, їхній генетич-
ний потенціал реалізується лише на 20—30%.

Типи сортів
Високоін-
тенсивна 

технологія

Інтенсивна 
технологія

Усереднена 
технологія

Пластичний 40% 80% 100%

Інтенсивний 100% 100% 50%

Високоін-
тенсивний

100% 60% 30%

Виконання потенціалу сорту
Сорти пластичного типу відзначаються високою 

агроекологічною пластичністю: мають високі показники 
морозо- й зимостійкості, добру регенераційну здатність 
після перезимівлі. 

Слід зазначити, що сорти цього типу характеризуються 
найвищими адаптаційними властивостями: мають вищий, 
ніж сорти інших типів, рівень урожайності за неспри-
ятливих погодних умов, низькому ресурсному забезпе-
ченні, незадовільних попередниках. Однак при високих 
агрофонах, після кращих попередників і за сприятливих 
умов зволоження сорти цього типу схильні до вилягання 
і за рівнем урожайності поступаються вище зазначеним 
сортам.

ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНИКІВ
Найкращий попередник для озимої пшениці в зоні Лі-

состепу - багаторічні бобові трави (конюшина, люцер-
на та ін.). Вони збагачують ґрунт азотом і високоякісною 
органічною масою з пожнивних решток. З рослинними 
рештками в ґрунті залишається до 150 кг/га азоту. Крім 
того, покращується структура і підвищується біологічна 
активність ґрунту, зменшується забур'яненість посівів 
озимої пшениці. 

Відмінним попередником є зернові бобові куль-
тури: горох, вика, кормові боби, соя та ін. Вони 
поліпшують структуру ґрунту, не забирають з нього азот, 
зменшують забур'яненість. Вважається, що чим сильніше 
розвинений травостій зернобобових, тим більший вплив 
їх на врожайність наступної культури.

Сорти  
за вимогою  

до попередників

Попередники  
за придатні-

стю
Культури

Колоніа, Франц Добрі

Багаторічні бобові трави (конюши-
на, люцерна та ін.), зернові бобові 
культури (горох, вика, кормові 
боби, соя)

Турандот, Юлія, 
Бодіцек

Допустимія

Ріпак озимий, овес, рання карто-
пля, кукурудза на зелений корм 
та силос, цукрові буряки перших 
строків збирання, гречка

Мулан, Практік
Умовнодо- 
пустимі

Соняшник ранньостиглих гібридів

Мулан, Практік Недопустимі
Кукурудза на зерно, неудобрені 
цукрові та кормові буряки, безмін-
ні посіви озимої пшениці

Сорти  
за інтенсивністю

Назва сорту
Норма висіву,  

млн шт./га

Високоінтенсивні
Франц 4,0-4,5

Колоніа 4,5-5,5

Інтенсивні  
(посухостійкі)

Турандот 3,0-4,5

Юлія 3,5-4,0

Бодіцек 3,5-5,0

Інтенсивні  
(універсальні)

Мулан 3,5-4,5

Практік 3,5-5,5

Рекомендована норма висіву озимої пшениці  
залежно від сорту
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СТРОКИ СІВБИ.
Продуктивність рослин зменшується як при ранніх, так 

і при пізніх строках сівби. У першому випадку озима пше 
Внаслідок переростання, рослини починають інтенсивно 
використовувати запасні речовини і стають менш стійкими 
до несприятливих умов, знижують зимостійкість. 

Сорти  
за інтенсивністю

Назва сорту

Строки сівби

Оптимальноранні  
(5.09-10.09)

Оптимальні  
(10.09-25.09)

Оптимальнопізні  
(25.09-05.10)

Допустимі  
(05.10-10.1)

Високоінтенсивні
Франц × × ×

Колоніа × ×

Інтенсивні  
(посухостійкі)

Турандот × × ×

Юлія × × ×

Бодіцек × × ×

Інтенсивні  
(універсальні)

Мулан × × × ×

Практік × × × ×

Рекомендовані строки сівби озимої пшениці залежно від сорту

Рослини пізніх строків сівби довше сходять, не встига-
ють восени розкущитись, розвинути достатню кореневу 
систему і надземну масу.

Сорти іноземної селекції вимагають ранніх строків 
сівби, для повної реалізації генетичного потенціалу 
вони повинні пройти фазу кущіння.

Середня урожайність сортів ТМ «Семеліта» в розрізі відділків ПП «Аграрна компанія 2004»  
Хмельницька обл., ц/га (2017 рік)

Кожне сільськогосподарське підприємство має індиві-
дуально обирати сорт культури залежно від ґрунтово-клі-
матичних умов та своїх фінансових можливостей, проте 

селекційна наука не стоїть на місці і дає гідну відповідь у 
вигляді нових високопродуктивних сортів, найбільш адап-
тованих до викликів клімату що змінюється.

Микола Сучек
кандидат сільськогосподарських наук,  

начальник відділу насінництва, с 
тарший науковий консультант АХК «Вітагро»

ниця розвиває велику вегетативну масу, сильно кущиться.
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МАЛЕНЬКА ФЕРМА ВЕЛИКОЇ КАНАДИ
Канада є одним з головних гравців на світовому зерновому ринку. Велика кра-

їна з дуже з різними ґрунтово-кліматичними умовами від регіону до регіону – 
дехто з аграрних фахівців проводить паралель між нею та Україною за схожістю 
умов. Втім, якщо розібратись, підходи до господарювання там досить суттєво 
відрізняються, що дає можливість з нашого боку перейняти новий цікавий дос-
від. Представляємо до вашої уваги наш новий матеріал, присвячений  аграрній  
галузі Канади – у розповіді українського аграрія. Своїми спостереженнями та 
враженнями ділиться з нами Віктор Шкіндер, який живе в Канаді та працює в 
сільському господарстві  у провінції Саскачеван. Пропрацювавши більше 7-ми 
років у сільськогосподарському секторі в Україні, він відправився у далеку кра-
їну, аби досліджувати там новітні технології та набувати досвід у нових реаліях.

Провінція Саскачеван розташована у південно-централь-
ній частині Канади. Вона була заснована 1905 року, і на сьо-
годні є однією з найбільш аграрно-розвинених територій 
Канади. На цій території переважно вологий континенталь-
ний клімат. Влітку до + 32°С, взимку – до -35°С. За рік випа-
дає в середньому 35-45 см опадів. 45% канадської пшениці 
та 75% гороху  вирощує провінція Саскачеван. Переважна 
більшість фермерських господарств обробляють 2-3 тисячі 
акрів землі (1200 га).

В Канаді цінується кожен квадратний метр землі (знаючи 
ціну за акр, можемо зрозуміти ці реалії). Ціна коливається 
від 1000 до 5000 доларів за акр (0,4 га). Багато факторів 
впливають на ціну землі:

- якість ґрунту;
- структура поверхні (гориста місцевість чи рівнина);
- наявність каміння в ґрунті;
- кількість ставків та озер на ділянці;
- те, як попередній господар обробляв і доглядав землю;
- віддаленість від ферми або від елеватора (майже кожен 

фермер має зерносховища у віддалених районах від основ-
ного господарства);

- що знаходиться поруч з ділянкою та ін.
Землю може купити тільки громадянин Канади (поки 

що), хочуть дати добро на продаж землі не резидентам, але 
народ проти.

БУДНІ КАНАДСЬКОЇ ФЕРМИ: ПІДГОТОВКА 
ҐРУНТУ, ПОСІВ, ЖИВЛЕННЯ

Хочу поділитися з вами прикладом розвитку  фермер-
ського господарства, що має 100-річну історію розвитку. 
В Канаді фермерські господарства називають фермою, а, 

відповідно, господарів – фермерами. Ця ферма розташова-
на на півдні провінції. Володіє нею одна сім’я, яка розвиває 
цей бізнес у четвертому поколінні.

Наша ферма – це змішане господарство: вирощування 
зернових, бобових, технічних культур та тваринництво. Тут 
утримують в середньому 2000 голів ВРХ в рік та обробля-
ють всього 10 000 акрів землі (4000 га).  6000 акрів (2400 га)  
землі – під посіви та 4000 акрів (1600 га) – під багаторіч-
ними травами, використовують як пасовища та сінокоси.

Система роботи настільки налагоджена, що з усім 
виробничим процесом легко справляються всього семеро 
працівників ферми. 

Підготовка ґрунту. Поля тут дуже специфічні. На кожно-
му полі – з десяток ставків, що утворюються із дощової води 
і талого снігу, та переважно не пересихають протягом року, 
а також  дуже багато каміння. Калюжі та каміння створюють 
багато незручностей для фермера. Складно посіяти, щоб 
не застрягла важка техніка, також  вона часто ламається об 
каміння. 

Я почав працювати на цій фермі на початку квітня. Вся 
земля була вкрита снігом, температура повітря -5°С. Ми го-
тували техніку та насіння до посівної. В поле змогли вийти 
20 квітня, працювала лише дискова борона для обробітку 
ґрунту навколо ставків, щоб земля підсохла для збільшен-
ня площі посіву. Взагалі, поля на зиму не переорюють, 
переважно всі фермери застосовують методику нульового 
обробітку ґрунту.  В  нашому господарстві немає ні куль-
тиваторів, ні плугів, ні розпушувачів, і цього року ми не 
переорювали жодного поля.
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Техніка. Скажу наперед – у фермера є вся необхідна 
с.-г. техніка та обладнання і майстерня  для її обслугову-
вання. На озброєнні у малого фермера: 9-метрова дискова 
борона, дві пневматичні сівалки CASE Concord, чотири трак-
тори – CASE IH STEIGER 540, CASE IH 9350, John Deere 8210 і 
John Deere 6040, два комбайни John Deere T670,  комбайн 
для покосів John Deere W150 (Swather), самохідний обпри-
скувач John Deere 4720,  каток, яким вкатують каміння і 
саме поле Landroller DEGELMAN, збирач каміння DEGELMAN, 
борони, три зерновози та багато іншого.

Посів. Цього сезону ми посіяли горох на зерно, багато-
річні трави, пшеницю, ячмінь, овес, ріпак.  Сіяли горох по 
пшениці, ріпак – по вівсу, ячмінь – по пшениці,  пшеницю 
та овес – по ріпаку. Насіння пшениці, ячменю, вівса фермер 
використовує зі своїх врожаїв, а от насіння гороху, ріпаку та 
багаторічних трав закуповує у постачальників. Для довідки: 
фермер в Канаді не проводить лабораторних досліджень 
насіннєвого матеріалу – існує 100% гарантія якості від 
постачальника насіння. Взагалі фермер в Канаді працює без 
зайвих непотрібних процедур, все дуже просто і легко. 

Так як у нас змішана ферма і власник ставить у пріоритет 
худобу, то для нього немає можливості організовувати посів 
озимих сортів зернових. Відповідно, ми сіємо тільки ярі, 
хоча багато фермерів в Канаді сіють озимі сорти. Я не можу 
сказати однозначно, які сорти і чому вибирає наш власник, 
тут дуже консервативний підхід, фермери можуть роками 
не змінювати продукт, якщо їх все влаштовує. Але можу ска-
зати, що вони не сильно цим переймаються, як я вже писав, 
тут все набагато простіше. 

В нашому регіоні зовсім не популярна соя, а от горох та 
пшениця – це дуже популярні культури для Саскачевану. 
Тож наше господарство засіяло 520 акрів (210 га) гороху на 
зерно та 500 акрів (200 га) пшениці на зерно. Думаю, саме ці 
дві культури будуть цікаві для українських аграріїв, спосте-
рігатимемо за ними. Горох сіяли Dow Seeds, а насіння пше-
ниці, вівса, ячменю – все власне з минулорічних врожаїв.

Всі культури (ріпак, горох, пшениця, ячмінь, овес) були 
посіяні  двома однотипними пневматичними сівалками за 
системою no-till.  Глибина посіву – 3-4 см.

Горох посіяний 1 – 3 травня, пшениця – з 10 по 13 травня. 
Горох обробили сухим інокулянтом перед самим посі-
вом. Пшеницю  протравили трьохкомпонентним препара-
том безпосередньо перед посівом, зробивши контрольне 
зважування насіння. Не вказую назви виробників ЗЗР, але 
вони так само популярні й в Україні.

На полях з горохом та пшеницею до початку липня було 
проведено лише  по одній  гербіцидній обробці. Ні фун-
гіцидну, ні інсектицидну обробки не проводили (не було 
потреби). 

Живлення. Під час посіву всіх культур вносили рідкий 
аміак. Також щороку під усі культури разом з посівом сівал-
кою вносять суперфосфат. Тільки на одному полі перед по-
сівом ріпаку ми давали селітру 100 кг/га (нове поле з дуже 
виснаженими ґрунтами). Є одна особливість живлення ґрун-
тів  у нашому господарстві. Як я вже казав, господарство 
утримує 1500-2000 голів ВРХ. Щороку, зібравши врожай, на 
кожному полі певний час по декілька тижнів, аж до квітня, 
утримують худобу, проводячи натуральне живлення ґрунту, 
а також щоосені – на ті поля, які потребують цього, вносять 
перегній. Позакореневе живлення у нашому господарстві 
не проводять. Побачимо результат восени.

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ЗЗР, ПММ, НАСІННЯ
На сьогодні у провінції Саскачеван є не більше 7 по-

стачальників с.-г. техніки, ЗЗР та насіння. Раніше їх було 
так само багато як в Україні, але нездорова конкуренція 
та безглуздий демпінг знищив основну масу дистриб’юто-
рів – залишились найсильніші. В деяких провінціях Канади 
законом заборонено проводити прямий продаж продукції 
кінцевому споживачу, тобто в приймальній  у фермера не 

стоїть черга з менеджерів-постачальників із комерційними 
пропозиціями,  і він не влаштовує торги. Він сам може зате-
лефонувати і запросити того, кого вважає за потрібне.  

Розповім про одного з постачальників – «СО-ОР» – це 
звичайний кооператив, який виріс до національних масш-
табів. Вони мають величезну мережу продуктових, промис-
лових супермаркетів, мережу зберігання і постачання ЗЗР, 
мережі заправних станцій, с.-г. супермаркетів, станцій з 
доставки рідкого аміаку в поля, насіннєвих супермаркетів 
зі станціями протруювання насіння (його протруюють на 
замовлення під час завантаження). Наше господарство об-
слуговує агроном-консультант цієї компанії, він регулярно 
слідкує за посівами і надає рекомендації, що і коли вносити. 
В «СО-ОР» ми замовляємо ті чи інші необхідні ЗЗР і отриму-
ємо все протягом дня. Коли я отримую товари, то в наклад-
ній є тільки кількість і назва, без цін. Цей процес закупівлі 
та постачання мене особисто вразив! Це реальний спокій 
для фермера і реальна стабільність для постачальника. Все 
контролюється державою.

ПММ постачальник привозить нам регулярно два рази 
в місяць, заливають дизель та бензин до повних цистерн, 
виписують папірець із кількістю, і ґуд бай!

Насіння гороху я отримував безпосередньо на скла-
ді постачальника. Вся процедура оформлення докумен-
тів і завантаження в біг-бег зайняла 25 хв. Ніяких подат-
кових, видаткових, перепусток, сертифікатів. Приїхав, 
назвав фірму, почекав пару хвилин, і ось твоє насіння 
і твій «документ» на товар. Щасливої дороги!  Насін-
ня ріпаку було доставлено протягом дня нам на склад.

Станом на першу декаду липня горох знаходиться в фазі 
бутонізації та цвітіння, а пшениця – у фазі виходу в трубку. 
Чекаємо жнив, напишу про врожайність та про сам процес 
збирання врожаю – він тут зовсім інший.

Далі буде...



Обмін досвідом завжди був головним 
пріоритетом компанії HORSCH. Щоб 
активніше вести діалог з фермерами 
Північної Америки, поряд з уже широко 
відомим модельним господарством 
HORSCH AgroVation в Чехії, аналогічний 
проект стартує і в США, на базі AgVision 
Farm в Доунс, штат Іллінойс. Це дозво-
лить популяризувати бренд HORSCH та 
активно експериментувати з техноло-
гіями вирощування культур в Північній 
Америці.Тут відвідувачі матимуть змогу 
бачити машини безпосередньо в роботі 
на полі. Метою проекту являєтся ство-
рення центру компетенцій HORSCH, на 

базі якого можна буде вести інтенсивний 
діалог з клієнтами та представляти свої 
технології на практиці.

Завдяки своїй розвиненій інфраструк-
турі, ферма AgVision ідеально підходить 
для цієї мети. Вона розташована в центрі 
«Кукурудзяного поясу» США, де вирощу-
ють, головним чином, соєві культури та ку-
курудзу. Компанія HORSCH планує додати 
також цукровий буряк, пшеницю та ріпак, 
щоб набути досвіду ще й з цими культу-
рами. Це дозволить повніше розкрити 
переваги систем землеробства HORSCH.

Ферма включає адміністративну 
будівлю з навчальним залом, майстерню 

та 66 га оброблюваних угідь - достатньо 
для проведення польових випробувань. 
Фермю керує Даніель Фултон, який 
має великий досвід аналізу польових 
досліджень.

Щоб розширити знання в галузі 
Controlled Traffic Farming (контрольова-
ні проходи полем, коли вся техніка ру-
хається полем одними і тими ж коліями 
і, таким чином, ущільнюється мінімум 
площ) у певних грунтових та кліматич-
них умовах, вся ферма вже адаптована 
до CTF. На фермі використовується 
32-рядна сівалка Maestro 32.15, а та- 
кож дискова борона Joker. Також 
планується використання інших ма-
шин HORSCH, зокрема обприскувача 
HORSCH Leeb LT.

На даний момент особлива увага 
приділяється збиранню врожаю в США. 
У цьому секторі все ще залишається 
безліч питань. HORSCH може поділитися 
своїми досвідом з фермерам. В США все 
більшого попиту набирає технологія точ-
ного висіву. Перші випробування будуть 
розпочаті на фермі вже восени.

Ще однією важливою темою є виро-
щування генномодифікованих (ГМО) 
сортів та гібридів. Сьогодні в США – це 
норма, а в Європі піддається серйозній 
критиці. Порівняльні досліди на цю тему 
будуть також скоро проведені.

У липні відбудуться перші практичні 
дні в фермі AgVision. Одним з головних 
ораторів буде Міхаель Хорш.

НОВЕ ДЕМОНСТРАЦІЙНО-ДОСЛІДНЕ 
ГОСПОДАРСТВО HORSCH В США
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Назва
Ширина 

рулону

Межа міцності 

на розрив
Щільність Натяг Опис

BazaNET 123 см 2000 м 3000 м 3600 м 250 кг 10,5 г/м.п. 15-20%

Сучасна, високоякісна сітка для тюкування, 

стійка до впливу УФ(ультрафіолетових) 

променів, підвищеної міцності.

Метрів в рулоні

Метрів в 

кілограмі
Тип

Лінійна 

щільність

Межа 

міцності на 

розрив

Вага 

бобіни

Метрів в 

бобіні
Опис

110 РР 9090 ТЕХ  9090 288 кг 9 кг 990

130 РР 7700 ТЕХ 7700 245 кг 9 кг 1170

150 РР 6660 ТЕХ 6660 214 кг 9 кг 1350

360 РР 2860 ТЕХ 2860 116 кг 5 кг 1800

400 РР 2500 ТЕХ 2500 88 кг 5 кг 2000

500 РР 2000 ТЕХ 2000 71 кг 5 кг 2500

Підходить для прес-підбирачів з 

найвищим ступенем стиснення, відповідає 

вимогам найвибагливіших професіоналів.

Забезпечує найбільш оптимальну роботу 

прес-підбирачів з високим ступенем 

стиснення.

Використовується в рулоних прес-

підбирачах, забезпечує якісне 

обв`язування рулонів.

3000600 5 кгРР 1660 ТЕХ 1660 61 кг









HONDA ПРЕЗЕНТУВАЛА 
НАЙШВИДШУ ГАЗОНОКОСАРКУ  
В СВІТІ

У м. Гудвуд, Великобританія, на Фестивалі швидкості 
була продемонстрована 200-сильна газонокосарка.

На Фестивалі Honda представила трактор-газонокосар-
ку Mean Mower V2, повідомляє traktorist.ua. Попередня вер-
сія Mean Mower у 2014 році встановила рекорд швидкості 
для газонокосарок — 187 км/год. Проте, з того часу газо-
нокосарка Chevrolet V8 оновила цей рекорд — 215 км/год. 
Mean Mower V2 планує повернути Honda рекорд.

Honda розробила газонокосарку разом із командою 
Team Dynamics. Модель відповідає двом основним вимо-
гам: виглядає як газонокосарка та безпосередньо косить 
траву.

Машина має 4-циліндровий однолітровий двигун потуж-
ністю 192 к.с. та вагу 140 кг. Двигун газонокосарка «запо-
зичила» у мотоцикла CBR1000RR Fireblade SP, який здатен 
розкручуватись до 13 000 обертів за хвилину. Косарка 
оснащена шестиступінчастою напівавтоматичною короб-
кою передач. Співвідношення потужності до власної ваги 
величезне — 1000 к.с. на 1 тону.

У Honda стверджують, що Mean Mower V2 здатна розі-
гнатися до 240 км/год.
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lemken.com

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

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

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

ТОЧНІСТЬ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

КОМПАНІЯ MICHELIN 
ПРЕДСТАВИЛА НОВІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  
І ПРОМИСЛОВІ ШИНИ

Компанія Michelin представила на сільськогосподарській 
виставці Ag in Motion в канадській провінції Саскачеван 
свої нові шини для сільськогосподарської та будівельної 
техніки - моделі Michelin CrossGrip і Michelin AxioBib2.

Про це повідомляє topof.ru.
Michelin CrossGrip - універсальна радіальна шина, яка 

підходить для доріг, бездоріжжя і снігу. Всесезонна шина 
створена на основі спеціального компаунда і відрізняєть-
ся підвищеною вантажопідйомністю, що дозволяє вико-
ристовувати її для установки на трактори, екскаватори та 
навантажувачі. Ненаправлений малюнок протектора шини 
зберігає стабільне зчеплення при русі вперед і назад, а 
асиметричні бічні блоки покращують контакт з поверхнею 

в зимових умовах і скорочують гальмівний шлях. Посиле-
на конструкція шини CrossGrip знижує ризик проколів і 
пошкоджень, а глибина малюнка протектора оптимізова-на 
таким чином, щоб зменшувати пошкодження паростків при 
польових роботах. Шина підходить для установки шипів.

Шини CrossGrip з'являться на ринку Північної Америки з 
1 серпня 2018 року в декількох типорозмірах - 250 / 80R16, 
400 / 80R24 (16.0R24), 440 / 80R24 (16.9R24) і 440 / 80R28 
(16.9R28). У 2019 і 2020 році розмірна лінійка буде розши-
рена.

Також Michelin представила в Канаді другу новинку 
- радіальну шину підвищеної прохідності AxioBib2, призна-
чену для тракторів середньої і високої потужності і зберігає 
продуктивність при зниженому робочому тиску. Модель 
AxioBib2 демонструє чудове зчеплення в польових умовах 
при робочому тиску в 9 psi завдяки своєму над-гнучкому 
каркасу і технології Michelin Ultraflex VF.

Шина AxioBib2 вже доступна на ринку в розмірах 710 / 
60R42 і 600 / 60R30. Додаткові типорозміри моделі Michelin 
представить в 2019 році.





рівномірне
підняття

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

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

Безкоштовні телефонні лінії!

Лапа зі зміщеним 

ріжучим елементом

Плужна підошва

Система регулювання робочої глибини Multistop;
Пружинний захист робочих органів.

Основні агрономічні особливості:

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

6.0

3.0

4 060
8

Навісний Причіпний 

Будь на хвилі!





РОБОТ-ВАЗОН МОЖЕ ПІДБИРАТИ 
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ 
РОСЛИН

Китайська компанія Vincross може почати масове вироб-
ництво роботизованого вазона для рослин. Він самостійно 
визначає, скільки потрібно освітлення, коли здійснювати 
полив і інші умови для кращого росту.

Про це повідомляє aggeek.net.
Спочатку робот-горщик для квітів створювався розроб-

ником і засновником Vincross Сунь Тякі як зразок теорії 
Sharing Human Technology with Plants. Він пояснює її так: 
людина теж не відразу дійшла до тих речей, які не закла-
дені в ній природою, але вона їх робить і тому виживає 
і розвивається. Те, що рослини нерухомі і прив'язані до 
одного місця, робить їх уразливими і часто призводить до 
їх загибелі.

Саме тому, вже більше трьох років, він працює над про-
ектом використання технологій для рослин. Роботизова-
ний горщик створений на основі робота-краба HEXA. Вазон 
на ніжках, так само як і "батько", вміє рухатися, танцювати і 
гратися з власником.

А ще він моніторить стан рослин і шукає для них відпо-
відні умови. Наприклад, якщо рослині занадто темно, гор-
щик перейде на сонячну сторону. Якщо ж сонце погано діє 
на квітку, горщик піде в тінь. Також робот стежить за рівнем 
вологості і загальним станом рослини.

Зараз Сунь Тякі, який спочатку переслідував виключно 
філософську мету, всерйоз зайнявся роботою з виробни-
цтва роботизованого вазона для квітів. На це вплинули як 
побажання користувачів, які хочуть мати вдома корисного 
краба-робота, так і інтерес інвесторів.

Вартість такого робота - 949 доларів.
Уже в продажу є ще одна розробка. TerraSentia - робот, 

який збирає дані про стан культур: ідентифікує хвороби, 
визначає рівень розвитку рослин.

БІЛОРУСИ РОЗРОБИЛИ 
ЯГІДНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН

Білоруські вчені розробили причіпний комбайн для 
збору ягід.

Про це повідомляє traktorist.ua.
«У нас розроблений комбайн причіпний, напіврядний 

для прибирання смородини, аронії, аґрусу та шипшини», — 
говорить завідувач лабораторією обробітку плодоягідних 
та овочевих культур Науково-практичного центру Академії 
наук Білорусі з механізації сільського господарства Антон 
Юрін.

На відміну від комбайнів-скребків, які на сьогодні 
заборонені, бо дуже пошкоджують кущі, нова модель 
відрізняється абсолютно іншим принципом дії. Його 
робота заснована на тому, що машина має два механізми, 
які приводяться в дію за допомогою гідросистеми, та які 
струшують ягоди. Далі ягоди надходять по транспортерах 
в вивантажне вікно. Спеціальна пневмосистема з вентиля-
тором висмоктує зайві домішки у вигляді листя чи паличок. 
Останній етап — ягоди надходять в ящик або контейнер.

Такий механізм дає змогу не тільки максимально делікат-
но зібрати ягоди, а й не пошкодити кущі.
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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 
 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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КЕРІВНИКУ. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
Після численних відгуків та звернень щодо статті «Це важливо знати керівнику» в №1 (48) 2017 

року нашого журналу ми зрозуміли, що тема актуальна, і є сенс відповісти на часті питання.
Коротенько нагадаємо суть статті... У сучасному світі, в нашій важкій економічній ситуації питан-

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

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

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

ливної системи, що дозволяють продути або пролити паливо 
через витратомір в каністру, пломбуються одноразовими 
номерними пломбами, що виключають махінації. Більш того, 
система моніторингу в комп'ютері дозволяє легко виявити 
час і місце можливих махінацій. Побудувавши маршрут руху і 
паралельно з ним графік витрати палива на годину, Ви поба-
чите, що під час руху витрата була плавною, без аномальних 
стрибків. Під час стоянки взагалі витрата виключається, або 
якщо двигун в цей момент запущений, то він не перевищує 
витрати холостого ходу.

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

Відповідь: дуже часто водії починають так званий саботаж 
в надії вимотати Вас психологічно постійним ниттям, після 
чого Ви повернетеся до системи усередненої норми списання 
по пробігу. Після цього Ви почуєте розповіді про зустрічний 
вітер, ожеледицю, погані дороги, пробки, убиту паливну апа-
ратуру і т. д., що призведе начебто підвищену витрату палива. 
При цьому, якщо Ви взагалі не користуєтеся GPS контролем, 
то кілометраж легко можна накрутити (гугл їм на допомогу), 
тим самим списуючи паливо на цей накручений пробіг. Ваша 
відповідь повинна бути проста і логічна. Ви заплатили за цю 
систему гроші, фірма дала гарантію 2 роки на обладнання і 
точність вимірів, тому Ви викликаєте представника компанії 
для тестового заїзду. Він особисто, у Вашій присутності прове-
де тестовий заїзд і після цього ми порівняємо фактичні витра-
ти із звітніми. Якщо виявляться розбіжності, то честь і хвала 
водієві, а якщо немає, то всі витрати по приїзду представника 
компанії, його роботу, добові, витрати на відрядження та інші 
витрати водій сплатить зі своєї кишені. У 99,9% випадків Ваш 
водій розуміє, що краще не лукавити.

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

Відповідь: використання взимку літнього палива в будь-яко-
му випадку створює проблеми, хоч з витратоміром, хоч без. 
Але для стабільної роботи в зимовий час головне значення має 
професійний монтаж витратоміра. Зворотний потік палива з 
двигуна підігріває паливо в баку. Різниця температури палива 
на вході і на виході не більше 30 градусів. Тому є кілька умов для 
нормальної експлуатації двигуна з проточною системою контр-
олю витрат палива ... По-перше, взимку використовуйте зимове 
паливо, щоб уникнути ситуації, коли паливо в баку вже при нулі 
градусів перетворюється в сметану. Тобто воно повинно залиша-

тися рідким. А сам витратомір підігрівається зворотним потоком 
палива, тобто забивання вузлів паливної системи неможливе.

4) Вартість всього обладнання чимала, коли вона 
окупиться?

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

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

Відповідь: ні, абсолютно не впливає. Тому що паливна схе-
ма абсолютно не змінюється. Неодноразово у нас були випад-
ки, коли сервісна служба того чи іншого бренду або механіки 
підприємства намагалися підняти шум, що це призводить до 
порушення роботи двигуна, збою комп'ютера і т.і. Рішення в 
цьому випадку дуже просте – приїзд нашого представника і 
в присутності трьох сторін проведення аналізу роботи всіх 
систем авто з витратоміром і без нього. Для наочності під-
ключаємо в паливопровід термометри, манометри, вакуум-
метри і, повірте, всі показники будуть незмінні. Так вже було 
багаторазово!

Це найбільш часті теми запитань клієнтів. Варто відзна-
чити ще один нюанс – це можливість тестової установ-
ки системи на 30 днів, щоб остаточно переконати Вас у 
правильності тези «довіряй, але перевіряй». При цьому 
оплачується тільки монтаж системи. Наша компанія «Південь-
спецприлад» має дуже давню і успішну історію, і ми, в першу 
чергу, задоволені, коли задоволені наші клієнти. 

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

www.uspi.com.ua, 

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



 +38 044 201-11-68, 206-87-82
e-mail: elenar@iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua, www.мвц.укр
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ЖНИВА-2018: ЗІБРАНО 20 МЛН ТОНН 
ЗЕРНА НОВОГО ВРОЖАЮ

Станом на 25 липня намолочено 20 млн тонн ранніх зер-
нових та зернобобових культур з 6,3 млн га (65% до прогнозу) 
при врожайності 31,9 ц/га.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
У тому числі:

• озимої пшениці – 15 млн тонн з 4,4 млн га (70%) при 
врожайності 34,2 ц/га;

• ярої пшениці – 37 тис. тонн з 16 тис. га (9%) при врожай-
ності 23,0 ц/га;

• озимого ячменю – 2,9 млн тонн з 816 тис. га (99%) при 
врожайності 35,1 ц/га;

• ярого ячменю – 1,3 млн тонн з 628 тис. га (41%) при 
врожайності 19,9 ц/га;

• гороху – 541 тис. тонн з 319 тис. га (75%) при врожайно-
сті 17,0 ц/га.

Також намолочено 67 тис. тонн жита з 27,5 тис. га (19%) при 
врожайності 24,5 ц/га та 16 тис. тонн вівса з 9,3 тис. га (5%) до 
прогнозу при врожайності 17,5 ц/га.

Крім того, зібрано 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 902 тис. га 
(92%) при врожайності 25,8 ц/га та 11 тис. тонн ярого ріпаку з 
7,5 тис. га (14%) до прогнозу при врожайності 15,0 ц/га.
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ТЕХНОТЕСТ
Швидка доставка  по всій Україні

(096) 0000737 (066)0000737
www.technotest.com.ua
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Як підвищити прибуток з вашого врожаю?

Що для цього потрібно?

1

1

2

2
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Постійно вимірюйте вологу зерна у полі. Контролюйте 
час збору врожаю для зменшення витрат на сушку.

Підсушуйте зерно самостійно, постійно вимірюйте вологу.

Різниця у волозі лише на 1% значно збільшить ваш прибуток!

Пробовідбірник зерна ПЗК

Вологомір зерна “ФармПоiнт” чи ”ФармПро”

для відбіру проби у насипі зерна

Виробництва Данії, 2 роки гарантії, 
точність виміру 0.5% та краще! Для усіх культур! 
  Дізнайтесь більше за телефонами!
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ВЧЕНІ РОЗРОБИЛИ РОБОТА, ЩО 
ВИЗНАЧАЄ СТАН КУКУРУДЗИ НА 
ПОЛЯХ

TerraSentia – робот, який збирає дані про стан культур: 
ідентифікує хвороби, визначає рівень розвитку рослин. Він 
уже в продажу,повідомляє aggeek.net.

Останнім часом з’явилося багато розробок робототех-
ніки для сільського господарства. Французи розробили 
робота для прополки кукурудзи, а британці систему, яка 
позбавить від необхідності використання гербіцидів. Але 
всі вони були на рівні прототипів. Робот TerraSentia ж – це 
своєрідний прорив. Розробка вже доступна для покупки 
– і фермер може хоч сьогодні замовити собі таку машину. 
Правда потрібно поспішити. Перша партія з 30 роботів буде 
продаватися за акційною ціною – $ 5 000. Потім вартість 
зросте в чотири рази.

Робот оснащений трьома RGB-камерами, також клієнт 
отримає доступ до інноваційного програмного забезпе-
чення для машинного навчання і 100 годин безкоштовних 
консультацій розробників. Машинне навчання також тренд 
сучасного сільського господарства. І вже щосили впрова-
джується в агросферу.

Систему TerraSentia розробили вчені Іллінойського 
університету. Він вже отримали нагороду за кращу систе-
му в Піттсбурзі на провідній конференції з робототехніки 
Robotics: Science and Systems. Проект підтримали Агент-
ство перспективних дослідницьких проектів Міністерства 
енергетики США. А також Інституті геномної біології. Тепер 
комерційною реалізацією проекту займається стартап 
EarthSense.

Робот компактний і мобільний. Його вага приблизно 
11 кілограм, а довжина 30 сантиметрів. Система оснащена 
набором камер і може захоплювати в кадр кожну рослину 
в повний зріст. Алгоритми глибокого навчання дозволяють 
роботу визначати кількість кукурудзи і її стан, вивчивши 
300 зображень.

Одна з проблем полягала в тому, що рослини нерівно-
мірно розподіляються на полі, тому об’єктив може охопити 
не все. Для цього робот використовує камеру, яка поверта-
ється. Таким чином вчені створили досить надійну систему 
для моніторингу кількості та стану рослин.

Така розробка полегшить життя не лише фермерам, а й 
селекціонерам, які проводять масові експерименти, спосте-
рігаючи за розвитком тисяч різних сортів.

CLAAS ВСТАНОВИВ НОВИЙ 
СВІТОВИЙ РЕКОРД З КОСІННЯ 
ТРАВИ

Компанія Claas заявила про новий світовий рекорд з 
косіння, викосивши 141,1 га люцерни за 8 годин. Перевер-
шивши попереднє досягнення на 40,5 га, яке було вста-
новлений на траві, а не на люцерні, і косаркою без плю-
щилки, новий рекорд встановив Тейт Месберген з компанії 
Mesbergen Farms (США).

Про це повідомляє traktorist.ua.
В роботі був задіяний трактор Axion 800 і косарка-плю-

щилка Disco 1100 RC, все супроводжувалося командою 
підтримки. Максимальна швидкість по полю станови-
ла 30 км/год і під час переїздів з одного поля на інше 
50 км/год. В середньому косарка косила 17,6 га/год, серед-
ній показник — 5,2 т сухої маси на гектар.

«Не всі поля розташовані поряд, тому справжнім випро-
буванням було швидко скласти секції косарки для тран-
спортування і швидко рухатись по дорозі», — говорить 
Тейт.

Не все складалося згідно плану, і в переддень спроби 
пройшли сильні зливи, які на кілька годин відклали поча-
ток. Тракторист також робив дві незаплановані зупинки. 
Перша була між першим і другим полем.

«Я натикнувся на шматок бетону на першому полі і 
мав перевірити, чи не було пошкоджено косарку. На щастя, 
все обійшлось, і не було потреби заміняти леза. За другою 
зупинкою потрібно було перевірити, чи правильно склалася 
косарка перед транспортуванням по дорозі до останнього 
поля», — коментує робочий процес Тейт Месберген.

Рекорд було підтверджено незалежними свідками, і 
Claas направить необхідні документи до Книги рекордів 
Гіннеса, щоб офіційно підтвердити світовий рекорд.



ТЮТЮН. ІСТОРІЯ НАЙБІЛЬШ СУПЕРЕЧЛИВОЇ 
ТА ВІДОМОЇ КУЛЬТУРИ

Тютюн у світовій практиці сільськогосподарського виробництва хоч і не є найбільш поширеною 
культурою, але точно – відомою та суперечливою для споживання населенням. Натепер культурний 
тютюн займає на земній кулі площі близько 3,5 млн. га. Однак його історія розпочалася дуже давно. 
Деякі дослідники стверджують, що першими на землі курцями були єгипетські фараони, адже в 
одній із гробниць II тисячоріччя до н. е. знайдені глиняний кальян і інші курильні приладдя. Більш 
поширеною версією є те, що батьківщиною тютюну вважають Центральну й Південну Америку, де 
дотепер у природних умовах виростає до 60 його видів і різновидів. А відомою культура стала завдяки 
Христофору Колумбу.

ІСТОРІЯ ПОШИРЕННЯ ТЮТЮНУ
Українське слово тютюн запозичене з турецької мови (тур. 

tütün), хоча раніше тютюн традиційно називався словом «та-
бак», а саме слово означало «махорка». «Табак» же проходить 
від фр. tabac, для європейців воно спочатку позначало і рос-
лину і сигару, зроблену з його листя. Це слово, у свою чергу, 
походить від ісп. tabaco, яке у свою чергу запозичене з мови 
південноамериканського племені араваків і означало різновид 
люльки для куріння. 

Отож, враховуючи і мовне походження слова, історичною 
батьківщиною тютюну вважають Північну і Південну Амери-
ку. І лише після 1492 року, коли Христофор Колумб висадився 
на острові Гаунангані, (названому ним Сан-Сальвадор) та 
побачив насадження рослини, тютюн розпочав шлях до «по-
пулярності» та вразив світ лихоманкою до паління. Хоча пер-
шовідкривачі Америки з подивом спостерігали як місцеві жи-
телі втягували в себе дим із тліючих листків якоїсь рослини, а 
також – як жують і проковтують його. Тютюн у формі згортків 
висушеного листя називали «табако» і «сигаро».

Подорож тютюну світом розпочався з іспанського королів-
ського двору, де рослину довгий час вирощували як декора-
тивну. Уже в 1559 р. перші тютюнові плантації з'являються в 
Португалії, а звідти, в 1560 р., – у Франції. З Франції розпо-
чався подальший бурхливий період розвитку тютюнництва як 
індустрії виробництва цигарок.

У Францію тютюн потрапив у 1556 році з Бразилії. Його 
було привезено з подорожі монахом Андре Теве. Андре в око-
лицях свого міста Ангулеме засіяв плантацію тютюну. Згодом 
цю рослину називали «ангулемською травою». Кардинал 
Рішельє в 1621 році ввів податок на продаж тютюну. Міністр 
Кольбер зробив з виробництва і продажу тютюну королівську 
монополію. В ті часи виробництво тютюну було найрозвину-
тішим в Європі.

До 1600 року комерційні плантації тютюну також з’явили-
ся в американських колоніях Іспанії. У 1612 році Джон Ролф 
зібрав перший свій урожай в англійській колонії Джеймстаун 
(Вірджинія), після чого країнами, в які він завозився з цих 
плантацій був охрещений вірджинський. Наприкінці XVI - по-
чатку XVII століття паління поширилося й на інші материки.

Спочатку захоплення тютюном було настільки сильним, 
що даній рослині стали приписувати лікувальні властиво-
сті, вважаючи тютюн ледве не панацеєю. Однак пізніше він 
виправдав сучасне ставлення до себе – до культури його спо-
живання. Непомірне споживання тютюну не рідко приводило 
до важких отруєнь, що спонукало владу й церкву почати бо-
ротьбу з палінням. В Америці, наприклад, курців страчували, 
у Туреччині – саджали на кіл, в Італії – відлучали від церкви й 
заживо замуровували в стіни.

ТЮТЮН ТА УКРАЇНА
Не оминув тютюн і територію України, де виявилися над-

звичайно сприятливі умови для його вирощування. Тютюн 

був завезений на ці терени у другій половині XVI ст. Петром 
І, який мав звичку його палити. Поширення шкідливої звички 
набуло такої «популярності», що вже 1683 року був виданий 
спеціальний царський указ, відповідно до якого курців карали 
60-ма кийовими ударами по п'ятах, а торговцям тютюном 
«пороли ніздрі й різали носи». Наприкінці XVII – початку 
XVIII століття заходи, спрямовані проти паління, стали більш 
м’якими, тютюн стали вирощувати у промислових масшта-
бах, зокрема на території сучасної України.

Так, у 1717 році в Охтирці (Харківщина) було збудова-
но першу в Російській Імперії тютюнову фабрику, що мала 
плантації найкращих сортів тютюну (50 га). В Україні площа 
під тютюном і махоркою постійно зростала: з 550 га у 1727 
до 22 000 га у 1860. У 1911 посівна площа в 9 українських 
губерніях зросла до 28 490; у 1913 зменшилася до 24700 га (у 
тому числі 8 600 припадало на тютюн, 16 100 на махорку), що 
становило 44% площі під тютюном у Російській імперії. З цих 
губерній культура тютюну поширилася на Крим і Бессарабію, 
а в другій половині ХІХ ст. на Кубань і чорноморське узбе-
режжя Кавказу.

Спроби вирощування тютюну були вдалими і в Галичині 
та на Буковині. Вони датуються серединою XVII століття. 
У 1677 році, у часи Йогана ІІІ, тютюнництво обкладалось 
податками. Вже у великому обсязі на початку XVIII століття 
тютюнництвом на Поділлі займались німецькі колоністи. У 
Східній Галичині почали вирощувати тютюн після приєднан-
ня до Австрії (1772), а саме вирощування було дозволене у 15 
районах, а також на Буковині, у місцевостях, які межують з 
Галичиною.

У радянський період історії України посівні площі під цією 
культурою були практично стабільними і складали від 20 до 
27 тис. гектарів. Виробництво тютюну розвивалося до 80-х 
років, коли обсяг валового збору дорівнював понад 20 тис. 
тонн. Сьогодні ця цифра складає менше 100 тонн.

Традиційними регіонами вирощування тютюну залишають-
ся південні і західні області України, зокрема, в Тернопільська, 
Хмельницька, Івано-Франківська, Вінницька, Чернівецька, 
Одеська, Закарпатська області, а також Крим. Натепер в Украї-
ні поширені понад десяток офіційно зареєстрованих сортів, до 
яких відноситься Берлей 46, Бравий 200, Спектр, Тернопіль-
ський перспективний, ВМС-24, Символ-4, Берлей 38, Вірджи-
нія 27, СВ-13, Тернопільський 14, Собольчський 33, Жовтоли-
стий 36. Їх виведенням і поширенням займаються вітчизняні 
наукові установи НААН Тернопільщини і Закарпаття.

Слід відзначити, що більша частина вирощуваних сортів 
відноситься до так званих напіворієнтальних сортів і вимагає 
додаткової процедури – ферментації, а тому не завжди підхо-
дять до рецептури сучасних тютюнових сумішей. Не зважаю-
чи на це, Україна має усі можливості для розвитку цієї галузі 
сільського господарства.

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

https://embargo.ua, http://center-life.org
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Шановні партнери, запрошуємо вас на SMART FIELD DAYS — комплексний захід, сфокусований на польовій демонстрації та 
впровадженні інноваційних, розумних та цифрових технологій в АПК України.

Smart Field Days — це різноманіття інновацій, розумних та цифрових технологій, новітньої сільськогосподарської тех-
ніки в дії на спеціально підготовленому полі, що максимально повно розкриє всі їх можливості для українських аграріїв.
Smart Field Days — буде проводитися з 15 по 19 серпня на експериментальному полі ВП НУБіП України «Немішаївського 
агротехнічного коледжу», площею 18 га, розташованому в 38 км від Києва у Бородянському районі. 
Журнал "Агро Еліта" є генеральним медіа-партнером заходу.

Розумні

Дні Поля
в Україн i

Аграрний фестиваль
та виставка-демонстрація

20
18

www.sabb.co.ua+38 (067) 009-6-999 leraoksenko@gmail.com

15-19
серпня

вул.Технікумівська 4. смт. Немішаєве-1 Бородянський р-н. 
Немішаєвський агротехнічний коледж 

Організатори:





*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 запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

Безкоштовні телефонні лінії!

MF 7722



ТОВ "Агросем"
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 6А
info@agrosem.ua
0 800 50 17 17
/  agrosem.ua

Запрошуємо на 
АгросемФест, який 

поєднує традиції
з передовими технологіями,

а бізнес з розвагами
для дорослих та дітей. 

АгросемФест проходитиме за адресою:
с. Дзвиняч (поворот на Синьків), 

Заліщицький район, 
Тернопільська обл. 

GPS: 48.698556, 25.714722

ЗАПРОШУЄМО НА «АГРОСЕМФЕСТ»!
16 серпня 2018 з 10:00


