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Вдосконалена конструкція 
механізму передач, що 
покращує його надійність і 
забезпечує більш широкий 
діапазон норми висіву 
насіння.

Посівні секції оснащені 2-х 
контурної системою 

ланцюгового приводу

Диски тукового сошника і 
турбо-диски виготовляються 

відомим іспанським 
виробником Bellota

офіційний відеоканал
/promagroleasing

info@harvest.ua
www.harvest.ua

+38 (067) 497-87-87
+38 (095) 497-87-87
+38 (063) 497-87-87

Шукайте більше інформації 
на наших медіа каналах 
і на сайті компанії

Просапна сівалка c дисковими туковими сошниками і 
полозовидними насінними сошниками призначена для точного 
висіву каліброваного насіння соняшнику, кукурудзи, сорго, 
рицини, сої, люпину, квасолі, кормових бобів по мінімальній і 
традиційній технологи обробки грунту.

Рама виконана з товстостінної 
труби і додатково посилена 
шпренгелем. 

до 40%
компенсації

NEW

сівалка просапна

Сівалка має причіпну конструкцію, 
яка дозволяє агрегатувати з менш 
потужним трактором

подробиці за телефонами:

JULIA 24

загальний об’єм центрального бункера 9000 л

2000 л насіння/7000 л добрива

сівалка обладнана висіваючими секціями МTR 
із пневматичними пружинами регулювання
тиску на ґрунт та міжряддям 70 см.

агрегатується з тракторами потужністю 
від 350 к. с.

діапазон робочої швидкості від 4 до 12  км/год
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Агрегати передпосівні
АП-3, АП-6

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

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

ПОН-5П, ПОН-6, ПОН-8

Коток подрібнювач
КЗК-6-04

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

НТС-5,02, НТС-10-01, НТС-12, 
НТС-20

Кормороздатчик
КРК-11

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

9.2, 9.2-01, 10, 12,5

Завантажувачі сівалок
ЗС-30М

(Зіл, Газон)

Борона дискова важка
БДВ-4,2-01

Зчіпки гідрофіковані
СГП-12, СГП-21

Культиватор паровий-причіпний
КПП-8,2

Борона дискова важка
БДВ-6,9

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

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

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

Причіпи тракторні
ПТС-4.5, ПТС-7

Агрегати для перевезення води
АПВ-3, АПВ-6, АПВ-10
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КЕРІВНИК ТОВ «АГРОДІМ ВЕЛЕС» ВІТАЛІЙ БОГАЧИК: 
«ПРАЦІВНИКИ «СЕРВІС-АГРОЗАХОДУ» НЕ ЛИШЕ ДОБРЕ 
ЗНАЮТЬСЯ НА ПРОДУКТАХ КОМПАНІЇ, А Й ПРАЦЮЮТЬ 

ШВИДКО ТА ОПЕРАТИВНО»

В Україні всіма барвами грає осінь. Містяни насолоджують-
ся останнім цьогорічним теплом у парках та скверах, а аграрії 
ловлять ласкаві сонячні промені у полях. Більшість урожаю 
вже зібрано, око милують комори, заповнені зерном, проте 
про відпочинок агровиробникам годі й думати, адже робота 
кипить на повну: йде обробка насіння пестицидами, підготов-
ка ґрунту під посів озимих культур, триває збір сої та ін.

Не мають часу перевести подих і у ТОВ «Агродім Велес», 
що розташоване у с. Гаврилівці, Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області. 

Керує підприємством успішний фермер з 20-річним досві-
дом роботи у сільському господарстві Віталій Вікторович 
Богачик.

І хоча, як зізнається сам Віталій Вікторович, господарство 
невелике (земельний банк налічує близько 340 га), проте 
тут вирощують майже усі культури (зернові, бобові, насіння 
олійних культур) та розвивають тваринництво.

«ТОВ «Агродім Велес» засноване 2011 року, ми починали 
лише з 29 га землі. І хоча зараз землі у нас не дуже багато, 
проте, розширятися не плануємо, адже з нинішніми цінами на 
пальне доводиться економити, та й, вважаю, що краще вклас-
ти гроші у якісне насіння, міндобрива, засоби захисту рослин, 
техніку тощо, ніж назбирувати гектари і не мати змоги якісно 
їх обробляти», - каже аграрій. 

- Розкажіть детальніше, чим займаєтесь у себе на 
підприємстві.

- У нас є рослинництво: ми сіємо озиму пшеницю, озимий 
ріпак, ячмінь, соняшник, сою, сочевицю. Також утримуємо 
стадо овець – 50 голів, більшість з яких зараз перебувають 
на випасі в Чернівецькій області, де їх доять та з молока 
виготовляють бринзу,  маємо кілька свиней – вирощуємо їх 
переважно для власних потреб. Раніше ще тримали велику 
рогату худобу, проте довелось від неї відмовитися.

- Як минає для вас цей рік? Зібрали гарний врожай?
- В середньому за показниками врожайності ми не відста-

ємо від інших господарств району: бувало, що займали навіть 
перші місця по врожайності. Щодо цього року, то погодні 
умови, на жаль, не зіграли нам на руку: так, наприклад, 
пшениці ми зібрали близько 67 ц/га, вся пшениця другого 
класу, оскільки встигли зібрати до дощу, соняшнику зазвичай 
отримували 35-37 ц/га, а цьогоріч лише 30-31 ц/га.

- У вас є вся необхідна техніка чи доводиться запози-
чати?

- Технічний парк по можливості стараємось постійно роз-
ширяти, оновлювати, адже без технічних засобів високий ре-

зультат не отримаєш. Наразі маємо у себе трактор, комбайн, 
плуг, сівалку. Уся техніка іноземного виробництва, яка дуже 
допомагає нам в роботі, адже, окрім традиційних технологій, 
стараємось впроваджувати і щось нове. Для прикладу, цього 
року сівалкою будемо сіяти пшеницю по сої, притримуючись 
нульової технології обробітку ґрунту. Така технологія дозво-
ляє суттєво заощадити кошти, адже робиться менша кількість 
заходів і, як наслідок, зменшуються витрати пального.

- А яке насіння, міндобрива, засоби для обробітку 
рослин використовуєте?

- Минулого року ми почали співпрацювати з компанією 
«Сервіс-Агрозахід», що є офіційним дистриб’ютором високоя-
кісних засобів захисту рослин, насіння, мінеральних добрив, 
мікродобрив, які дуже добре себе зарекомендували на полях. 

До нас на господарство завітав менеджер цієї компанії, 
детально розповів про усі продукти та послуги і ми вирішили 
спробувати. Спершу придбали у компанії насіння озимої пше-
ниці та насіння озимого ячменю, міндобрива. Зараз купуємо 
також засоби захисту рослин, наступного року плануємо 
придбати міндобрива для сої та соняшнику.

Крім того, САЗ обрав для себе ще й тому, що працівники 
цієї компанії не лише добре знаються на продуктах та техно-
логіях, які забезпечують високі врожаї, а й працюють швидко 
та оперативно. Пригадую. нам потрібно було терміново про-
вести десикацію по сої та сочевиці, я звернувся до інших фірм 
і там мені відповіли, що чекати потрібно кілька днів. А, як 
відомо, час - це гроші. Коли ж я зателефонував до менеджера 
компанії «Сервіс-Агрозахід», то на мій запит він відреагував 
миттєво – десикант привезли за кілька годин. І я переконався, 
що зробив правильний вибір. Адже якість, швидкість, опера-
тивність, робота на результат – основна мета цієї компанії.

Андрій Корчинський, менеджер з продажу у Хмель-
ницькій області про співпрацю з ТОВ «Агродім Велес»:

«Першим продуктом, який це господарство придбало у 
компанії «Сервіс-Агрозахід», було мікродобриво Інтермаг-Бор, 
потім купили у нас десикант на соняшник, скористалися ним 
також і для сої. Працюємо з ними по насіннєвому матеріалу 
озимої пшениці та озимого ячменю першої репродукції: підпри-
ємство закупило у нас 10 тонн, які планують сіяти на 25 га.

Навесні господарство має намір придбати у нас ще міне-
ральні добрива під ярі зернові, а в подальшому хоче повністю 
працювати по наших технологіях вирощування культур. 

Тож наша компанія постарається докласти всіх зусиль, аби 
ТОВ «Агродім Велес» отримало максимальний результат!»

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

Зліва направо: Андрій Корчинський та Віталій Богачик.



Готуючи жовтневий випуск, ми замислювались, які теми будуть наразі актуальними для чита-
чів. Але довго шукати їх не довелось: осінь – це завжди продуктивний час для підведення підсумків 
та цікавих заходів, як у форматі конференцій, так і в польовому форматі. 

Отже, все по порядку. По-перше, ділимося ключовими тезами конференції «Ефективне управлін-
ня агрокомпаніями»: сучасний підхід в менеджменті передбачає принциповість у виборі співробіт-
ників, критерії якого вимагають особистої відповідальності та здатності самостійно приймати 
рішення. Це поєднується із впровадженням інноваційних технологій у контролі виробничих про-
цесів. І тут мова іде не стільки про зміну технологій, скільки про зміну самої філософії сучасного 
аграрія. Як приклад, рекомендуємо звернути увагу на інтерв’ю з очільницею компанії «Агро Регіон» в 
рубриці «Гість номера», яка розповіла про правильні, на її думку, цінності сучасного керівника.

Також пропонуємо оглянути репортаж з традиційного жовтневого заходу – Західноукраїнського 
чемпіонату зі збирання кукурудзи та цукрового буряку. Це улюблене аграріями змагання завжди 
проходить азартно, весело, схвильовано та цікаво, а перемогла цього року американська та фран-
цузька селекція.

Готуючись до нового сезону, аграріям саме час цікавитись новими знаннями, опрацьовувати 
власні помилки. Ми, зокрема, рекомендуємо звернути увагу на матеріал з дискурсу про систему 
живлення, в контексті якої багато суперечливих поглядів та різнопланових підходів. Матеріал від 
Інституту живлення рослин висвітлює аспект процесу фотосинтезу в рослинах, який багато 
агрономів оминають увагою. Втручатись в цей процес, звісно, не потрібно, але його глибоке розу-
міння та спостерігання за деякими моментами може допомогти краще розуміти рослини.

А взагалі-то вже через три тижні аграрії будуть святкувати своє професійне свято, і ми вже 
починаємо накручувати в себе та читачів святковий настрій. Наразі бажаємо аграріям успішно 
завершити осінню збиральну та посівну кампанію, аби із хорошими ресурсами розпочати новий 
робочий рік.

ВІД РЕДАКЦІЇ
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LFM-2018: КУДИ РУХАЄТЬСЯ АГРАРНИЙ БІЗНЕС?
19-20 вересня пройшла міжнародна конференція «Ефективне управління агрокомпаніями», 

організатором якої є асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Головне заявлене 
питання заходу звучало наступним чином: «Агробізнес 2018: агро чи бізнес?», яке насправді не 
потребувало прямої відповіді, а вело за собою дискусію про роль аграрної галузі в розвитку 
держави – з точки зору топ-менеджменту аграрних компаній. 

Захід об’єднав унікальний досвід українських та світо-
вих експертів, практичні поради та успішні історії ведення 
бізнесу від представників ІМК, Horsch, The Climate Corporation, 
NovAmerica, Velcourt, BASF, Agro KMR, «Укрпошта», Syngenta та 
інших компаній. На події українські, іноземні агровиробники 
та провідні експерти обговорювали, як забезпечити оптималь-
ну виробничу собівартість через інновації, мінімізацію витрат і 
максимальну мотивацію персоналу.

Під час офіційного відкриття конференції Ольга Трофім-
цева, заступник міністра аграрної політики з питань євроін-
теграції, зазначила, що аграрна галузь є основний двигун IT в 
Україні, і що в цих двох напрямків співпраця розвивається все 
активніше. Вона також зазначила, що по суті всі ми на планеті 
живемо у global village, і треба до всіх процесів відповідально, 
оскільки вони мають більший вплив на світ в загальному, ніж 
ми зазвичай думаємо. 

Алекс Ліссітса, генеральний директор компанії ІМК, 
президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», 
зосередив увагу на деяких важливих аспектах в аграрному ви-
робництві, які в Україні ще не достатньо розвинуті. Наприклад, 
виробники мають орієнтуватися на споживача, а споживач 
постійно змінюється, і за цим потрібно слідкувати. Споживач 
має певні протиріччя, наприклад, він хоче, щоб продукція 
була екологічно чистою, але водночас дешевою. До того ж, 
слід визнати, що класичних виробника та споживача не існує, 
є широка їх сегментованість. 

Також спікер окреслив проблему аграрного менеджменту 
в Україні, який знаходиться ще на досить низькому рівні. Втім, 
саме за цим майбутнє. Вміння обробляти та аналізувати вели-
ку кількість інформації, та виходячи з цього планувати певні 
дії – це ключове вміння майбутнього агровиробництва. Також 
Алекс Ліссітса зазначив напрямки, які на сьогодні потребу-
ють найбільшого розвитку та інвестицій – це наука, освіта та 
земельна сфера. 

Спеціальний гість Міхаель Хорш, один з засновників ком-
панії Horsch, зробив цікавий виступ про тенденції розвитку 
сільського господарства у світі та дав свою оцінку процесів в 
Україні. Зокрема, він висловив співчуття щодо падіння рівня 
гумусу в українських ґрунтах – одних з найкращих у світі, – го-
ловною причиною чого назвав широке використання оранки. 
Виходить замкнуте коло: оранку застосовують знову і знову, 
аби зняти плужну підошву, але вона, звісно, утворюється 
знову. Міхаель сказав, що використання плугу на чорноземах 
потрібно взагалі заборонити. 

Крім цього, він акцентував увагу на тому, що на багатьох 
українських господарствах поєднуються старе та нове поко-
ління машин, а також має місце різноманіття різних марок та 
моделей в одному типі техніки. Це, за словами фахівця, заважає 
ефективній рівномірній роботі. Також багато машин в господар-
ствах використовується надмірно, що скорочує вік їх експлуа-
тації та вимагає частішого ремонту. Міхаель продемонстрував 
в своїй презентації порівняльну таблицю, в якій були зазначені 
витрати на володіння технікою в найкращих фермах країн ЄС, 
США та Україні, і згідно розрахунків, в Україні одна одиниця 
техніки використовується на значно більших площах, відповід-
но суттєво більші суми йдуть на ремонт, а середні інвестиції на 
гектар вже вдвічі менші. Міхаель висловив спостереження, що 
аграрії в Україні прагнуть більшого (наприклад, більшої площі), 
але далеко не завжди дивляться на  ефективність роботи. 
Також засновник однієї з найуспішніших та найякісніших фірм з 
виробництва с.-г. агрегатів порадив при купівлі техніки завжди 
використовувати один важливий критерій – оцінку вартості пе-
репродажу через 3-5 років. Тобто економія на дешевій техніці 
зараз, але неможливість її вигідно продати через роки – це у 
підсумку зовсім не економія, каже Міхаель.

Під час конференції відбулося декілька цікавих панель-
них дискусій, в яких прийняли участь представники крупних 
українських та світових компаній. Зокрема хочу відзначити 
останню з них під назвою «Дефіцит кадрів на селі – пробле-
ма держави чи бізнесу?», в якій прийняли участь Катерина 
Рибаченко, генеральний директор «Агро Регіон», Юрій 
Мельник, виконавчий директор «МХП», Євген Осипов, ге-
неральний директор «Кернел», Петро Мельник, виконавчий 
директор Agricom Group та Саймон Чернявський, генераль-
ний директор агрохолдингу «Мрія». Модератором дискусії був 
Алекс Ліссітса.

Керівники обговорювали проблему кадрів. Якщо узагальни-
ти, то висновки наступні: тенденція зменшення кількості про-
стих сільських робітників буде і далі зростати – із зростанням 
автоматизації виробництва та зміною пріоритетів. Водночас 
буде з’являтися потреба у гнучких, різнокваліфікованих кад-
рах, з розвинутим емоційним інтелектом, здатністю самостійно 
приймати рішення, проявляти ініціативу, справлятись зі стре-
сом тощо. Також аграрна галузь все більше потребує не тільки 
аграрних спеціалістів, а й фінансистів, економістів, айтішників 
та інших працівників. Керівники компаній, які прийняли участь 
в дискусії, зазначили різні стратегії роботи з персоналом, але в 
цілому всі стараються комбінувати різні методи: і роботу вну-
трішніх HR-служб, і впровадження власних програм в навчаль-
них закладах, і використання зовнішнього консалтингу. 
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Під час другого дня конференції учасники обговорювали 
новітні технології, які активно застосовуються у провідних 
аграрних компаніях. На полях агрохолдингу «Агро-Регіон» у 
Київській області відбулося практичне тестування та де-
монстрація в польових умовах сучасної техніки лідируючих 
брендів. Відбувся показ дисколапових агрегатів, глибокороз-
пушувачів та щілювачів, важких дискових борон, плугів, агре-
гатів для обробітку ґрунту тощо. Під час пленарної частини 
провідні фахівці розповіли про кейси впровадження передо-
вих технологій на виробництві, використання інструментів та 
систем в точному землеробстві та як ефективно здійснювати 
посів.

СПІЛКУЮЧИСЬ З УЧАСНИКАМИ

Катерина Рибаченко, генеральний директор компанії 
«Агро Регіон»:

«Наше відділення у Бориспільському районі має дуже зручне 
розташування – 4,5 км від посадкової смуги аеропорту, що є 
великим плюсом для прибуття закордонних гостей, та близь-
кість до самого Києва. Хоча захід такого великого масштабу 
на нашій локації проводиться вперше, взагалі-то до нас дуже 
часто приїжджають гості, оскільки ми – європейська компанія 
і маємо багато контактів з різним посольствами, з торго-
во-промисловою палатою тощо. І ми абсолютно відкриті до 
того, щоб демонструвати свій простір, свою роботу. Наша 
компанія є членом УКАБу, і нам дуже приємно організувати 
таку співпрацю в такому незвичному форматі – на реальній 
робочій території, а не в готелі в центрі Києва, як всі вже 
звикли. 

Щодо нашої компанії – ми вже останні 8 років працюємо на 
площі 38 тис. га землі. Ми обрали прогресивний шлях – завж-
ди використовувати найбільш інноваційні технології, які 
представлені на ринку. Це дає результат – останні декілька 
років збираємо одні з найбільших врожаїв в Україні, і пишаємо-
ся цим. Крім цього, маємо проекти у сферах нерухомості та 
освіти, щодо останньої – плануємо започатковувати загаль-
ноосвітню школу в Києві, оскільки ця область в Україні реально 
потребує кардинальних змін та інновацій». 

Юлія Порошенко, засновниця проекту Agrohub, співза-
сновниця Radar Tech

«Сьогодні на цій конференції ми говоримо про агробізнес 
майбутнього, і це мені дуже близько та актуально, оскільки 

Agrohub пов’язаний з розвитком саме інноваційного напрямку 
галузі. Локація розташовує до продуктивної дискусії, спікери 
дуже цікаві та піднімають актуальні теми, тому я рада бути 
тут. Щодо нашого проекту, то ми наразі концентруємося 
на двох основних напрямках. Перший має назву Innovation 
Agenda – це комплексна діагностика компаній, які бажають 
впроваджувати інновації, виявлення їх пріоритетних потреб, 
побудова ефективної моделі впровадження інновацій. Другий 
напрямок – це збір аграрних технологічних рішень від укра-
їнських та закордонних компаній, яких вже є дуже багато в 
нашій базі, та створення use case по кожному з них. І спільно з 
банком «Райффайзен Банк Аваль» ми розпочали проект-дослі-
дження «Інноваційні пріоритети», в якому приймуть участь 
клієнти банку – господарства від 5 тис. га та холдинги. Воно 
допоможе нам з’ясувати, які інноваційні рішення потребують 
підприємства та надати їм консультацію щодо технологій, 
які вони вже можуть ефективно використовувати. 

Крім цього, слід відзначити наш спільний з «Миронівським 
хлібопродуктом» проект MHP Accelerator, який представляв 
собою конкурс стартапів. Ми отримали 183 заявки з яких у 
підсумку було відібрано 13 стартапів, і хочу сказати, що я 
була вражена різноманітністю та високим рівнем рішень від 
українських компаній. Одна з тих, яка пройшла у фінал взагалі 
створила технологічну концепцію прямо під час акселерато-
ру, у відповідь на заявлену проблему». 

Олексій Стеценко, директор з розвитку ТОВ «Агроскоп 
Інтернешнл»:

«Я на цій конференції буду робити доповідь про точне зем-
леробство, зокрема про те, на що потрібно звертати увагу 
при його початковому впровадженні у господарстві. Треба 

реалістично зважувати власні сили, і не завжди гнатися за 
повним системним підходом, який буде обов’язково включати 
інтеграцію бухгалтерії, супутникового моніторингу тощо. 
Практика показує, що до цього персонал не завжди готовий, 
до того ж, величезний обсяг даних вимагає складену it-інф-
раструктуру, яка далеко не завжди присутня в с.-г. підпри-
ємствах. І до того ж, системний підхід вимагає величезних 
інвестицій. На мою думку, точне землеробство – це управ-
ління неоднорідностями, які є на кожному полі і тим чи іншим 
чином впливають на собівартість вирощування с.-г. культур. 
І нашою задачею є зменшення собівартості кожної тонни 
продукції, але не завжди воно є рівнозначним зниженню собі-
вартості на гектар, це треба враховувати. Господарствам 
середньої ланки в Україні не просто дається активне впрова-
дження передових технологій, активно та системно корис-
туються ними до 10% підприємств. Тому моя рекомендація 
для господарств – звертати увагу більше на прості інстру-
менти, що дають швидкий результат. Але мені здається, що 
протягом 10 років в аграрній галузі України відбудуться такі 
разючі зміни, що наразі ми навіть погано їх уявляємо. А зараз 
ми живемо в дуже цікавий час, коли є можливість активно 
впливати на глобальні зміни».

Тетяна Бєлінська
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ВИСТАВКА «АГРОЕКСПО-2018»: ПІДСУМКИ
З 26 по 29 вересня у Кропивницькому проходила VІ Міжнародна агропромислова виставка з 

польовою демонстрацією техніки AGROEXPO-2018. Захід розвивається рік від року, і тепер площа 
виставкового комплексу зросла до 125 000 м²: відкритий виставковий майданчик – 102 300 м², 
критий павільйон – 22 700 м². Не дивлячись на холодну погоду та сильний вітер, виставку відвідало 
декілька десятків тисяч учасників.

Під час офіційного відкриття виставки заступник мі-
ністра аграрної політики і продовольства України Ольга 
Трофімцева заявила: «Коли ми говоримо про АПК – ми 
говоримо про дуже багато речей. І мені дуже приємно, що 
саме Agroexpo віддзеркалює ті зміни, які відбуваються у на-
шому вітчизняному АПК. На моє переконання, АПК України 
–  це не тільки про сільськогосподарське виробництво. Це 
не лише забезпечення продовольчої безпеки України, але це 
і про технології. АПК України це і про переробку – харчова 
промисловість розвивається у нас дуже швидко. Мені дуже 
приємно, що Agroexpo має технологічний напрямок і фокус в 
своїй роботі. Agroexpo стала place to be».

Всі чотири дні виставки супроводжувались широкою 
діловою програмою. У другий день пройшла четверта на-
ціональна конференція «Мільйон з гектара». У третій день 
– ресторанно-готельний форум Муніципального інвести-
ційного форуму «TIME to INVEST».

Особливістю AGROEXPO було те, що новинки сільгосп-
техніки світових та вітчизняних брендів можна побачити 
безпосередньо в роботі. На спеціальному полігоні для 
демо-показів цього року компанії-учасниці продемонстру-
вали 40 одиниць техніки.

Працювала традиційна експозиція тваринництва та 
птахівництва. У двох спеціалізованих павільйонах були 
представлені племінні тварини та птиця. Загальна площа 
експозиції склала 2000 м².

Окремим блоком пройшов культурно-розважальний за-
хід «Покровський ярмарок», який тривав всі чотири дні ви-
ставки та представляв собою виступи народних колективів, 

найкращі продукти від фермерських господарств за ціною 
виробника, сувеніри та вироби мистецтва з усіх куточків 
України, майстер-класи, розваги для дітей та дорослих.

ГОВОРЯТЬ УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
Федір Скоцик, торговий представник ТОВ «АГСОЛКО 

Україна» у Львівській області:
 «На виставці у Кропивницькому родзинкою експозиції 

нашої компанії є трактори виробництва китайського 
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державного заводу YTO. На нашому стенду представлено 
4 моделі, а саме 45 к.с., 50 к.с., 105 к.с. і 120 к.с. Відсутня лише 
найбільш популярна модель YTO-X804 потужністю 80 к.с., 
яка є аналогом МТЗ-82. Ця модель є однією з самих попу-
лярних, тому часто попит на неї випереджає пропозицію 
і трактори постачаються замовникам, не доїхавши до 
наших площадок, як кажуть, прямо «з коліс». І як бачите, 
сьогодні для відвідувачів виставки з усіх представлених 
продуктів компанії саме трактори YTO є самими цікавими 
машинами і біля них відбувається постійне живе спілку-
вання.  Люди цікавляться тракторами, про які багато хто 
чув, але ще не бачив. Тому зараз вони хочуть отримати 
інформацію про ці машини з перших рук. І нам є про що роз-
повісти і підказати де можна побачити ці машини в роботі 
в тому чи іншому регіоні. Часто до нас приходили власники 
тракторів YTO, які вже успішно працюють по 8-10 років 
і тут вже нам самим було цікаво взнати з перших рук, як 
себе вела машина за ці роки.

Така витривалість у багатьох викликає здивування, але 
тут нема нічого дивного.  Не зважаючи на те, що трак-
тори YTO виготовляють у Китаї - це сучасні машини, на 
рівні з європейською технікою, адже виготовляються за 
європейськими ліцензіями і на європейському устаткуванні. 
Зокрема: трансмісія та мости – за ліцензією італійського 
заводу Fiat та Carraro, двигуни – за ліцензією англійської 
компанії Perkins, муфта зчеплення – оригінальна німецька 
LUK, паливна система Bosch, тощо. Трактори оснащені 
зручними панорамними кабінами з кондиціонуванням та 
зручними сидіннями Grammer, мають гарну паливну та 
тягову ефективність і вирізняється тим, що вони важчі від 
своїх європейських та американських аналогів. Саме тому 
трактори YTO за майже 15 років прекрасно себе зарекомен-
дували в господарствах України.

За останні 3 роки популяція тракторів YTO в Україні 
стрімко зростає і наша компанія докладає до цього мак-
симум своїх зусиль. В першу чергу, за рахунок професійного 
сервісу, до якого не звикла цільова аудиторія клієнтів, які 
купують трактори цієї цінової групи. Наша компанія за-
безпечує повноцінну гарантійну підтримку техніки YTO на 
рівні преміальних брендів.

До речі, поки ми з вами розмовляємо, в порт прибула 
чергова велика партія тракторів і багато з них вже мають 
свого господаря. Наша компанія налагодила регулярні 
поставки тракторів YTO і у нас в постійній наявності на 
складі є різні моделі тракторів».

Олександр Васильович Гержов, директор ТОВ «Про-
фі Стан»:

 «Цього року виставка мені подобається, багато агрови-
робників цікавляться нашою технікою. Ми представляємо  
пружинні  борони зі шириною захвату 7  та 14 м. Також 

збільшили лінійку ротаційних борін  – додали борону шири-
ною захвату 14 м, що викликало неабиякий інтерес у відви-
дувачів виставки, зокрема з Казахстану. Ротаційні  борони 
з захватом 14 і більше метрів випускають всього кілька 
компаній в Україні. Особливість їхня у тому, що вони вида-
ляють ниткоподібний бур’ян з мінімальною шкодою для 
сходів та економлять до 100 кг азотних добрив на гектар. 
Також ми представили зерномет з виробничою потужніс-
тю до 120 т/год, каток зубчастий, який чудово мульчує 
рослинні залишки. Також – візки до жниварок, розширили 
лінійку  засобів для транспортування закордонних пропаш-
них сівалок – їх вже є 8 варіантів, до таких відомих брендів, 
як: Maschio Gaspardo, Kuhn, Sfoggia, Mater Macc, Mascar 
тощо. Плануємо і далі розвиватися у цих напрямках».

Микола Миколайович Табачинський, продукт-мене-
джер компанії «Приват Запчастина»:

 «У виставці «АгроЕкспо» приймаємо участь від самої її 
появи. Сьогодні на даному заході ми представляєте обпри-
скувач Stara бразильського виробництва. Вже понад 4 роки 
працюємо з цим брендом, і все більше аграріїв в Україні 
оцінюють його якісну роботу. Про цьогорічну виставку 
враження висловити поки що складно, погодні умови не 
сприятливі для огляду експозицій. Втім, ми все одно не 
жалкуємо про свою присутність тут».

Георгій Михайлович Жосу, керівник регіонального 
структурного підрозділу ТОВ «Агросем» в м. Одеса:

«Ми перший раз беремо участь в цій виставці, але вже 
є позитивні враження. Ми презентуємо продукцію ком-
паній Yara, MasSeeds. Аграрії активно цікавляться насін-
ням, оскільки вже  готуються до нового сезону. Приємно 
спілкуватись з зацікавленими клієнтами, в тому числі і про 
техніку, адже багато виробників знають, що наша компа-
нія працює в різних дистриб’юторських сферах». 

Тетяна Бєлінська
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«АГРО РЕГИОН» - КОМАНДА СВОБОДНЫХ 
ЛЮДЕЙ

«Агро Регион» был основан в 2002 году в Бориспольском 
районе Киевской области, а в 2007 году - акционеры крупной 
шведской инвестиционной компании East Capital купили его, 
и владеют до сих пор. 2007 стал годом подъема не только 
сельского хозяйства в мире, но и Украинского рынка в част-
ности, перспективы нашей страны росли в глазах мирового 
сообщества большими темпами, и несмотря на то, что никто 
из акционеров East Capital не имел отношения к отрасли, они 
сделали этот шаг, приобрели агро-актив в Украине. Однако 
спустя всего год, новые шведские владельцы обнаружили, 
что просто инвестировать деньги и передать управление – 
пусть и опытному аграрию – не дало ожидаемого результата, 
поскольку сама система менеджмента была устаревшей 
и ошибочной. В итоге, предприятие не справилось с 60-ю 
тысячами гектаров земли, обросло долгами, плюс свое дело 
сделал мировой кризис, и акционеры приняли решение 
взяться за дело лично, спасти «Агро Регион».. Почти весь топ 
менеджмент «Агро Региона» на тот момент пришлось уволить, 
за управление взялись члены команды East Capital, пригла-
сили финансового директора из Литвы, а главного агронома 
из Германии. Разобраться в текущем состоянии дел в компа-
нии также пригласили Катерину Рыбаченко, которая была 
единственной украинкой из East Capital. Имея образование 
в сфере двух специальностей – международная экономика и 
финансы и юридической, она смогла объективно проанали-
зировать, какие ресурсы есть у компании и как с их помощью 
выйти из тяжелой ситуации, учитывая экономические условия 
Украины в то кризисное время. Именно тогда в «Агро Регио-
не»  начался абсолютно новый путь. Об этом пути редакция 

журнала «АгроЭлита» и пообщалась с генеральным дирек-
тором компании «Агро Регион» Катериной Рыбаченко.

- Катерина, как вы прокладывали новый путь для 
компании?

- Мы уволили практически всех, кто что-либо знал о сель-
ском хозяйстве, потому что эти «устаревшие» знания меша-
ли компании двигаться вперед. Кроме того, что ещё более 
важно, топ-менеджмент «Агро Региона» на тот момент не 
соответствовал нашим понятиям о необходимых моральных 
качествах, прежде всего честности. Наш опыт показывает, что 
невозможно построить хорошую компанию с плохими людь-
ми. И все начинается, конечно, с примера топ-менеджмента – 
поведение людей наверху несомненно определяет поведение 
их подчиненных. 

Мы пригласили в компанию молодых людей нового 
поколения, с аналитическим складом ума из разных отра-
слей – финансовой, экономической, IT, математической. Тогда 
в начале пути, мы вместе разобрались с тем, от чего хотим 
отталкиваться, на чем хотим сосредоточиться и где хотим 
быть. Так, мы на 30% уменьшили свой земельный банк, убрав 
участки с грунтом не лучшего качества. Сделали ставку на ку-
курузу – сеем ее на половине полей. Выбрали самые лучшие, 
топовые, дорогие семена, которые только есть на рынке, при-
чем импортируем их напрямую из Европы. Также, мы сделали 
ставку на наиболее интенсивную технологию выращивания 
(high cost – high yields), с самым полным спектром удобрений 
и только оригинальными препаратами защиты растений, 
ориентируясь на технологические карты, которые предо-
ставляют компании-производители семян. И соответственно, 
начали получать очень высокую урожайность. 

На сегодняшний день «Агро Регион» работает на террито-
рии 38 тыс. га земли – в Киевской, Черниговской, Житомир-
ской и Черниговской областях. Структура компании состоит 
из трех подразделений: в Чернигове, Житомире и Борисполе. 

«НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ХОРОШУЮ 
КОМПАНИЮ С ПЛОХИМИ ЛЮДЬМИ»

- «Агро Регион» позиционирует себя как компания с 
сильной корпоративной культурой. Расскажите, в чем ее 
суть?

- Аграрный бизнес - сложный, поскольку имеет множество 
рисков, требует контроля множества параметров производ-
ства, в том числе в отдаленных районах. Мы делаем ставку на 
людей, которые без указания сверху могут на месте принять 
решение, если есть такая необходимость, проявить инициа-
тиву, честно взять за это ответственность, людей, которые 
открыты, любят свободу, и хотят развиваться. Мы для этого 
предоставляем все возможности.

У нас в компании горизонтальная система управления, 
мы приветствуем идеи со всех уровней. Такого понятия, как 
«беспрекословное поклонение/подчинение лидеру», свой-
ственное жестким иерархиям, у нас в принципе, не существу-
ет. В Украине такой подход, все ещё необычен, к сожалению, 
встречается редко, а превалирует все же жёсткая иерархиче-
ская модель управления бизнесом, что, по моему глубокому 
убеждению, просто противопоказано и даже вредно. При 
этом, плоская модель, как у нас, вовсе не предполагает беспо-
рядка и своеволия. В компании есть определенные правила, 
в частности каждый день мы проводим разного типа совеща-
ния, где обмениваемся свежими мыслями и наблюдениями по 
тому или иному направлению. Обратная связь на регулярной 
основе стимулирует быстрое решение проблем или скорее 
даже препятствует их возникновению. 
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Наше ключевое понимание в работе людьми – это то, что 
важно в первую очередь их хорошее внутреннее состояние 
и настроение. Только счастливые люди смогут с интересом 
заниматься своим делом. А компания во многом на это состо-
яние может повлиять. У нас царит дружественная обстанов-
ка – все постоянно общаются, вместе занимаются спортом, 
путешествуют. 

И еще очень важно, что мы любим работать над ошиб-
ками, не наказываем за них жестко, а наоборот, призываем 
осознавать, признавать и, конечно же, больше не повторять 
их. Сотрудник, который ошибался и делал выводы после 
этого – очень ценный благодаря его глубокому опыту. Мы, 
руководители компании, ведь и сами наделали много ошибок 
на начальной стадии, проходили разные трудные времена – 
но мы их не вычеркиваем из истории, мы считаем, что «Агро 
Регион» - это 15 лет успеха, от самого основания и до сегод-
няшнего дня.  

- Сколько сотрудников насчитывает компания?
- 500 человек. Коллектив очень разноплановый. В Швеции 

считается, что именно такая команда может быть успешной. В 
команде должны быть разные люди, должен быть гендерный 
баланс. Очень важна эффективная генерация идей, разные 
взгляды на одну и ту же ситуацию. И мы придерживаемся этой 
модели в нашей компании. У нас в компании много женщин, 
многие из них занимают руководящие должности, например, 
двое из трёх руководителей основных производственных 
подразделений – женщины, пришедшие из абсолютно разных 
сфер, как технических, так и гуманитарных.

На сегодняшний день в «Агро Регионе» работает также 
много молодежи на разных направлениях, в том числе и в 
полях. Мы на них делаем ставку. Иногда мне, например, в 
Твиттере может написать тракторист: «Хочу работать в вашей 
компании». Это очень радует, что не только в политике, но и 
в агро-сфере, тоже есть активные молодые люди с профилем 
в Твиттере. Многим из молодых людей агро-бизнес приносит 
искреннее удовольствие, поскольку это работа с новой ком-
фортной техникой, на природе, а не в офисе, и очень важно, 
что ты регулярно видишь результат своей работы. При этом, 
агро предполагает постоянный профессиональный рост, ведь 
все программное обеспечение техники регулярно обнов-
ляется, нужно все время вникать, интересоваться развитием 
технологий, часто необходимо знание английского языка.

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НЕ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЖИ

 - Назовите ключевую инновационную технологию, 
которая успешно действует в «Агро Регионе».

- Начиная с 2012 года, у нас вся техника оборудована всем 
возможными датчиками и трекерами – движение техники, 
контроль топлива, выгрузка шнеков, комбайнов, вход/выход 
сотрудников со смены и многое другое. Сейчас это есть у всех, 
но когда мы начинали, это было мало у кого. Наши програм-
мисты специально написали софт для этого. Летом 2012-го, 
когда мы начали всю эту систему запускать, некоторые 
коллеги из других компаний нам говорили: «Вы сумасшедшие, 
от вас же все просто уволятся!». В первые же месяцы работы 
системы контроля вышла экономия 20% на топливе. Суще-
ственно сократились простои, поскольку система, например, 
не позволяла машине с зерном останавливаться с момента 
загрузки на поле до элеватора – это расстояние в пределах 
15 км. Стало очевидно, что технология очень эффективна. И 
вот в сентябре случилось то, что нам пророчили: увольняется 
каждый второй механизатор, каждый второй водитель грузо-
вика. Большинство уходило просто в соседние хозяйства. Это 
была огромная проблема, уборка в сентябре шла полным хо-
дом, а у нас не было людей. И мы приняли решение объехать 
соседей и предложить им подключиться к нашей системе. 

Большинство хозяйств-соседей называли в качестве 
аргументов отсутствие нужных людей, чтобы всем этим 

заниматься, а когда мы предлагали бесплатные услуги нашего 
диспетчерского центра, ответ был такой: «Я хочу спать спокой-
но. Не хочу знать, что у меня все воруют». И тут мы поняли, что 
старый подход к работе – это дорога в никуда. Людей держат 
на хозяйствах по старинке, привлекая возможностью что-то 
своровать вместо того, чтобы дать лучшие условия и нор-
мальную рыночную зарплату. Конечно, не везде так, но это 
распространенная схема, к сожалению.

В итоге, мы закончили осеннюю уборку, и в конце при под-
ведении итогов 2012 года выяснилось, что огромные инвес-
тиции в систему контроля уже окупились за 4 месяца уборки, 
хотя мы рассчитывали, что они окупятся только за два сезона. 
Получился тройной полезный эффект: большая экономия на 
топливе и материалах, «прирост» урожайности и, что самое 
важное, отсеивание плохих людей. 

- А что вы лично больше всего цените в людях? Какие 
люди для вас являются хорошими?

- Для меня главное – это честность. Например, если к нам 
будет устраиваться на работу два человека: очень опытный 
в профессиональном плане, но с ценностями, которые я не 
разделяю, и более молодой, не такой опытный, но честный – я 
отдам предпочтение второму. Также для меня очень важно 
трудолюбие. Несмотря на то, что у нас нет жесткого контроля 
над режимом работы, меня восхищают и вдохновляют люди, у 
которых хорошо развита личная ответственность, и которые 
способны расти – не над другими, а над самими собой. И 
еще очень ценю позитивный взгляд на вещи. Мы в компании 
очень любим веселиться, много шутим и всегда оптимистично 
смотрим в будущее.

Вообще я считаю, что главный вопрос для руководителя 
современной агрокомпании, да и не только агро, не о том, 
как вырастить максимальный урожай кукурузы, а о том, как 
собрать достойную команду. Высококлассная техника, обору-
дование, софт – это все уже вторично и без хороших людей 
не даст результата. Я очень горжусь нашей командой! Очень 
важно, чтобы у людей должно быть чувство, что они делают 
что-то важное – не только для себя. И здесь речь идёт не толь-
ко о финансовом результате, росте и развитии только самой 
компании, а скорее даже речь -  о пользе для окружающих, о 
социальной составляющей нашего бизнеса, о имидже нашей 
страны и месте Украины на карте мира.

БУДУЩЕЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
- Расскажите подробнее, какими проектами занимает-

ся «Агро Регион».
- Один из известных проектов нашей компании называ-

ется TractorEAST (тракторист). Расскажу предысторию. В 
2014 году начался активный призыв многих наших сотрудни-
ков и пайщиков на войну, как и в других компаниях. Мы заку-
пали для всех качественное военное обмундирование, и не 
только для них, а и для членов семьи, которые отправлялись 
на войну. Из «Агро Региона» в АТО отправилось 15 человек, 
в том числе агроном Бориспольского подразделения Артур 
Мискив – прекрасный молодой человек с двумя высшими об-
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разованиями. 10 февраля 2015 года Артур героически погиб 
в бое за Дебальцево, всего за несколько часов до подписания 
соглашения о прекращении огня «Минск-2». Для нас это стало 
огромной утратой. А остальные наши ребята, кто вернулся, 
физически были здоровы, однако при общении с ними было 
ясно, что их психика травмирована. Все это мы тяжело пере-
живали и задумались о том, что мы можем сделать для этих 
ребят и для других, таких как они? 

Так родился проект TractorEAST – в память об Артуре и о 
других героях. Мы заявили, что люди с ограниченными во-
зможностями могут быть операторами техники, и мы можем 
провести обучение, взять их в компанию, предоставить жилье 
и создать все условия для работы. С помощью Министерства 
обороны мы пригласили в TractorEAST воинов АТО. Вокруг 
проекта был большой ажиотаж. Провели отбор, образовалась 
первая группа из 35 человек. Мы создали все условия, чтобы 
участникам было комфортно, пригласили психологов и пре-
подавателей. Но, к сожалению, далеко не все дошли до конца 
программы TractorEAST. Некоторые вернулись в АТО, они не 
смогли вести мирную жизнь. Кто-то после окончания про-
граммы уехал домой, и мы надеемся, что в будущем эти люди 
смогут примерить полученные в TractorEAST знания, связав 
свою жизнь с сельским хозяйством. Несколько участников 
решили остаться в «Агро Регионе», мы предложили им работу. 
Этот проект стал не просто добрым делом, но и хорошим 
опытом, мы поняли, что не все так однозначно, мы лично 
столкнулись с глобальной проблемой для нашей страны – что 
будет с людьми, которые прошли войну?   

«В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ»

- Также у нас есть несколько других проектов в сфере об-
разования, поскольку мы считаем, что в Украине она требует 
большого внимания, апгрейда, инвестиций. Это вклад в буду-

щее страны, ведь сегодня у нас страдает как университетское, 
так и школьное образование. 

4 года назад мы организовали агрошколу на базе «Агро 
Региона», чтобы одновременно с обучением студентов в ВУЗе 
готовить их для работы в современной аграрной компании, 
давая знания о том, куда идет наука и передовые технологии 
в сельском хозяйстве. Этой школой руководит наш главный 
агроном Юрий Лысак. Мы уверены, что это один из лучших 
специалистов в стране, и гордимся работать с ним. 

Студент, проходя агрошколу, параллельно с разных сторон 
изучает технологический процесс в компании вместе со 
своим ментором. И в конце обучения, он должен защитить 
диплом, который обычно касается тем оптимизации работы 
в «Агро Регионе», внедрения различных инновационных 
идей, технологических предложений. Лучшим студентам мы 
предлагаем работу. Хочу подчеркнуть, что в нашей компа-
нии приветствуются разносторонние личности, которые не 
ограничиваются только одной выбранной специализацией. 
И мы даем всем возможность развиваться в разных сферах. Я 
уверена, что сейчас мы живем в то время, когда человек до-
лжен учиться всю жизнь, а не получить один или два диплома 
и остановится на этом.

Еще, кроме этого, мы сейчас работаем над созданием 
первого в Украине агро-технологического парка Terminal Z 
(терминал – потому-то находится рядом с аэропортом Бори-
споль, а Z – потому-то для поколения Z, для будущего). Парк 
на территории в 35 гектаров объединит в одном иннова-
ционном, дружественном пространстве, все лучшее, что есть 
сегодня в сфере агро, технологи, инновации, производства 
еды в Украине. Terminal Z станет именно тем местом, где будет 
происходить обмен идеями между компаниями, различные 
мероприятия, развиваться бизнес, рекламируя бренд «Украи-
на». 

- Благодарю вас за интересную беседу!
Разговаривала Татьяна Белинская
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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, витра-
тивши 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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НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЗНОВУ ВИЗНАЧАЛИ 
КРАЩИЙ ГІБРИД КУКУРУДЗИ  

ТА ЦУКРОВОГО БУРЯКА
Уже традиційно на Тернопільщині проходить цікава та унікальна подія на-

ціонального виміру – Західноукраїнський чемпіонат на кращі гібриди кукуру-
дзи та цукрового буряку. Учетверте його провели 19 жовтня 2018 року на базі 
ПАП «Агропродсервіс» у селі Настасів Тернопільського району.

Компанія забезпечила одинакові умови вирощування 
сільськогосподарських культур для всіх учасників зма-
гань: від посіву до збирання. Відрізнялися змагання лише 
кількістю гібридів, які представляла кожна компанія-оригі-
натор чи дистриб’ютор. Загалом у чемпіонаті взяли участь 
12 провідних насіннєвих компаній, які представили 106 гі-
бридів кукурудзи, та 4 компанії, які представили 25 гібридів 
цукрового буряку.

Урочисто відкрив захід генеральний директор ПАП «Агро-
продсервіс» Андрій Баран, який привітав усіх учасників та 
гостей із аграрним святом, адже це унікальна можливість на 
демонстраційних полях вивчити кращі гібриди в одинакових 
техніко-технологічних та погодніх умовах і ознайомитися з 
результатами врожайності в онлайн-режимі.

«Сьогодні ми проводимо четвертий чемпіонат на кращий 
гібрид кукурудзи та цукрового буряка. Він видався особливим 
через надзвичайно теплу осінь та сприятливі погодні умови 
як для збору врожаю, так і проведення самого заходу. Змаган-
ня проходимуть на двох полях, де представлені окремі куль-
тури: кукурдза та цукрові буряки. Згідно правил проведення 
чемпіонату врожай з кожної демо-ділянки окремого гібриду 
ми зважуємо, обліковуємо і одразу передаємо в онлайн-систе-
му моніторингу. Переможців визначаємо за трьома номі-
націями. Кукурудза – за групами стиглості: ФАО від 180 до 

240; від 250 до 290; більше 300. Щодо цукрових буряків, то 
номінації сформовані за такими критеріями як урожайність, 
цукристість та вихід цукру з 1 гектара», – розповів госпо-
дар чемпіонату.

Після привітальних слів дано старт змаганням, і комбайни 
почали збирати кукурудзу. Одразу ж фіксували фізичну вагу, 
визначали показники вологості та залікову вагу.

Традиційно свої гібриди представили насіннєві компанії 
та бренди зі світовим іменем: Brevant Seeds, Dekalb, Euralis, 
KWS, Limagrain, Mas Seeds, Pioneer, RAGT Semences, Saatbau, 
Syngenta, Топ Сідз Україна, та український виробник насіння 
ТОВ АПК “Маїс” (Черкаси), представлений дистриб’ютором 
«Агро Арена».

Більш детально про змагання розповіла агроном-кон-
сультант ПАП «Агропродсервіс» Любов Джурик:

«Як уже зазначалося, у чемпіонаті беруть участь разом 
майже 20 компаній-оригінаторів гібридів двох культур: ку-
курудзи та цукрових буряків. Якщо порівнювати минулі роки 
проведення змгань, то слід відзначити підвищення якості 
та ефективності представлених зразків. Учасники дуже 
відповідально ставляться до відбору гібридів, намагаються 
показати найкращі здобутки власної селекції. Тож бажаю 
усім учасникам удачі та перемог!», – додала представниця 
компанії-організатора чемпіонату.



Під час провдення збирання врожаю ми поспілкувалися із 
представниками компаній-учасників заходу.

Про свою участь, зокрема, розповів регіональний 
представник Syngenta Василь Хавро: «Наша компанія 
бере участь у Західноукраїнському чемпіонаті уже втретє 
поспіль. Намагаємося виставляти тут найкращі продукти, 
адже за останні три роки ми змінили портфоліо практично 
на 50-60 відсотків. Тож на ринку вже присутні ряд новинок, 
на які варто звернути увагу. Ми плануємо і надалі брати 
участь у подібних заходах, оскільки вважаємо, що оцінювати 
гібрид за результатами окремого року не доречно – варто 
прослідкувати за його стабільністю у рості та формуванні 
врожаю протягом 3 років. Тоді можна дійсно впевнитися у 
надійності гібриду».

На чемпіонаті також були присутні «новачки» на ринку 
насіння гібридів кукурудзи. Це – бренд Brevant Seeds, який 
виник у результаті перетворення відомого бренду Dow 
Seeds внаслідок об’єднання компаній Dow та DuPont та 
утворення ними сільськогосподарського підрозділу Corteva 
Agriscience. Як зазначив Вадим Колосовський, представ-
ник Brevant Seeds у Західному регіоні, вже другий рік на 
конкурсі представлені різні гібриди, які впевнено входять у 
топ-10 найкращих. Цього року селекція знову підтвердила 
свої здобутки, адже гібрид DS 0336 із ФАО 310 показав понад 
14,4 т/га у заліковій вазі. 

Загалом кожна компанія, що представляла свої гібриди, 
задоволена умовами проведення чемпіонату від моменту 
висівання насіння, його догляду і до збирання. Поточні 
результати, які постійно оновлювалися, вражали своєю 
наближеністю один до одного. Але все ж таки у цій боротьбі 
визначили переможців.

Результати змагань на кращий гібрид кукурудзи ого-
лошено у трьох номінаціях:

ФАО від 180 до 240: переміг гібрид Р8307 компанії Pionеer 
із показником залікової врожайності 142,44 ц/га;

ФАО від 250 до 290: переміг гібрид Р8567 компанії Pionеer 
із заліковою врожайністю 142,44 ц/га;

ФАО більше 300: переміг гібрид ЕС Гармоніум від компанії 
Euralis із заліковою врожайністю 150,42 ц/га.

Нагороду за найвищу цукристість отримав гібрид буряка 
французької компанії Florimond Desprez.

Отже, в черговий раз гібриди Pioneer довели свою надій-

ність та підтвердили високу якість продуктів. Ми поспілкува-
лися з переможцями.

Назар Періг, територіальний менеджер з продажів 
гібридів Pioneer у Західній Україні (Corteva Agriscience, 
Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont) про вра-
ження від Чемпіонату та про гібриди кукурудзи, представле-
ні на демо-полі:

«Західноукраїнський чемпіонат на кращий гібрид кукуру-
дзи – це дуже важлива подія як для насіннєвих компаній, так 
і для фермерів, яка дає можливість визначити та обрати 
для себе найкращих, аби в подальшому отримувати високі 
врожаї. Ми беремо участь у цьому заході вже вчетверте – 
минулого року гібриди кукурудзи Pioneer теж здобули п’ять 
перших місць. І ми раді, що знову перемогли, адже це свідчить 
про стабільність нашої селекції і підтверджує наше гасло 
«Правильний гібрид – правильному гектару».

Після оголошення офіційних результатів учасники та гості 
IV Західноукраїнського чемпіонату на кращий гібрид куку-
рудзи та цукрового буряка мали можливість поспілкуватися 
за щедрим частуванням та висловили бажання продовжити 
співпрацю у спільній аграрній справі.

Андрій Сава
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ФГ «БАРДА-2007»: МІКРОДОБРИВА УА«РОСТОК»® 
ЗАДОВОЛЬНИЛИ НАШІ ПОТРЕБИ  

ЗА ВСІМА КРИТЕРІЯМИ
Для того, аби досягти успіху в аграрному бізнесі, самого лише бажання замало. 

Потрібно володіти знаннями та навичками в сільськогосподарській сфері, докла-
дати безліч зусиль, витрачати чимало часу. І, звісно, не обійтися без капіталов-
кладень, адже землю, як малу дитину, потрібно плекати та «годувати» поживними 
елементами.

І тут на допомогу фермерам приходить ТОВ «Український 
Аграрний Ресурс», який вже майже 10 років забезпечує агра-
ріїв якісними мікродобривами торгової марки УА«РОСТОК»®. 

Компанія має власний завод із виготовлення препаратів – в 
селі Кулешів Погребищенського району Вінницької області. 
Саме тому чимало українських аграріїв все частіше обирають 
для себе продукцію цього виробника.

Асортимент мікродобрив УА«РОСТОК»® налічує 28 наймену-
вань. Лінійка складається з мікродобрив для позакореневого 
підживлення польових, овочевих та плодово-ягідних культур, 
комплексних добрив з високим вмістом азоту, фосфору і калію 
та монохелатів. Усі мікродобрива УА«РОСТОК»® є хімічно чи-
стими та екологічно безпечними, відповідають міжнародному 
стандарту ISO 22000:2005. Кожен компонент проходить лабо-
раторне дослідження, мікродобрива не містять хлору та інших 
шкідливих для культури речовин, мають фунгіцидні властиво-
сті, додатково містять гумінові речовини та амінокислоти, які 
виступають у ролі антистресантів, підвищують урожайність та 
забезпечують високу рентабельність для агровиробників.

Редакція журналу «АгроЕліта» побувала у фермерському 
господарстві «Барда-2007», що розташоване у с. Рудка Дуна-
євецького району Хмельницької області, яке вже три роки 
використовує на своїх полях мікродобрива УА«РОСТОК»®.

Підприємство 2007 року заснував знаний на Хмельниччині 
фермер Йосип Вікторович Бомк. 

Йосип Вікторович – людина дуже шанована у рідному краї, 
адже, крім того, що він підняв з нуля та зробив успішним своє 
господарство, цей чоловік є щедрим благодійником і дбає про 
благоустрій села, вкладає кошти у його соціальний розвиток, 

ніколи не відмовляє у допомозі місцевим мешканцям.
Саме так характеризує пана Йосипа головний агроном 

ФГ «Барда-2007» Валерій Миколайович Степанов.
Сам Валерій Миколайович працює на господарстві з 

2010 року і так само, як і керівник, доклав багато сил для його 
розбудови.

«Ми стартували з 600 га, а на сьогодні банк землі налічує 
вже 2000 га, – розповідає Валерій Миколайович. – На початку 
було дуже складно, адже вся техніка, яка залишилася після роз-
паду колгоспу, ледь дихала, працювати нею було неможливо. 
Тож перше, що ми зробили, це відкинули старі схеми, почали 
освоювати прогресивні технології. Зараз маємо оновлений 
сучасний тракторний парк, а також увесь набір інвентарю, 
що дозволяє вчасно, якісно та у стислі строки провести 
обробіток ґрунту, бо наше господарство знаходиться у такій 
кліматичній зоні, де існує проблема вологи, особливо в період 
посіву. І якщо затягнути з ним, то це призведе до недобору 
врожаю. 

Також завдяки сучасній техніці вже 4 роки, як ми відійшли 
від традиційної оранки, яку замінили глибоким рихленням. Це 
дає зняття ґрунтової кірки і забезпечує насиченість ґрунту 
вологою. 

Особливу увагу звертаємо і на вирівняність поверхні поля. 
Зі свого досвіду ми побачили, що ґрунти під посів ярих культур 
мають бути вирівняні з осені, і повністю забезпечені мінераль-
ною поживою. А навесні ми або ж робимо закриття вологи, або 
одразу проводимо прямий посів. Це скорочує витрати пально-
го, забезпечує збереження вологи, дає можливість отримува-
ти дружні і якісні сходи».

– Які культури вирощуєте та які врожаї отримуєте?
– Ми сіємо зернові, бобові та олійні культури. 
Цьогоріч найбільш рентабельною є озима пшениця – отри-

мали приблизно 90 ц/га, озимий ріпак дав 37 ц/га, непоганий 
результат також дав соняшник – 39 ц/га. Наразі в полі ще зали-
шається 80 га сої та 150 га кукурудзи, тож про остаточні цифри 
говорити поки зарано.

– Поділіться секретом, чим підживлюєте культури, 
що отримуєте такий гарний результат? 

– Вже майже три роки ми співпрацюємо з компанією 
«Український Аграрний Ресурс». Спершу придбали у них 60 л 
мікродобрив УА«РОСТОК»®, які використовували на озимій 
пшениці та озимому ріпаку. Результат нам сподобався, тож 
почали працювати й на інших культурах. Наразі мікродобрива 
УА«РОСТОК»® використовуємо на  80% посівних площ госпо-
дарства. 

– У чому, на Вашу думку, переваги мікродобрив УА«РО-
СТОК»®?

– На сьогодні ринок мікродобрив дуже насичений, всі вони 
різняться між собою якістю, ціною, дією на культури тощо. Мі-
кродобрива УА«РОСТОК»® задовольнили наші потреби за всіма 
критеріями. Крім того, дуже зручно працювати зі спеціаліста-
ми компанії, котрі миттєво реагують на наші запити і швидко 
доставляють потрібні продукти, дають корисні поради. Також 
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величезною перевагою компанії є те, що «Український Аграр-
ний Ресурс» надає таку послугу, як листкова діагностика, що 
дозволяє вчасно визначити потребу у внесенні того чи іншого 
елемента живлення і досягти бажаних результатів врожай-
ності. І якщо так буде й надалі, то наша співпраця з кожним 
роком розширюватиметься.

– Що в найближчих планах у господарства «Бар-
да-2007»?

– Наші плани незмінні: розвивати господарство, розбудо-
вувати, збагачувати його економіку, розширювати технічний 
парк, і, що дуже важливо, вводити інноваційні технології. Адже 
інновації у сільському господарстві – це завтрашній день, бо 
якщо стояти на одному місці, то рано чи пізно можна «випасти 
з обойми». Проте, і підхід до них має бути розумний, адже не 
всі новітні технології дають бажаний результат. Їх треба вводи-
ти у виробництво поступово методом досліджень, та випро-
бовувати в умовах, характерних саме для твого господарства. 

– Що б Ви як агроном з досвідом, порадили аграріям, які 
тільки ступили на цей нелегкий шлях?

– На мою думку, для початку потрібно все добре прораху-
вати, проаналізувати, і залежно від того скільки є землі, добре 
подумати, які культури найкраще підходять для вирощування. 
Адже, наприклад, якщо земельна ділянка невелика, то, може, 
краще звернути увагу на ягоди: полуницю, малину, смородину 
та ін. 

Крім того, не обійтися і без стартового капіталу, адже дер-
жава нині мало допомагає фермерам, кредитна система «шку-
тильгає», а сільське господарство потребує чимало коштів. 

Олексій Харкалюк, керівник Західного регіону з 
розвитку та продажів компанії «Український Аграрний 
Ресурс» про співпрацю з господарством «Барда-2007»:

«З цим господарством ми почали працювати 2016 року. 
Спершу заклали демоділянки з двома культурами – озимою 
пшеницею і озимим ріпаком. На пшениці використали таку 
схему позакореневого підживлення: восени у фазі 4-5 листків 
провели обробку фосфорно-калійним комплексним добривом 
«Росток Екстра» в дозі 1 л/га, що дозволило нам підготувати 
рослину до перезимівлі,  а навесні зробили ще два внесення: 
у фазу весняного кущення та під час фази виходу рослин у 
трубку.

Запропонована нами технологія показала хороший 
результат, і наступного року ми почали працювати вже з 
чотирма культурами: до озимої пшениці та ріпаку додали 
ще сою і соняшник. І ми знову довели свою ефективність. Наші 
мікродобрива працюють на результат, оскільки ми дуже 
прискіпливо підбираємо схему позакореневого підживлення, 
яка найкраще підходить для певного регіону, певного поля та 
певної культури, тому що розуміємо, що всі вони індивідуаль-

ні, і не можна скласти загальну технологію, яка підійде для 
всіх господарств. Ми враховуємо всі параметри: тип ґрунту, 
кліматичні умови, запас поживних речовин у ґрунті, кількість 
опадів, також особливу увагу приділяємо інтенсивним сортам 
і гібридам культур, які найбільш вимогливі до мінерального 
живлення. Враховуємо і час внесення мікродобрив, аби не про-
пустити критичну фазу росту та розвитку культури. 

У цих розрахунках нам дуже допомагають дані листкової 
діагностики. Так, компанія «Український Аграрний Ресурс» 
пропонує своїм клієнтам лабораторне дослідження посівів та 
повний агрономічний супровід: консультанти мають мобільні 
лабораторії для листкової діагностики, і в короткий термін 
– упродовж години, можуть визначити потребу рослини у 
поживних елементах. Ці лабораторії працюють також на 
випередження, тобто перед кожним внесенням ми можемо 
спрогнозувати, якого елемента культура потребуватиме 
у подальшому рості і розвитку і таким методом корегуємо 
підживлення. 

Наостанок хочу додати, що ми відкриті до співпраці з 
усіма господарствами України. Тож запрошуємо всіх агрови-
робників до взаємовигідної плідної співпраці». 

Підготувала Анна Артим

ТОВ "Український Аграрний Ресурс"
Виробництво рідких комплексних хелатних 

мікродобрив  «УАРОСТОК»®
тел./факс: (044) 239-27- 30

web: uarostok.ua

Керівник Західного регіону з розвитку  
та продажу ТОВ «Український Аграрний Ресурс» 

Олексій Харкалюк:
Телефон: (097)131 28 46

E-mail:  o.harkalyuk@uarostok.ua
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ЩО ГОЛОВНЕ, А ЩО ГОЛОВНІШЕ  
У ЖИВЛЕННІ РОСЛИН

Теоретично врожайність сільськогосподарських  
культур лімітується тільки припливом на Землю  
сонячної енергії і її асиміляції хлоропластами

Климе́нт Арка́дійович Тіміря́зєв

У нашому житті багато дивних речей, значна частина яких виглядає прямо таки 
парадоксально. Те, що здається неймовірним та фантастичним для людини, без 
перешкод відбувається у зелених листках рослин. 

ПОЗИРАЙ У ЛИСТ!
На запитання: «Що Ви розумієте під живленням рос-

лин?» майже 95 відсотків дипломованих агрономів відпо-
відають – ДОБРИВА і лише одиниці згадують про повітряне 
живлення, або як ще його називають фотосинтез. Хоча про 
значення фотосинтезу нам відомо ще з шкільної програми, 
де зазначалося, що завдяки цьому процесу відбувається не 
лише виділення такого важливого для всіх живих організ-
мів кисню, але і практично всі процеси живлення рослин. 
Пізніше встановили зв'язок між фотосинтезом і форму-
ванням кінцевого врожаю сільськогосподарських куль-
тур. З’ясували, що фотосинтез – це основний компонент 
продукційного процесу, який відіграє чи не найважливішу 
роль у формуванні  врожаю (приблизно 95% врожаю скла-
дають органічні сполуки, створені в результаті фотосинте-
зу). Таким чином, виникає цілком логічне запитання: чому 
питання повітряного живлення, як правило, відходить на 
задній план?

Можливою причиною цього є той факт, що кореневе 
(мінеральне) живлення потребує відповідних грошових 
ресурсів на закупівлю добрив, тоді як повітряне (фото-
синтез) відбувається мимовільно, тому й регулювання 
інтенсивності фотосинтезу зводиться до таких агрозаходів 
як просторове та кількісне розміщення рослин. Щоправ-
да, останнім часом, з метою підвищення фотосинтетичної 
продуктивності аграрії досить активно почали додавати 
в бакові суміші сульфат магнію. Хоча на переконання 
багатьох науковців, вміст хлорофілу опосередковано 
пов’язаний із продуктивністю рослин, так як інтенсивність 
освітлення постійно змінюється (час доби, календарний 
місяць, метеорологічні умови тощо), проте цей агрозахід 
дає відповідні результати, щоправда не на всіх культурах. 
Вочевидь це більше пов’язано з вуглеводно-білковим 
обміном різних фотоперіодичних груп рослин та їхньою 
реакцією на фотоперіод, ніж із сумарним вмістом хлорофі-
лу. Так, наприклад, у рослин довгого дня активізація росту 
й розвитку здійснюється за умови високого вмісту вуглево-
дів та низького вмісту білка, тоді як у рослин короткого дня 
– навпаки, за відносно малого вмісту вуглеводів і високого 
вмісту білка в листку.

Щодо сумарного вмісту хлорофілу, то результати по-
льових експериментів переконливо доводять, що вагомим 
фактором оптимізації функціонування асиміляційного 
апарату є рівень мінерального живлення. Так, листова 
обробка рослин в ході біогенезу хлоропластів із введен-
ням у бакову суміш монохелатів марганцю, кобальту, міді, 
кальцію, заліза та комплексів за їх участю суттєво впливали 
на стабілізацію молекул хлорофілу та відбувалося незначне 
зниження вмісту хлорофілів на більш пізніх етапах вегета-
ції, коли, як правило, вміст хлорофілу помітно знижується 
у зв’язку з природним старінням і відмиранням листкового 
апарату.

Науковцями доведено, що коріння та інші гетеротрофні 
органи рослини залежать від асимілянтів, які  утворюються 
у процесі фотосинтезу і надходять до них з листя. А отже, 
будь-який агрозахід, що підвищує урожай, у кінцевому ре-
зультаті, діє на підвищення використання енергії сонячної 
радіації, коефіцієнта корисної дії фотосинтезу. Узагальнені 
літературні дані вказують, що за звичайних традиційних 
технологій рослини в середньому використовують для 
фотосинтезу 2-3% сонячної енергії, тоді як застосовуючи 
вмілу агротехніку, ця величина може наближатися до 5%. 
І якщо в недалекому минулому професіоналізм агронома 
визначався знанням етапів органогенезу, вмінням налашту-
вати сівалку та розробити систему удобрення, то в умовах 
сьогодення рівень управління процесами фотосинтезу з 
метою підвищення його коефіцієнта корисної дії (ККД) є 
підтвердженням звання «професіонал». Адже з усіх факто-
рів, коефіцієнт поглинання ФАР є найнижчим і найбільш 
важко регульованим. Крім того хочемо зазначити, що 
хлоропласти рослини, яка перебуває у стресовому стані, 
не реагують на жоден з елементів мінерального живлення, 
незважаючи на їхню форму. Тому до листових обробок, які 
в таких випадках так полюбляють наші аграрії, потрібно 
відноситися дуже обережно, особливо в стані глибокого 
стресу. Як показує практика, найбільш дієвим  є застосу-
вання функціонально направлених амінокислот (кожна 
амінокислота виконує притаманну для неї функцію). Щодо 
мікроелементів, то дозу їх внесення (відносно рекомендо-
ваної за нормальних умов) треба зменшити в 4-6 разів.

Оскільки сам фотосинтез поки не піддається відчутному 
управлінню, то розробляючи технологію вирощування 
сільгоспкультур, потрібно включати прийоми і методи 
ефективного оволодіння цим процесом. Тоді рослини ма-
тимуть змогу продуктивніше засвоювати світлову енергію, 
забезпечувати себе вуглекислотою, вологою, мінераль-
ними елементами, полегшувати відтік асимілянтів з листя 
тощо.  У сучасному арсеналі аграріїв є чимало препаратів, 
які здатні посилювати або послаблювати стійкість рослин 
до зміни погодно-кліматичних умов та ознак, що носять 
спадковий характер і визначаються генотипом. Однак, 
синтетичні (штучно створені) стимулятори, регулятори не 
мають універсального значення, тому не можуть замінити 
інші фактори формування врожаю. Крім того, надзвичайно 
важливо знати точний механізм, хімізм їхньої дії на фізіоло-
го-біохімічному та молекулярно-генетичному рівнях. 

ЩО ДУМАЮТЬ ХЛОРОПЛАСТИ?
Але знову ж таки, рослина розумна і самостійно подає 

нам сигнали, коли і яку «вітамінку» їй потрібно дати. Яким 
чином? Все дуже просто: насамперед не доводити рослини 
до критичного стану, періодично проводити їх профілак-
тичну діагностику. З цією метою можна скористатися визна-
ченням фотохімічної активності хлоропластів. Фотосинте-
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тичний апарат є досить лабільною системою, яка реагує 
на зміни усіх факторів, що приводять до змін інтенсивності 
його функціонування. З появою портативних приладів, цей 
метод набув досить значного поширення, а експресність 
методу дозволяє безпомилково визначити потребу в тих чи 
інших елементах мінерального живлення, які насамперед 
дозволять активізувати біохімічні процеси, у тому числі й 
повітряне живлення.

Діагностику доцільніше проводити в міжфазні періоди, 
коли рослина готується до наступних фізіологічних змін. 
Пам’ятаймо, що кожен період характеризується певними 
біохімічними і фізіологічними особливостями та власними 
показниками продуктивності рослин в залежності від ро-
боти фотосинтетичного апарату. В перший період (сходи та 
початок цвітіння) рослина живиться елементами, що вне-
сені під час посіву. Тому розробляючи систему удобрення, 
головну увагу слід приділяти азоту, фосфору, калію, магнію, 
марганцю, міді, цинку тощо. Другий період – максимальна 
за вегетацію площа листків і фотосинтетична активність 
хлоропластів. Оскільки площа листкової поверхні сформо-
вана – пріоритетним є робота хлоропластів. Життєво необ-
хідними елементами є магній, залізо, марганець, бор, калій, 
фосфор, азот, тощо. Урожай, а саме його рівень залежить 
від фотосинтетичного потенціалу першого та, особливо, 
другого періодів.

Під час третього періоду площа листків починає по-
ступово зменшуватися, але в загальному залишається на 
хорошому рівні, біомаса продовжує інтенсивно наростати 
завдяки росту плодів, які під кінець періоду досягають мак-
симальної величини. Від кількості плодів і насіння у них на 
кінець третього періоду залежить ефективність фотосин-
тезу під час наливу. Науковцями встановлено, що найбільш 
активно фотосинтетичні процеси у посівах протікають на 

другому та третьому етапах, а отже, і кількісні та якісні по-
казники врожайності залежать від фотосинтезу, точніше від 
спроможності агронома (технолога) до його інтенсифікації. 
Збільшити урожай на четвертому етапі неможливо, якщо 
попередні періоди упущені.

Візуальні ознаки дефіциту тих чи інших елементів 
живлення проявляються досить пізно, коли вже є втрати 
врожаю, а своєчасне діагностування дозволяє визначити 
його завчасно і таким чином запобігти втратам. На відміну 
від ґрунтового аналізу, листкова діагностика дозволяє 
визначити стан рослини у поточний момент, а особливо 
актуальна в критичні періоди за умови нестачі вологи (або 
її надлишку), спеки (або раптового спаду температур) тощо. 
Адже передчасне або запізніле внесення обов’язково 
призведе до негативного результату. Тому за відсутності 
стовідсоткової можливості своєчасного їх внесення через 
погодні або технічні умови від внесення препаратів краще 
відмовитись взагалі і надати рослині можливість саморе-
гуляції. 

Поєднання знань та практичних навиків у галузі біохімії, 
агрохімії та фізіології рослин може забезпечити комп-
лексне вирішення завдань. Професійним кредо кожного 
аграрія має стати: «Якщо не можеш збільшити притік ФАР 
до рослини – то змусь рослину «проковтнути» максималь-
ну її кількість».

Марія Августинович, 

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

та впровадження  
ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин» 
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ЯК ЗБІЛЬШИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБПРИСКУВАНЬ
Ні для кого не секрет, що ефективність обробок засобами 

захисту рослин залежить від їхньої якості та оригінальності.
Але крім якості самих засобів захисту рослин на їхню ефек-

тивність впливають багато факторів: умови проведення обро-
бок (температура, вологість, вітер та ін.), якість налаштування 
обприскувачів і, звичайно ж, – якість води, яку застосовують 
для приготування робочих розчинів. 

Воду для обприскування, як правило, беруть з природних і 
штучних водойм або зі свердловин. І якщо від бруду воду мож-
на очистити за допомогою фільтрації, то такі важливі параме-
три якості води як твердість і кислотність залишаться без змін. 
У більшості аграрних регіонів країни вода, яку застосовують 
для обприскування, має високу твердість, що обумовлена вели-
ким вмістом в ній солей кальцію і магнію, і має лужну реакцію.

Тверда вода негативно впливає на ефективність засобів 
захисту рослин (особливо піретроїдів і гербіцидів на основі 
2,4-Д, МЦПА, гліфосату, клопіраліду та ін.), викликає випадіння 
в осад деяких хімічних речовин (фосфор) і може призводити до 
засмічення фільтрів і форсунок обприскувача.

У розчині з високолужною реакцією рН багато пестицидів 
схильні до процесу лужного гідролізу, який викликає розпад 
їх активних складових (цей прийом навіть застосовують для 
утилізації некондиційних пестицидів та їхніх відходів, для очи-
щення стічних вод). Тому для ефективної роботи ЗЗР потрібно 
приділяти велику увагу рН води та її твердості. 

Поліпшити якість води для обприскування і підвищити 
ефективність хімічних обробок і листкового живлення рослин 
допоможе новий кондиціонер для води Текнофіт рН+, виробле-
ний іспанською компанією «Агрітекно Фертілізантес». Продукти 
цієї компанії вже відомі багатьом фермерам. 

Текнофіт pH+ дозволяє вирішити одночасно кілька проблем, 
пов'язаних з якістю води, та підвищити ефективність обприску-
вання і дії пестицидів:

► Регулює рівень кислотності води. Рекомендовані 
норми внесення залежать від вихідного рівня рН розчину: 
50-150 мл / 100 л розчину для високолужної води (рН 8 або 
вище) і 30-50 мл / 100 л розчину для слаболужної води (рН 
6,5-8).

► Має колірний індикатор, який забарвлює воду в колір, 
що відповідає певному рівню кислотності (помаранчевий – рН 
5,5-6,0, рожевий – рН 4-4,5), що дозволяє приготувати робочий 

розчин потрібного рівня рН без додаткового використання 
спеціальних вимірювальних приладів. Для зручності колірна 
шкала нанесена на етикетці. Необхідну кількість Текнофіт рН+ 
можна визначити, приготувавши невелику кількість розчину в 
мірній склянці, а потім пропорційно розрахувати норму на весь 
обсяг обприскувача. 

► Дезактивує іони твердої води, тому що: 
• знижує поверхневий натяг води, забезпечуючи 
рівномірне змочування, розподіл робочого розчину на 
поверхні і скорочуючи його втрати завдяки зменшенню 
стікання з листка рослини; 
• покращує проникнення робочого розчину всередину 
тканини рослин завдяки пом'якшенню кутикулярного 
шару листка;
• усуває піноутворення, що скорочує час простоїв об-
прискувача в очікуванні природного осідання піни;
• дозволяє знизити витрату робочої рідини на одиницю 
площі, підвищуючи продуктивність і скорочуючи витра-
ти часу і коштів на хімічні обробки рослин;
• покращує стабільність багатокомпонентних бакових 
сумішей;
• знижує ризик розпаду діючих речовин пестицидів.

Використання кондиціонера для води Текнофіт рН+ значно 
скорочує ризики, пов'язані з якістю води для обприскування із 
застосуванням неоригінальних пестицидів, і підвищує біологіч-
ну та економічну ефективність засобів захисту рослин і добрив 
для листкових підживлень.

Наприклад:
За норми виливу робочого розчину 150 л/га затрати на 

Текнофіт рН+ складуть від 20 до 100 грн/га в залежності від 
вихідного рівня рН розчину. Це в свою чергу дозволить засто-
совувати оригінальні ЗЗР із мінімальними нормами внесення і 
знизити витрати на їхню вартість в середньому на 25%, а також 
зменшити норму виливу, що дає можливість економити на 
доставці води.

Намагаючись отримати економію на засобах захисту 
рослин, використовуючи генерики оригінальних пестицидів, 
краще підстрахуватися і затратити незначну суму на придбання 
Текнофіт рН+. Офіційним ексклюзивним дистриб'ютором про-
дуктів «Агрітекно Фертілізантес» в Україні є компанія «Торговий 
Дім Лемберг».
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АГРОЦЕНТР «МАЙСТЕРНЯ АГРАРІЯ» СЕЗОНУ 2018: 
«СИНГЕНТА» — «АГРОН»: ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ 

ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ УЯВЛЕННЯ ПРО 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

27 вересня, в с. Байківці Тернопільського району Терно-
пільської області відбувся заключний Агроцентр «Майстерня 
Аграрія» сезону 2018: «Сингента» — «Агрон».

Агроцентр спільно з ПП «Агрон», земельний банк якого на-
лічує 4000 га землі, на якій вирощують  озиму та яру пшеницю, 
сою, ріпак, буряк, кукурудзу і ярий ячмінь, компанія «Синген-
та» проводила вперше. 

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся директор 
Західного бізнес-регіону компанії «Сингента» Микола 
Рубінський.

«Вітаю вас з відкриттям у Тернополі демо-центру 
компанії «Сингента», який є своєрідним підсумком наших 
багаторічних досягнень і напрацювань. Цим центром ми 
демонструємо свою готовність бути надійним партнером 
у вашому аграрному бізнесі, адже тепер можна не на відео, а 
наочно оцінити якість насіння, побачити ріст та розвиток 
рослини, дію систем живлення та захисту тощо», - сказав 
Микола Юрійович.

Захід відвідало понад 200 аграріїв з Волинської, Тернопіль-
ської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та інших 
областей, для яких фахівці компанії «Сингента» підготували 
чимало цікавої та корисної інформації. 

ПРОГРАМА «МЕТЕОЗАХИСТ» ВІД КОМПАНІЇ 
«СИНГЕНТА» - ЗАСТРАХУЙТЕ МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ 
ВІД НЕСПРИЯТЛИВОЇ ПОГОДИ

Дана програма, як розповів керівник напряму програм 
з компенсації агрономічних ризиків Роман Хрипко, вже 
успішно працює не лише в Європі, а й в центральній та східній 
частині України. Основна її мета – захистити інвестиції ферме-
рів від несприятливих погодних умов, тобто, якщо протягом 
цвітіння і наливу зерна буде зафіксовано занадто мало опадів 
або надто високі температури, агровиробники отримають 
відшкодування вартості насіння та ЗЗР придбаних у компанії 
«Сингента». 

«Минулоріч цією програмою по Україні було покрито 
420 тисяч га землі. Ті сільгоспвиробники, які використовують 
інтенсивні технології «Сингенти», отримали захист від 
несприятливої погоди в достатньо великому обсязі: загалом 
розмір виплат в цьому сезоні склав 20 млн гривень. 

Програма діє протягом найважливішого для врожайності 
періоду - цвітіння і наливу зерна, тож можна самостійно оби-
рати ключові параметри: критичний період, джерело погод-
них даних, форму відшкодування. Компенсація розраховується 
одразу після завершення обраного періоду, без огляду посівів, 
лише на основі метеорологічних даних», - зазначив експерт.

Для того, аби стати учасником програми необхідно:
- придбати насіння і ЗЗР компанії «Сингента» відповідно до 

мінімальних вимог;
- заповнити анкету і надати копії накладних; (при заповне-

нні анкети учасник отримує граничні рівні опадів і температу-
ри, відповідно до яких розраховуватиметься сума відшкоду-
вання, а також рівень покриття);

- якщо фактичні параметри опадів і температури виявлять-
ся гіршими, ніж граничні, учасник отримає часткове відшко-
дування витрат на насіння і ЗЗР компанії «Сингента».

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ВІД 
КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

Олександр Соловйов, технічний експерт по Вінницькій 
та Житомирській областях, розповів про захист насіння 
кукурудзи, який пропонує компанія «Сингента». Його перева-
ги в порівнянні з традиційним фунгіцидним захистом могли 
наочно спостерігати усі учасники заходу.

«Протруювання насіння кукурудзи - тема наразі актуаль-
на, адже деякі господарства вже почали замовляти насіння на 
наступний сезон.

Технології постійно розвиваються, і компанія «Сингента» 
теж не стоїть на місці. Ми пропонуємо виробникам кукурудзи 
нову трикомпонентну обробку насіння перед висівом, що є 
інноваційним рішенням існуючих проблем, яке полягає у вико-
ристанні препаратів Максим XL + Вайбранс 500 + Форс Зеа.

Максим XL дає змогу надійно захистити насіння і сходи від 
усіх видів Fusarium spp. І гельмінтоспоріозів, Вайбранс 500 – не 
лише ефективно запобігає ураженню кукурудзи летючою саж-
кою без будь-якого пригнічення культури, а й, навпаки, покра-
щує її розвиток, стимулює кореневу систему і надає рослині 
можливість подолати стрес. Форс Зеа завдяки утворенню 
газової фази унеможливлює навіть незначне пошкодження 
шкідниками кореневої системи і водночас на 75% пригнічує 
розвиток грибів роду Fusarium на стадії розвитку кукурудзи 
до 5-го листка.

Тому, використовуючи дану обробку, виробник гаранто-
вано отримає результат  «Одна насінина – одна рослина», і, 
до того ж, зможе суттєво зекономити на втраті насіння», 
- сказав Олександр.

Також гостям продемонстрували лінійки гібридів кукуру-
дзи та соняшника на полі та розповіли про новинки компанії.
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ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ ВІД КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» 
ГАРАНТУЮТЬ ВИСОКІ ВРОЖАЇ

Ігор Ковальчук, менеджер з розвитку напрямку насін-
ня кукурудзи ТОВ «Сингента», представив гібриди кукуру-
дзи, посіяні на полі.

«Компанія «Сингента» - є лідером з виробництва висо-
копродуктивних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов 
вирощування кожної ґрунтово-кліматичної зони. Вона щоро-
ку пропонує товаровиробникам нові конкурентоспроможні 
гібриди, які мають високий потенціал урожайності та адап-
товані до умов середовища. Так, у 2017 році до Реєстру сортів 
рослин України занесені нові високопродуктивні гібриди: СИ 
Талісман (ФАО 200), СИ Теліас (ФАО 220) і СИ Фотон (ФАО 260), 
СИ Фортаго (ФАО 260) та СИ Зефір (ФАО 430), — які за умови 
дотримання рекомендацій щодо технології їх вирощування 
здатні значно підвищити рентабельність сільськогосподар-
ського виробництва.

Адаптивна здатність гібридів кукурудзи пояснюється 
цілим рядом показників складових. Перш за все, це розташу-
вання листків під гострим кутом, що є дуже важливо для рос-
лини, оскільки від сходів і до цвітіння вона витрачає з ґрунту 
не більше 20% поживних речовин, адже живиться в основному 
за рахунок фотосинтетичної активності. Коли ж листки 
розміщені під гострим кутом, то вони не затінюють нижні 
яруси листя і листки сусідніх рослин. Як наслідок, підвищуєть-
ся коефіцієнт фотосинтезу. Це допомагає рослині сформува-
ти більш потужну кореневу систему, листкостебельну масу і 
таким чином впливає на адаптивну здатність. 

Крім того, генетика дозволяє висівати більшість гібридів у 
ранні строки, що обумовлює стійкість до комплексу основних 
хвороб, кореневих, стеблових гнилей, які на початку можуть 
уражати зерно і розріджувати посіви.

Також в наших кліматичних умовах попитом користу-
ється двокачанність гібридів. Адже дані гібриди можна не за-
гущувати, не боячись втратити при цьому врожай, бо якщо 
випадає сприятливий погодний рік, формується другий госпо-
дарсько-придатний качан, який компенсує зріджені посіви. 

Усі сі ці фактори і допомагають не лише підвищувати 
адаптивну здатність, а також отримувати високі врожаї»,  
- зазначив фахівець. На Агроцентрі «Сингента» - «Агрон»  
було застосовано наступну технологію вирощування куку- 
рудзи.

Попередником на цьому полі виступала кукурудза. Ос-
новний обробіток ґрунту проводився 22 листопада 2017 року. 
Оранка була на глибину 27 см. Передпосівна культивація 
відбувалася 20 квітня 2017 року.

Система удобрення: діамофоска (10:26:26) – 150 кг/га під 
передпосівну культивацію; карбамід – 300 кг/га при посіві.

Сівба проводилась 21 квітня 2018 року, норма висіву – 
80 тис. га, глибина - 5 см.

РЯСНИЙ УРОЖАЙ СОНЯШНИКУ ВІД КОМПАНІЇ 
«СИНГЕНТА»

Григорій Коваленко, технічний експерт компанії «Син-
гента», продемонстрував гостям лінійку гібридів соняшнику 
та розповів про новинки компанії. 

«Компанія «Сингента» має велике портфоліо високопро-
дуктивних гібридів соняшнику, адаптованих до різних 
напрямів і технологій вирощування (класичні, високоолеїнові, 
Clearfield®, Clearfield® Plus, HTS, високоолеїнові для Clearfield®), 
різних груп стиглості — від ранньостиглих до середньопіз-
ньостиглих. Багатий асортимент гібридів дозволяє обрати 
необхідний гібрид для певної зони.

У 2018 році «Сингента» вивела на ринок нове покоління 
гібридів. У класичному сегменті компанія представила 
два нові гібриди соняшнику — Алькантара та СИ Едісон, у 
Clearfield®-сегменті — гібрид СИ Барбаті», - поділився експерт.

Щодо технології вирощування соняшнику на Агроцентрі 
«Сингента» - «Агрон», то попередником тут виступала куку-
рудза. Основний обробіток ґрунту проводився 22 листопада 
2017 року, оранка була на глибину 27 см, передпосівна куль-
тивація відбувалася 20 квітня 2017 року.

Система удобрення наступна: діамофоска (10:26:26) – 
150 кг/га під передпосівну культивацію; карбамід – 100 кг/га 
при посіві. Сівба проводилася 21 квітня 2018 року, норма 
висіву – 55 тис/га. Глибина 4 см.

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ АГРОЦЕНТРУ МАЙСТЕРНЯ 
АГРАРІЯ СЕЗОНУ 2018: «СИНГЕНТА» — «АГРОН»

Михайло Хмель, головний агроном ПП «АВТ Вектор», 
Тернопільська область, Кременецький район:

«З компанією «Сингента» особисто я співпрацюю уже 
8 років. Як на цьому місці роботи, так і на попередніх значну 
кількість серед препаратів, які ми використовуємо у госпо-
дарстві, займають препарати цієї компанії, адже за якістю, за 
своїм складом, за впливом на культури тощо вони дуже гарні 
та надійні. 

Так, особливо хотів би відзначити такі препарати, як 
фунгіцид Амістар Екстра, який ми використовуємо на всіх 
культурах для боротьби зі злаковими бур’янами, та Фюзілад 
Форте – це, можна сказати, еталон за своєю м’якою дією на 
культуру, тому що не спричиняє жодних стресів у посівах сої, 
гороху, ріпаку. 

Адже коли ми раніше використовували препарати інших 
фірм, то часто спостерігалося пригнічення культур, а в дея-
ких випадках навіть і підпали листочків».

Володимир Боднарук, виконавчий директор ТОВ «Пер-
лина Поділля», Хмельницька область, Білогірський район:

«З компанією «Сингента» ми співпрацюємо досить плідно. 
Придбали у них чимало продуктів, наприклад, насіння соняш-
нику, кукурудзи. Використовуємо систему засобів захисту 
рослин, і хочу зазначити, що в порівнянні з іншими виробника-
ми ЗЗР, вона дуже відрізняється за якістю, адже пшениця, де ми 
її застосовували, була «чиста» до самого збору врожаю.

Так що на майбутнє – лише «Сингента».

Анна Артим
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МАЛЕНЬКА ФЕРМА ВЕЛИКОЇ КАНАДИ. 
ЖНИВА

Продовжуємо наш спецпроект про особливості аграрної галузі Канади, ко-
трі досліджує Віктор Шкіндер – український аграрій, який живе в цій країні  та 
працює у сільському господарстві. Ферма знаходиться у південно-центральній 
частині Канади, в провінції Саскачеван, це змішане господарство: тут утри-
мують в середньому 2000 голів ВРХ в рік та обробляють 4000 гектарів землі. 
Нагадаємо, що в попередній статті він розповідав про особливості весняної 
підготовки ґрунту, посів та живлення культур. Тут використовують систему ну-
льового обробітку ґрунту, сіяли цього року  горох на зерно, багаторічні трави, 
пшеницю, ячмінь, овес, ріпак. Власне, тепер Віктор викладає результати жнив, 
які відбувалися за дуже цікавою, незвичною для України технологією. 

Як швидко плине час! Ось і пролетіло літо та половина 
осені в Канаді. Уже й Покрови відсвяткували. Більшість 
українських аграріїв напевно  давно закінчили збір 
урожаю, посіяли озимі культури  та готуються до нового 
сезону, що не можу сказати про канадських  фермерів. 
Зараз у нас мінус 7 градусів, надворі 2 см снігу – справ-
жня покрова, –  а під снігом у багатьох фермерів лежать 
покоси із пшеницею, вівсом та ріпаком. Але, як я бачу, це 
зовсім не лякає місцевих аграріїв. Насправді, сніг у жовт-
ні тут буває дуже рідко, та все ж фермери сподіваються 
завершити жнива наступного тижня (гідрометеоцентр 
обіцяє два тижні сухої і теплої погоди). На щастя, у нашо-
му господарстві залишилося змолотити тільки 1000 акрів 
(405 га) ріпаку. 

Тепер у господарстві вся увага сконцентрована на 
завершення збору врожаю.  Мені це нагадує змагання з 
автоспорту – всі наші комбайни, зерновози, шнеки для 
завантаження зерна, елеватори для його зберігання – 
все стоїть на старті та чекає пострілу стартового пістоле-
ту. Цим пострілом буде тестовий обмолот  на вологість 
ріпаку: вона має бути не більшою 9,5 відсотків.  

Загальна площа Канади складає 9 976 140 квадратних 
кілометрів, територія провінції Саскачеван – 651 000 км2. 
Відповідно і кліматичні умови на різних територіях дуже 
відрізняються. Нещодавно ми зі сім’єю подорожували 
країною автомобілем, і я мав змогу спостерігати, як на 
різних територіях і в різних провінціях проходять жнива. 
В кожній провінції є своя специфіка, тому я хочу заува-

жити, що досвід ведення фермерського господарства в 
нашому регіоні може кардинально відрізнятися від більш 
поширеного методу в Канаді загалом.

Цього року ми розпочали жнива 17 серпня. Першим 
почали збирати горох. У нашому господарстві було засі-
яно 6000 акрів землі (приблизно 2400 га) різними культу-
рами і хочу зауважити, що тільки горох, 520 акрів (210 га), 
фермер збирав з пня. Усі інші культури ми спочатку 
скошували у покоси. Але про це все по порядку. Середня 
врожайність гороху на зерно склала 2,7 т/га з вологістю 
11%. Горох фермери зазвичай продають трейдерам та за 
потреби залишають частину для корму ВРХ. 

В той самий час ми почали косити ячмінь. Починали 
скошувати ще не зовсім достиглі культури. Ріпак косили 
взагалі зеленим.  Для цього використовували косарку 
John Deere W150 Windrower із 9-метровою жнивар-
кою. Ця косарка працювала весь сезон жнив нон-стоп, 
24 години на добу, мінялися тільки  оператори. На моє 
запитання, чому ми не молотимо деякі культури відразу, 
фермер відповів, що така технологія дозволяє зберегти 
і зібрати врожай набагато краще, ніж чекати поки зерно 
достигне на колосі. Ні для кого не секрет, що сильна 
злива або град, яких тут було не менше п’яти в кінці літа, 
положить весь урожай на землю і його потім дуже важко 
молотити без втрат. 

Що дає покіс? Фермер знає, що в цьому регіоні пере-
важає західний вітер, тому всі поля були скошені зі сходу 
на захід, що давало змогу вітру просушувати покоси 
дуже швидко і не руйнувати їх. Також велике значення 
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має висота стерні, на пшениці і на ячмені її залишають не 
меншою 10-15 см. Це дає змогу провітрювати покіс із-під 
низу а також затримувати сніг взимку.  Що цікаво, після 
дощу мокрим був тільки верхній шар покосу, вода збігала 
з нього немов по стрісі й не проникала в середину, тому 
просушуватися мав тільки верхній шар. Це стосується 
покосів зернових, за умови, що оператор якісно кладе 
колосся в покоси. Як я зауважив, найбільше фермер 
переживав за те, щоби встигнути вчасно скосити всі 
культури в покоси, а от обмолот – це вже справа техніки. 

Після того, як був зібраний горох, комбайни почали 
молотити скошений ячмінь. Комбайни обладнані жни-
варками конвеєрного типу. Середня врожайність ячменю 
склала 3,2 тонни з гектару. Після ячменю настав час пше-
ниці. Пшениця цього року взагалі порадувала місцевих 
аграріїв, ми зібрали 3,5 тонни з гектару, а от наші сусіди 
отримали 4,5 тонни з гектару. Зі слів фермера, таких хо-
роших врожаїв пшениці  тут давно не було. Після пшени-

ці змолотили овес. Станом на 10 вересня були зібрані всі 
культури, крім ріпаку. До того часу як випав перший сніг, 
нам вдалося змолотити тільки 200 акрів (81 га) ріпаку. А 
перший сніг цього року випав 21 вересня. Та як я бачу, 
це не є проблемою для місцевих аграріїв, вони спокійно 
чекають коли потепліє, тоді й зможуть змолотити свій рі-
пак, адже він прекрасно збережений в покосах і потрібно 
лише декілька сонячних днів, щоби він просох.

Я провів досить  примітивний аналіз процесу збору 
врожаю у нашому господарстві і от що я бачу. Ячмінь зна-
ходився в покосах 10-14 днів, пшениця – 12-15 днів, овес 
лежав найменше – не довше  5-8 днів і ріпак почали коси-
ти 20 серпня, тобто він знаходиться у покосах уже більше 
півтора місяця. Ячмінь, пшениця, овес і горох зібрані 
на 100% площі. З початку жнив були і зливи і град. І я на 
100 % розумію, що тільки завдяки цій технології нашому 
фермеру вдалося зібрати всі зернові культури без втрат. 
Про ріпак зможемо говорити, коли змолотимо, але вчора 
я був на полі і можу сказати, що весь ріпак знаходиться у 
стручках, він не висипався. Не знаю чи використовують 
в Україні таку технологію, мабуть так, тому що конвеєрні 
жниварки вже є у продажу на ринку України, але, на мою 
думку, ця ідея варта уваги. Адже всі розуміють, що ні 
ріпак, ні пшениця, ні ячмінь не можуть чекати на стеблі 
півтора місяці поки складуться необхідні погодні умови 
для жнив, тоді як у покосі зерно зберігається досить 
добре. 

Щодо обробітку ґрунту за технологією No-till, наш 
фермер підтвердив, що він проводить культивацію ґрун-
ту тільки у випадку, коли пасовища або взагалі пустинні 
землі (таких тут немає) готують під посів зернових чи 
олійних культур. Цієї весни ми все сіяли без обробітку 
ґрунту, і на сьогодні ніякого обробітку на зиму не про-
водили. Жодної фунгіцидної обробки на жодній куль-
турі  протягом вегетації теж не проводили.  Відповідно, 
жодних захворювань урожаю виявлено не було. Водяної 
та вітряної ерозії ґрунту тут не спостерігається. Із трьох 
комбайнів один подрібнює солому та розкидає на полі, 
два інші – залишають солому в покосах для тюкування. 
Жодних біологічних препаратів для прискорення роз-
кладання поживних решток не застосовуємо. Чекаємо 
наступної весни. 

Далі буде…
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ЗДОРОВІ ЯБЛУКА – НА ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДЯМ

ДП «Голланд Плант Україна» вже не перший рік демонструє інновації у садівництві. Кілька 
років тому група компаній започаткувала програму «Натуральне яблуко®», яка передбачає 
вирощування нових, стійких до хвороб сортів, характерними ознаками яких є відмінний 
смак, висока врожайність і товарність плодів, а також хороша лежкість. Ці сорти є стійкими 
до парші та толерантними до борошнистої роси. І вибір саме цих сортів дозволяє значно 
зменшити хімічне навантаження на яблука, зробивши плоди здоровішими. 

Але восени минулого року команда ДП «Голланд Плант 
Україна» вирішила піти далі та перейти на органічне 
вирощування яблук, у якому застосовують тільки біо-пре-
парати, таким чином показавши приклад екологічно 
чистого та соціально відповідального виробництва, адже 
саджанці стійких до хвороб сортів підходять не тільки для 
традиційного, але й для органічного вирощування. Сад 
має невелику площу – 6 га та створений власниками не з 
метою прибутку, а з метою власного досвіду, експерименту 
та демонстрації людям того, що виростити красиве, смачне 
яблуко без хімічних речовин – це реально. До того ж, це є 
вигідним для садівників, адже ціна на органічні яблука у 
3-4 рази вища, ніж на звичайні – як для свіжого споживан-
ня,  так і на переробку. Та й між ціною на біопрепарати і на 
традиційні препарати немає великої різниці.

«Ідею закласти органічний сад вирішив реалізувати 
власник компанії. В Угорщині наші сади плодоносять кілька 
років, вже пройшов трьохрічний процес для отримання 
сертифікації. Оскільки зараз в Європі спостерігається 
тенденція активного переходу на органічне виробництво, 
ми вирішили зайнятися ним і в Україні. Для отримання 
європейського сертифікату з органічного виробництва 
лишилося за правилами ще два роки, але насправді за аналі-
зами лабораторії в Будапешті наша продукція в Україні вже 
відповідає цим стандартам, оскільки до цього ми тут ви-
рощували ті ж самі резистентні сорти, які не потребували 
великої кількості обробок, –  розповідає директор плодо-
розсадника ДП «Голланд Плант Україна» Іштван Сюч. 

РЕЗИСТЕНТНІ СОРТИ ЯБЛУК ЧУДОВО 
ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОЩУВАННЯ

В новому органічному саду «Голланд Плант Україна» 
закладали як резистентні сорти яблук німецької та чеської 
селекції з програми «Натуральне яблуко®», так і традиційні 

звичайні  сорти, такі як Голден, Чемпіон, Айдаред, Пінова. 
Стало очевидно, що ре-сорти показують себе значно кра-
ще, вони потребують набагато меншої кількості обробок. 

Тож приділимо увагу саме їм. 
Луна® – сорт, стійкий до парші, має середню стійкість 

до борошнистої роси. Співвідношення вмісту цукру та 
кислоти врівноважене (Брікс 12,5). Диплоїдний, надзвичай-
но високоврожайний, плодоношення настає рано. Сила 
росту дерева та форма крони схожа до групи сортів Голден 
делішес. Час достигання – початок-середина жовтня. Плід 
можна зберігати до квітня у звичайному сховищі, у процесі 
зберігання він жовтіє, може з’явитися слабкий рум’янець. 
М’якуш щільний, соковитий, хрусткий. Придатний для інте-
грованого та органічного вирощування.

Сіріус® – сорт, стійкий до парші. Триплоїдний, сильно-
рослий. Ріст крони дерева сорту схожий на клони Джо-
наголд. Достигає на один-два тижні пізніше, ніж Голден 
Делішес. Плоди розташовані поодинці, великого розміру. 
За звичайного зберігання може зберігатися до квітня. 
Плодоношення настає рано, не схильний до альтернації. 
Плоди середнього-великого розміру, округлі, надзвичайно 
ефектні. М’якуш жовтий, щільний, дрібнозернистий, дуже 
соковитий, з багатим ароматом (Брікс 14,7). Придатний як 
для інтегрованого, так і для органічного вирощування.

Оріон® – сорт, стійкий до парші, середня стійкість до бо-
рошнистої роси. Триплоїдний сильнорослий сорт. Дозріває 
одночасно з сортом Голден Делішес. Розмір плоду середній 
або великий. Прорідження зав’язі не обов’язкове, фрукти 
розташовані поодинці. За звичайного зберігання може 
зберігатися до березня. В процесі зберігання плід жовтіє, а 
в разі перестигання  з’являється слабкий рум’янець. М’якуш 
жовтуватий, щільний, дуже соковитий. Смак відмінний, гар-
монійне поєднання кисло-солодкого смаку (Брікс вище 16!). 
Придатний для інтегрованого та органічного вирощування.

Розела® – сорт, стійкий до парші та толерантний до 
борошнистої роси. Диплоїдний, дає систематичні та ви-
сокі врожаї, плодоношення настає рано. Сорт середньої 
сили росту. Достигає на тиждень раніше ніж сорт Голден 
Делішес. За звичайного зберігання може зберігатися до 
березня. Розмір плоду середній або великий. Поверхня 
плоду на 90% покривається яскраво-червоним рум’янцем, 
з притаманними сочевичними плямами. М’якуш середньої 
твердості, соковитий, солодкий, з низьким вмістом кислоти, 
ароматний. Сорт відмінно придатний для системи інтен-
сивного вирощування. Придатний для інтегрованого та 
біовирощування.

Ред Топаз® – сорт, стійкий до парші, толерантний до 
борошнистої роси. Основний сорт червоний, диплоїдна 
мутація. Слаборослий сорт. Плодоношення настає рано, 
для сорту характерні постійні та високі врожаї. Достигає на 
декілька днів пізніше, ніж Голден Делішес. За звичайного 
зберігання може зберігатися до березня. Плід середньо-
го або великого розміру, плоскої сферичної форми. Плід 
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майже на 100% покритий червоним поверхневим забарв-
ленням. М’якуш жовтуватий, щільний, хрусткий, надзвичай-
но смачний. Придатний до інтегрованого та органічного 
вирощування.

«Вимоги до органічного садівництва досить суворі. 
Наприклад, біо-препарати, якими ми обробляємо цей сад, 
використовуємо не за власним вибором, а за вимогами 
угорської фірми, яка нас сертифікує. Такі правила безпеки, 
тим паче, якщо мова іде про подальший експорт яблук. Від-
хилятися від заявленої схеми захисту ми не можемо. Співп-
рацюємо з компанією «Центр Біотехніка», які пропонують 
дієві препарати як проти хвороб, так і проти шкідників, 
а також здійснюють технологічний супровід», – коментує 
Степан Паладі, комерційний директор ДП «Голланд 
Плант Україна». 

СМАКУВАЛИ ЗІБРАНІ ВЛАСНОРУЧ БІО-
ЯБЛУКА

З 22 вересня на 10 днів ДП «Голланд Плант Україна» 
відкрило свій сад в Ужгородському районі, який усі бажаючі 
могли відвідати та зібрати понад десять сортів органічних 
зимових яблук.

Акція соціального збору яблук проходить у компанії 
«Голланд Плант Україна» вже третій рік поспіль, але з 
таким масштабом – вперше. Цього року в саду для спроби 
органічного продукту зібралося набагато більше людей, ніж 
раніше, відповідно, й значно більше яблук реалізовано – за 
символічною ціною 5 грн/кг. Багато сімей з дітьми, школя-
рів – у сад накотились радісні люди, у яких була можливість 
скуштувати справжній здоровий продукт, що досі є рідкістю 
в Україні.

Степан Паладі: «Хочу підкреслити, що проект соці-
ального збору яблук ми запровадили не тому, що яблук 
дуже багато і ми можемо дозволити собі збути їх таким 
чином. Мета цієї акції – ознайомити людей з новими сор-
тами, дати їм можливість спробувати їхній чудовий смак 
та переконатися, що великі, гарні та смачні яблука можна 
виростити з використанням біопрепаратів.

В Україні ще досі відбувається так, що виробники, які 
купляють в нас резистентні сорти, потім реалізують їх 
під назвами звичайних, що схожі на вид та на смак, адже пе-
реживають, що кількість продажів буде низька. Наприклад, 
такі сорти як Сіріус®, Луна®, Оріон® – продають як Голден. 
Дійсно, ці жовті сорти є похідними від Голдена, але вони 
інакші, і хочеться, щоб люди впізнавали саме їх. 

Наша мета – зміцнити довіру до сортів програми 
«Натуральне яблуко®». Плодорозсадник виробляє садив-
ний матері-ал різних сортів та видів плодових культур. 
Цей напрямок – робота з інноваціями в садівництві, над 
просвітництвом людей у сфері можливостей органічного 
садівництва. Це не легкий шлях, першопрохідцям важко і 
попереду багато років роботи, але звертати з нього ми не 
збираємося», – підкреслив комерційний директор.

ДП «Голланд Плант Україна» старанно популяризує нові 
сорти, організує дегустацію на виставках та ярмарках. 
Наприклад, нещодавно у м. Ужгород проходив ярмарок 
«Золота осінь», і досить значна кількість людей, згадуючи 
соковиті яблука з минулих дегустацій, спеціально відвідала 
ярмарок, аби придбати їх знову. 

«Голланд Плант Україна» планує розвивати органічне 
садівництво і надалі. Нещодавно компанія зареєструвала 
два нових резистентних сорти яблук: ранній Аллегро® та 
один із найпізніших – Соларіс®.

УЧАСНИК АКЦІЇ ЗБОРУ ЯБЛУК ТЕТЯНА 
БРИЙОВСЬКА, МАМА:

«Вже другий рік відвідуємо з донечкою соціальну акцію 
збору яблук у садку «Голланд Плант Україна». Цього року 

захід масштабніший, дуже багато діток, приїжджали цілі 
школи. Була прекрасна дружня атмосфера. В компанії при-
ємна молода команда. Щодо самих фруктів, то скажу так: 
я не є великим любителем яблук, але ці – настільки смачні, 
соковиті, що навіть я не втрималася, щоб не їсти одне за 
одним. Набрали з собою, діти їли з задоволенням, лишали 
від яблук тільки хвостики. І це органічна продукція, за яку 
не треба переживати щодо якихось небезпечних складових. 
Ще дуже сподобалося, що садок знаходиться в чистій зоні, 
далеко від доріг, біля лісу, тому це гарантовано чистий 
продукт».

Тетяна Бєлінська

ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420, +38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua   www.hopu.com.ua

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців, консультування та більш 
детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 64 67, +38 050 372 55 74



«ПОТУЖНА, УНІВЕРСАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА»: 
ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ «АГРО ПОДІЛЛЯ-2018» 

ПРО ТЕХНІКУ MASSEY FERGUSON ВІД «ВФК»
15 вересня у Хмельницькому відбулася ХХХІ агропромис-

лова виставка «Агро Поділля-2018». 
Чимало провідних вітчизняних фірм представили свою 

сільгосптехніку, обладнання, комплектуючі, а також провели 
демонстраційні покази техніки та полігонах виставкового 
центру.

З-поміж багатьох інших особливу увагу відвідувачів при-
вернула експозиція різноманітної техніки від «Волинської 
фондової компанії» - однієї із провідних компаній на ринку 
сільськогосподарської техніки в Україні.

Окремий стенд «ВФК», яка, до речі, цьогоріч святкує свій 
25-літній ювілей роботи в нашій державі, був виділений для 
моделей всесвітньовідомого бренду Massey Ferguson, який є 
частиною величезної корпорації AGCO. 

Massey Ferguson - один з найпопулярніших брендів 
сільськогосподарської техніки, ефективність, економічність, 
надійність та комфорт якої вже відзначили агровиробники 
багатьох країн. 

Завдяки своїм технічним характеристикам, а також у 
поєднанні з професійним сервісним обслуговуванням від 
«ВФК» техніка Massey Ferguson гарантує фермерам цілковиту 
впевненість у вчасному та якісному виконанні робіт будь-якої 
складності у полях.

Ми пропонуємо вашій увазі детальніше ознайомитися з 
деякими моделями тракторів Massey Ferguson, що були пред-
ставлені на виставці «АгроПоділля-2018».

Трактор Massey Ferguson 7722 – один з найбільш ходових 
в Україні, його вже випробували на своїх полях та високо 
оцінили чимало аграріїв нашої держави. 

Трактор обладнаний двигуном AGCO POWER об’ємом 7,4 л 
та має потужність 220 к.с. Він забезпечує оптимальну по-
тужність, оснащений турбонаддувом та проміжним охолод-
жувачем. Технологія паливної системи контролює постійну 
наявність необхідної кількості палива, не зважаючи на число 
обертів або навантаження двигуна. AGCO POWER має низький 
коефіцієнт зносу, низький рівень шуму та характеризується 
низькою питомою вагою витрати палива в широкому діапазо-
ні обертів.

Компактне розташування приладів, датчиків та джойстика 
забезпечують комфорт при роботі оператора.

Огляд з кабіни трактора на 300° та дизайн кабіни дозво-
ляють вчасно виконувати оператору декілька видів робіт. 

Трансмісія Dyna-6 або Dyna-VT (на цей трактор може бути 
встановлено два типи трансмісії), потужний 6-ти циліндровий 
двигун є провідним дизайнерським рішенням компанії Massey 
Ferguson.

Зокрема безступенева трансмісія Dyna-VT забезпечує без-
перервну, плавну роботу в різних умовах, відрізняється про-
стотою використання і точністю управління. Система динаміч-
ного керування роботою трактора (DTM) працює в поєднанні з 
трансмісією, в діапазоні 1000-2100 об/хв., при цьому оператор 
може встановлювати як нижню, так і верхню межу діапазону. 
Розумна система трансмісії забезпечує роботу без збоїв, що 
позитивно впливає на загальну продуктивність.

Окрім двигуна та трансмісії, високі тягові характеристики 
надає колісна база довжиною 3 метри, завдяки якій трактор 
має поліпшену стійкість, високий рівень зчеплення на полі, а 
в комбінації зі збалансованою конструкцією корпусу трактора 
з’являються й додаткові переваги: знижений тиск на ґрунт при 
стабільній та ефективній роботі на ньому, високу маневреність 
та комфорт оператора.

Трактор MF 7722 можна замовити в трьох комплектаціях: 
Essential (найголовніші базові функції), Efficient (оптимізова-
на версія для підвищення ефективності роботи) та Exclusive 
(велика кількість інноваційних опцій).

Також слід відзначити повнофункціональну систему 
навігації Auto-Guide 3000, яка дає субметрову, дециметрову 
та сантиметрову точність, підвищуючи ефективність сільсько-
господарських робіт та може використовуватися при точному 
землеробстві. Багатьма випробовуваннями доведено, що 
система навігації усуває перекриття, збільшуючи площу поля, 
яке обробляється за годину, а також економить до 12% палива 
при експлуатації в польових умовах.

Варто також додати, що попри всі описані переваги, якими 
наділена ця модель, трактор MF 7722 ще й доступний за 
ціною.

Трактор Massey Ferguson 8737 є флагманською моделлю 
для всіх видів робіт потужністю до 370 к.с. 

Нова серія MF 8700 спеціально розроблена для великих 
господарств і ферм, яким необхідні потужність, комфорт, 
ефективність та надійність. Завдяки поєднанню новаторських і 
конструктивних рішень трактор MF 8737 має низькі показники 
експлуатаційних витрат, високої надійності і більш економіч-
ного двигуна.
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Основні переваги трактора MF 8737:
- новітній 6-циліндровий двигун AGCO POWER з робочим 

об'ємом 8,4 літра з паливною системою Common Rail - чудо-
вими показниками потужності, економічності та надвеликого 
крутного моменту (370 к.с.);

- модернізована система Cyclair для вентиляції охолодже-
ного повітря двигуна AGCO POWER об'ємом 8,4 л;

- нова модернізована система кондиціонування охолод-
женого повітряного потоку по всьому трактору відповідно до 
системи Cyclair;

- нова панорамна кабіна 2-х типів: Efficient і Exlusive - по-
ліпшена звукоізоляція, огляд з кабіни на 3600 новою панеллю 
керування, підлокітником і багатофункціональним джойсти-
ком нового класу;

- підсилена задня навіска;
- збільшені розміри коліс і колісної бази - 2,15 м має діаметр 

заднього колеса для кращої тяги, зниження ущільнення ґрун-
ту, що забезпечує максимальну продуктивність;

- нова передня навіска (IFLS) вантажопідйомністю 5000 кг;
- нова трансмісія Dyna-VT з функцією динамічного керуван-

ня трактором (DTM);
- система підвіски кабіни OptiRide Plus - активна підвіска 

кабіни;
- потужна задня навіска вантажопідйомністю 12000 кг;
- сучасні системи ПО: AutoGuide, система телеметрії 

AGСOMMAND і CCD, яка дозволяє оператору управляти з 
монітора гідророзподільниками, які зазвичай контролюються 
за допомогою джойстика;

- передня навіска і вал відбору потужності ВВП легко інте-
груються в передню частину трактора MF 8737.

Трактор Massey Ferguson 6713
Колісний трактор Massey Ferguson 6713 зарекомендував 

себе як надійний помічник для середніх та малих фермер-
ських господарств. 

На трактор MF 6713 встановлюється повністю синхронізо-
вана трансмісія з 12 передачами переднього і 12 передачами 
заднього ходу, розділеними на 2 діапазони. На типовий для 
польових робіт діапазон швидкостей від 4 до 12 км год. припа-
дає шість передач, а максимальна швидкість трактора з цією 
трансмісією становить 30 км/год. 

Відомий своєю надійністю, міцністю і паливною економ-
ністю 4-циліндровий двигун AGCO Power з робочим об'ємом 
4,4 л з турбокомпресором розвиває потужність 132 к.с. і крут-
ний момент 540 Н-м при 1500 об/хв.

Оптимальна для конкретної робочої операції швидкість 
руху вибирається за допомогою важелів, розташованих в ме-
жах зручної досяжності, завдяки чому оператору легко ними 
керувати. Однодискове сухе зчеплення вирізняється просто-
тою експлуатації і технічного обслуговування. Трансмісія 
пропонується з електронним керуванням човниковим ме-
ханізмом і оснащується багатодисковою муфтою в масляній 
ванні.

Переваги трактора MF 6713:
- коробка передач з човниковим режимом вибору напрям-

ку руху і механічним або гідравлічним керуванням;
- проста конструкція для зведення до мінімуму втрат 

потужності, а також підвищення характеристик і паливної 
економічності;

- гідромуфта ВВП для простоти експлуатації та тривалого 
терміну служби;

- електрогідравлічне блокування диференціала: просте 
включення при будь-яких умовах;

- незалежний ВВП;
- посилений механізм задньої навіски з електронною сис-

темою управління (ELC) для безпечного і впевненого викори-
стання важкого навісного обладнання;

- посилений задній міст для можливості роботи з будь-яким 
знаряддям;

- виключно міцний задній міст з посиленою епіциклічною 
передачею для безвідмовної роботи при максимальних 
навантаженнях;

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «АГРО 
ПОДІЛЛЯ-2018» ПРО ТЕХНІКУ MASSEY 
FERGUSON

Анатолій Перейма, керівник ФГ «Перлина», Деражнян-
ський район, Хмельницька область:

«У себе в господарстві ми постійно стараємось оновлю-
вати наш технічний парк, адже розуміємо, що без якісної та 
надійної техніки важко досягти високих результатів. Свій 
вибір я зупинив на Massey Ferguson, оскільки чув дуже багато 
позитивних відгуків про нього від аграріїв Хмельниччини, які 
вже не один рік користуються цією технікою. Крім того, прига-
дую, як в далекому 1992 році українська діаспора запросила 
фермерів з України до Австралії, – я теж був серед них. І перший 
трактор, яким мені випала нагода покермувати там, був 
якраз Massey Ferguson. Досі пам’ятаю те відчуття комфорту 
і зручності, яке у мене тоді виникло. Не порівняти з нашими 
тракторами… 

Зручно, що поряд з нашим господарством розташований і 
дилерський центр, який швидко та якісно проводить сервісне 
обслуговування».

Анна Артим

www.agroprod.biz 37

43006, м. Луцьк,
вул. Вахтангова, 16

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

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

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 
безкоштовні

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









HORSCH LEEB4 AX – НОВИЙ ВИМІР ЗАХИСТУ 
РОСЛИН

HORSCH пропонує причіпний обприскувач Leeb 4 AX 
в сегменті причіпних обприскувачів середнього класу. 
Leeb LT – це причіпний обприскувач з баком 4000 л, який 
гарантує максимальний комфорт для роботи та пропонує 
велику кількість версій дообладнання. В Leeb 4 AX вико-
ристовується та ж сама структура управління машиною, 
але на більш бюджетній платформі. Так само, як інші 
обприскувачі HORSCH, Leeb4 AX обладнаний системою 
стабілізації штанги  Boom Control, що гарантує оптималь-
не керування штангою. HORSCH до цього часуне був 
представлений у секторі середнього класу 4000-літрових 
причіпних обприскувачів. Leeb 4 AX створено для абсо-
лютно нової цільової аудиторії.

Ємність пластикового баку становить 3800 літрів для 
суміші ЗЗР та 400 літрів для води. Оптимальна якість 
поверхні резервуару зсередини, так само як і ззовні, доз-
воляє легко його очищувати. Поршневий діафрагмовий 
насос доступний із продуктивністю 270 л/хв або 400 л/хв. 
Завжди працює через карданну передачу за допомогою 
ВВП трактора. Вдало розроблений центр управління 
Leeb AX,оснащений двома багатоканальними клапанами. 
Один багатоканальний клапан контролює всмоктування, 
а другий - тиск машини. Система заслуговує на увагу зав-
дяки простоті використання та гарному дизайну. Резер-

вуар для заправки хімії на Leeb AX схожий на той, який 
використовується у добре відомих великих причіпних 
моделях Leeb і має ємність 35 літрів. Висока індукційна 
вихідна здатність дозволяє швидко та ретельно розчи-
нити порошки та гранульований матеріал. Внутрішнє 
очищення здійснюється досить звично, за принципом 
розчинення. З Boom Control новий Leeb AX надійно 
підтримує висоту штанги 50 сантиметрів до цільової по-
верхні. Робоча швидкість можлива до 15 км/год. Корпуси 
тримачів форсунок розташовані на відстані 50 см один 
від одного. Робоча ширина від 18 до 30 метрів розділена 
на секції від 5 до 9 шт.

Дишло може бути оснащене верхнім або нижнім з’єд-
нанням і має автоматичне керування. Як опція,доступна 
поворотна конструкція причіпного дишла, що забезпечує 
точне слідування по колії. 

Ширину колії можна регулювати від 1,5 до 2,25 м. Leeb 
4 AX повністю сумісний з ISOBUS і може використовува-
тися з добре відомими терміналами HORSCH.

Основна увага у розробці нового HORSCH Leeb 4 AX 
націлена на адаптацію до різних умов ринку як в Німеч-
чині, так і за її межами. Leeb 4 AX буде доступний до про-
дажу з весни 2019 року. Компанія HORSCH ще продовжує 
роботу над додатковими опціями.
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ПП «АДЛЄР» РОСТЕ. ЩО НОВОГО ПОКАЗАЛИ 
НА ЩОРІЧНОМУ ДНІ ПОЛЯ КОМПАНІЇ?

4 жовтня відбувся щорічний осінній День поля компанії 
«Адлєр». Захід традиційно проходив на території багатогалу-
зевого господарства ПСП «Сокільча», що працює у Попільнян-
ському районі Житомирської області. Хоча цього разу погода 
не радувала (сильний холодний вітер безперервно ганяв 
хмари на небі, які врешті решт вилились дощем), не зважаючи 
на це гості приїхали та, зігріваючись гарячими напоями, спіл-
кувалися і знайомилися з презентаціями спеціалістів компанії 
«Адлєр» та її партнерів.

«Адлєр» займається дистриб’юцією с.-г. продукції в бага-
тьох напрямках, від насіння до різноманітних видів техніки, 
але працює тільки з визнаними на світовому ринку вироб-
никами. На День поля компанія запросила своїх партнерів: 
виробників техніки – Berthoud, New Holland Agriculture, 
Amazone, Bednar, Sukov, виробників насіння – Monsanto, 
Pioneer, Euralis, Corteva Agriscience (виробляє також ЗЗР), 
ГК «Маїс» (Черкаси), виробників добрив та органічних 
комплексів Timac Agro, Terra Tarsa, вітчизняного виробника 
мікродобрив ГК «Долина». 

Директор ПП «Адлєр» Ігор Миколайович Безвершук, 
вітаючи гостей на Дні поля, підкреслив, що для компанії дуже 
важливим є розвиток та вдосконалення роботи клієнтів, адже 
це стимулює опрацьовувати нові технології, шукати рішення 
та відповіді на виклики сьогоднішніх непростих умов. І на 
шляху власного розвитку ПП «Адлєр» нещодавно здійснила 
певні важливі кроки. 

«В асортименті нашої компанії не вистачало ґрунто-
обробної техніки, і ми вирішили розпочати співпрацю з 
брендом Amazone, який має історію в 100 років та на сьогодні 
є визнаним світовим виробником з німецькою якістю. Ком-

панія виробляє широку лінійку сільськогосподарської техніки, 
але нас в першу чергу цікавлять розподільники мінеральних 
добрив, зернові та просапні сівалки, дискові борони – все це ми 
вже пропонуємо аграріям.

Ми вдосконалюємо співпрацю з нашими клієнтами – з цією 
метою запровадили диспетчерську службу. Диспетчер є посе-
редником у комунікації між клієнтом та сервісним інженером, 
він швидко визначає який саме спеціаліст потрібен у допо-
могу аграрію, спрямовує його на господарство, а потім знову 
зв’язується із замовником та з’ясовує, чи влаштувала його 
якість сервісу. Як результат, ми вже бачимо покращення та 
підвищення оперативності роботи нашої сервісної служби, і 
клієнти теж задоволені».

У програмі Дня поля – презентація широкої лінійки техніки 
різних брендів, а також гібридів кукурудзи кількох виробни-
ків, що ще дозрівала в полі. Зупинимося детальніше саме на 
техніці.

BERTHOUD – КЛЮЧОВИЙ ГЕРОЙ У ЗАХИСТІ 
РОСЛИН

Напевно кожен з аграріїв чув про легендарні французь-
кі обприскувачі, штанги яких, наче крила над землею. Але 
почувши про таке, повірити до кінця не можливо, доки не 
побачиш на власні очі та дізнаєшся секрети технологій. Втім, 
виробник позиціонує себе без пафосу: простота, надійність та 
професіоналізм є головними секретами популярності техніки  
Berthoud. На Дні поля було продемонстровано три моделі 
обприскувачів: самохідні Raptor 3240 та нова модель Raptor 
4240 і причіпний Tracker 3234. 

Запатентована система стабілізації штанги – є однією з 
ключових особливостей всіх обприскувачів Berthoud і са-
мохідної лінійки Raptor зокрема. На демонстрації аграрії по-
бачили, що, не зважаючи на всі нерівності поля, штанга дов-
жиною 32 м трималася абсолютно рівно, навіть на поворотах, 
а це є запорукою якісного внесення препаратів. Другою 
особливістю є точне повторення колії передніх і задніх коліс, 
які до того ж є досить вузькими – все аби зберегти врожай. 
Високий кліренс (180 см) дозволяє проводити обприскуван-
ня протягом всього періоду вегетації. Насос обприскувача є 
стабільним, починає працювати за заданою дозою одразу зі 
старту – йому не потрібно часу, аби розігнатися. Повний при-
від та конструкція машини виключають пробуксовку навіть в 
умовах вологого ґрунту. Крім того, перевагами цих обприску-
вачів є повністю закрите днище, маленька вага, яка розпо-
ділена на дві осі, система підвіски, що гарантує стабільність 
машини, оптимальна відстань між форсунками тощо. 
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Причіпний обприскувач Tracker 3234 – це надійний 
агрегат з високою продуктивністю (400 га на добу) завдяки 
високій швидкості роботи. Окрім незмінної переваги в систе-
мі стабілізації штанги та ідеальній роботі насосів, слід також 
відзначити значно меншу ціну цього обприскувача у порів-
нянні з самохідним та мінімальні експлуатаційні витрати. 
Чудово підходить для господарств з невеликими площами.  

AMAZONE – ТЕПЕР ПАРТНЕР ПП «АДЛЄР»
Для постійних клієнтів «Адлєра» приємною новиною стало 

те, що тепер компанія продаватиме агрегати відомого німець-
кого виробника. На Дні поля були презентовані кілька із них. 

Розкидач Amazone ZA-M 1501 –  це міцний, надійний 
агрегат з об’ємом бункера 3000 л, який якісно, точно та рів-
номірно розподіляє добрива. Має потужні робочі органи, ха-
рактеризується великим терміном експлуатації та простотою 
налаштування. Нині 75% розкидачів в Україні – виробництва 
компанії Amazone. Вони працюють в багатьох господарствах. 
Компанія виробляє навісні розкидачі об’ємом від 1000 л до 
4000 л, причіпні – від 5000 л до 10 000 л. Машини ефективно 
використовують і в точному землеробстві. Всі розподільчі 
елементи на розкидачах зроблені з нержавіючої сталі, тех-
нологія нанесення фарби на бункер виключає її руйнування 
протягом багатьох років. 

Компанія Amazone має у своєму портфоліо великий вибір 
механічних та пневматичних сівалок від 3 м до 12 м захвату. 
На Дні поля була представлена 4-метрова модель 09 4000 
Super, яка чудово підходить для невеликих господарств. 
Може висівати як зернові, так і зернобобові культури, дуже 
добре зарекомендувала себе на посіві ріпаку. В сівалці одно-
дисковий сошник з міжряддями 12 см, який дозволяє сіяти 
у вологу погоду. Сівалка є простою у налаштуванні, норма 
висіву виставляється в декілька рухів.

NEW HOLLAND – УСПІХ ДЛЯ КОЖНОГО АГРАРІЯ
Компанія «Адлєр» вже не один рік співпрацює з брендом 

New Holland та планує розвивати партнерство і в подальшо-
му. На Дні поля були представлені кілька лінійок тракторів 
різної потужності, які красувалися у комплектації з причіп-
ними агрегатами. Першим презентували повнопривідний 
трактор TD 3.110, потужністю 110 к.с., об’ємом двигуна 4,5 л, 
який є чудовою заміною МТЗ у господарстві. Цю модель 
виробляють в Туреччині, у м. Ататюр. Далі – трактор 6-ї серії, 
об’ємом двигуна 6,3 л, потужністю 125 к.с., трактор 7-ї серії з 
об’ємом двигуна 7,3 л, максимальною потужністю 238 к.с та 
найпотужніший трактор 8-ї серії максимальною потужністю 
410 к.с., з об’ємом двигуна 8,7 л. Трактори останніх трьох 
серій виробляють у Великобританії.

На Дні поля були презентовані ще два великих красені від 
New Holland – роторні комбайни CX8.80 та CR9.80. Обидві 
моделі виробляють на одному заводі в м. Зедельгем (Бельгія). 
Слід відзначити систему домолоту Roto-Thresher™, яка є в цих 
комбайнах – вона має специфічну конструкцію: недомоло-
чена масса проходить додатковий обмолот у шнеках і звідти 
одразу іде на систему очистки, тим самим не перевантажує 
комбайн та економить паливо. 

CX8.80 – це лідер ринку у своєму сегменті, більше 50% 
барабанних комбайнів, що експортують в Україну, – це саме 
ця модель. Вона має низку переваг: високу ефективність 
сепарації – завдяки ефективному попередньому очищенню, 
величезній площі просіювання, решітному стану подвійної дії 
і подвійному вихідному вентилятору; майже 100-відсоткове 
відділення зерна від соломи; ідеальне розподілення ваги 
завдяки розташуванню зернового бункера між кабіною та 
двигуном тощо.

Комбайн CR9.80 також є лідером на ринку, він має високу 
зносостійкість та потужність, чудово пристосований для 
роботи у важких польових умовах. Комбайн обладнаний 
двигуном IVECO з проміжним охолодженням номінальною 

потужністю 431 к.с. і максимальною – 455 к.с. Потужний 
соломоподрібнювач забезпечує відмінну якість подрібнення 
всієї соломи, яка збирається комбайном у великих обсягах, а 
також рівномірне її розкидання.

Крім зазначеної техніки була презентована технологія 
точного землеробства Isaria, виробництва німецької ком-
панії Fritzmeier. Це сенсорна система, яку встановлюють на 
техніку під час внесення добрив, що сканує рослини на вміст 
тих чи інших елементів за різними індексами, регулюючи 
норму добрив у реальному часі.

Микола Чернов, спеціаліст з точного землеробства 
CNH Industrial, пояснив роботу пристрою:

«Isaria обладнана чотирма сенсорами, які знімають росли-
ни в різних спектрах, здатна детально визначати кількість 
хлорофілу в них, і виходячи з цього або створює карту, або на 
ходу керує внесенням добрив із розкидача чи обприскувача, 
що вносить препарати разом з добривами. Таким чином, ми з 
одного боку оптимізуємо внесення добрива, з іншого – підви-
щуємо врожайність. Особливість цього пристрою в тому, що 
ми можемо використовувати його як додаткову підкладку 
для карти потенціалу врожайності та на ходу змінювати 
норми внесення тих чи інших добрив, макро- та мікроелемен-
тів. Він має високу деталізацію даних порівняно з супутнико-
вими технологіями моніторингу та має суттєву перевагу у 
своїй оперативності. Isaria розроблена 2013 року і за цей час 
пройшла дуже багато випробувань, особливо в Німеччині, 
звідки вона родом. На сьогодні цей пристрій масово виходить 
на зовнішній ринок, в тому числі й в Україні». 

КОМЕНТАРІ КЛІЄНТІВ ПП «АДЛЄР»
Михайло Паламарчук, головний агроном ПСП «Сокіль-

ча»:
«Наше господарство співпрацює з «Адлєром» вже приблиз-

но 10 років. За ці роки ніяких зауважень до компанії не було. За 
першим же моїм дзвінком щодо замовлення певного препа-
рату чи насіння вони оперативно поставляють. Я це дуже 
ціную. Те ж саме стосується техніки та запасних частин. 
Якби всі компанії в Україні працювале саме так, стан галузі 
був би набагато кращим». 

Василь Чернишенко, головний інженер, ПП «Агро По-
тіївка» (Білоцерківський район, Київська область):

«Маємо 800 га землі в обробітку. Вирощуємо в основному 
пшеницю та кукурудзу. Цього року почали співпрацювати 
з компанією «Адлєр», придбали трактори New Holland TD 
5.110 та Т7060, комбайн CX8.80 та 6-метровий компактор 
Bednar. Нам набридла стара техніка, а тепер новою працю-
ємо із задоволенням! Жнива були важкі через велику кількість 
дощів, але комбайн чудово впорався зі своїм завданням. На-
ступного року плануємо придбати ще один комбайн, щоб 
старі виключити остаточно. Також хочемо купити трактор 
Т7060 і  причіпний обприскувач Berthoud до нього. Сервіс у «Ад-
лєрі» працює швидко, нам сподобалося з ними працювати».

Тетяна Бєлінська
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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
Олива для двигунів
TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W40
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4

  Олива  трансмісійна 
Агрінол ТАД-17і

Олива гідравлічна 
Агрінол МГЕ-46В

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
   

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

Олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI HDZ 15W40
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4  

Олива для двигунів 
Агрінол м10г2к

Олива для двигунів 
Агрінол М10ДМ
   
Мастило  
Агрінол Літол 24

Олива трансмісійна
AGCO Parts Premium 
Transmission Oil 15W-40 GL-4

Пластичне мастило 
AGCO Parts Premium EP Grease 

ЛІНІЙКА АГРАРНИХ ОЛИВ ВІД «ВФК»
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УСПІШНІ УКРАЇНСЬКІ АГРАРІЇ ОБИРАЮТЬ 
ПРИЧІПНУ ТЕХНІКУ KUHN

Аграрний бізнес – це важка щоденна робота. Люди, які працюють у цій царині, 
знають, скільки потрібно докласти зусиль, витратити часу та коштів, аби досягти успіху. 
Проте, результат того вартий, адже земля, яку люблять і плекають, віддячує сторицею.

Редакція журналу «АгроЕліта» побувала у селянсько-фер-
мерському господарстві «Світанок», що знаходиться у с. Ма-
лий Правутин Славуцького району Хмельницької області. 

Керівник підприємства Андрій Олександрович Остап-
чук – господар з великої літери, невтомний трудівник, котрий 
усе своє життя присвятив роботі у сільському господарстві.

Як розповів Андрій Олександрович, СФГ «Світанок» існує 
з 2002 року і є правонаступником колишнього колгоспу «Ко-
мунар». Земельний банк налічує 900 га землі. Господарство 
багатогалузеве, тут займаються рослинництвом, тваринни-
цтвом та кормовиробництвом.

«Ми вирощуємо різноманітні культури: озимий ріпак 
(200 га) – він доволі вибагливий, проте, гарний у сівозміні, 
і хоча й затратний, але дає перший старт у фінансовому 
виразі в жнива, бо збираємо його на 2 тижні раніше, ніж інші 
культури. Також сіємо близько 100 га озимого ячменю, 300 га 
пшениці, 100 га кукурудзи на силос і на зерно, вирощуємо 
горох, сою, багаторічні трави. Вже другий рік поспіль сіємо 
озиме жито, для цього опановуємо нові технології, придбали 
необхідну техніку. 

Розвинене у нас тваринництво: на сьогодні утримуємо 
620 голів ВРХ, з них 240 голів дійного стада, яке доїмо у моло-
копровід, входимо в Асоціацію виробників молока» - каже пан 
Андрій.

- Багато фермерів сьогодні відмовляються від тва-
ринництва, адже кажуть, що це занадто затратно, як 
по часу, так і по коштах…

- Цілком погоджуюся, адже, якщо в рослинництві можна 
зібрати врожай, зачинити комору і відпочивати, то тварин-
ництво потребує круглорічної щоденної роботи. Проте, сам я 
місцевий, народився і виріс у цьому селі , люблю його всією 
душею і прагну зробити бодай щось для його добробуту. А у 
наш нелегкий час, коли чимало українців змушені покидати 
свої домівки і їхати на заробітки, аби прогодувати сім’ю, зав-
дяки тваринництву я можу забезпечити роботою кілька своїх 
односельчан, адже з 44 працівників господарства більшість 
зайняті на фермі. 

- Як для вашого господарства минає цей рік?
- Попри усі погодні негаразди, рік досить вдалий. Ми зібра-

ли непоганий врожай: пшениця - в середньому 70 ц/га, ріпак 
- 40 ц/га, ярий ячмінь - більше 50 ц/га, кукурудза на силос – 
близько 500 ц/га, кукурудза на зерно – близько 100 ц/га.

- Що зараз робите на полях?
- Наразі вже почали зяблеву оранку, проводимо обробку 

озимого ячменю гербіцидом за новою технологією: раніше 
цю культуру ми обробляли навесні, тепер же стараємось зро-
бити це з осені. Можливо, по коштах виходить трохи дорож-
че, проте, це уберігає рослину від стресу на етапі, коли вона 
входить у ріст. І в результаті урожай збільшується.

- Я так розумію, ви прихильник інновацій у агровироб-
ництві?

- А по-іншому і бути не може. Адже світ не стоїть на місці, 
технології постійно розвиваються, удосконалюються, і за цим 
потрібно слідкувати, щоб втриматись на плаву. Тому що, як 
кажуть, якщо ти вже йдеш уперед, то йди, бо як тільки зупи-
нишся, інші переступлять через тебе і підуть далі. Саме тому 
постійно відслідковую новинки, відвідую Дні поля, покази 
техніки тощо, звідки по максимуму стараюся винести для себе 
щось цікаве. 

Крім того, у нас у господарстві дуже важкі ґрунти, пере-
важно суглинки, і обробляти їх, дотримуючись застарілих 
методів, дуже складно. 

Саме тому ми постійно оновлюємо наш технічний парк, 
наразі маємо у себе всю техніку, необхідну для роботи.

- За якими критеріями обираєте техніку?
- Головне – це надійність, компактність, швидкість обробіт-

ку. Я багато років працював з технікою радянського зразка, з 
вітчизняною технікою, і, на жаль, якісною назвати її не можу. 
Тому надаю перевагу техніці іноземного виробництва. Осо-
бливо хочу відзначити виробника сільсгоптехніки - компанію 
KUHN. Пригадую, як вперше придбали напівнавісний плуг на 
опорному колесі Multi-Leader виробництва цієї компанії. Коли 
цей агрегат почав орати, ми були приємно вражені, адже в 
жодне порівняння з тими, що були у нас в господарстві, він не 
йшов ні по якості оранки, ні по швидкості обробітку.

Після того купили навісний силоснозбиральний комбайн 
MC 90 S Twin від KUHN. На той час це був другий екземпляр 
в Україні, перший мав фермер з Сум. Перед покупкою я 
навідався до того господарника, запитав його відгуки про цей 
агрегат, оглянув і вирішив теж придбати. 

І цей комбайн показав себе в роботі з найкращої сторони: 
в день ми ним обробляли 80 га землі та збирали до 280 тонн 
кукурудзи на силос. Тож наступного року купили ще одну таку 
машину.

Згодом у нас в господарстві з’явилася широкозахватна 
пневматична сівалка Maxima 2 TRS з шириною захвату 6 м. От 
тоді, я вже зміг відпочити (посміхається, авт.): приїжджав 
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на поле і милувався, як вона працює - за день обробляла до 
30 га землі. 

Також маємо розкидач мінеральних добрив Axis, косарку 
GMD серії 10, косарку-плющилку серії FC 1060, прес-під-
бирач VB, для потреб тваринництва придбали причіпний 
кормозмішувач Profile та ін. Загалом у нашому господарстві є 
наразі 11 одиниць техніки від KUHN, і кожною з них ми дуже 
задоволені.

- У Вас так багато сучасної техніки, чи не плануєте 
розширяти землі?

- Господарство невелике, проте розширятися наразі не 
плануємо, адже, на мою думку, краще більше коштів вкласти 
у саму землю, в обробіток, у техніку і отримати високі врожаї, 
ніж скуповувати землі і не мати змоги якісно на них працювати.

КОМЕНТАР ЮРІЯ УРДИ, МЕНЕДЖЕРА З ПИТАНЬ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ «КУН-
УКРАЇНА»:

«Компанія KUHN – це велика міжнародна корпорація, 
найбільший виробник причіпної сільськогосподарської техніки 
в Україні. Центральний офіс компанії знаходиться в місті Са-
верн (Франція), 10 заводів розташовані на території Європи, 
Північної і Південної Америки.

Група компаній KUHN має свої представництва в багатьох 
країнах світу, в тому числі і в нашій державі. 

В Україні просуванням та продажем техніки KUHN займа-
ються дилерські компанії та менеджери з розвитку продук-
тів, територіально закріплені за регіонами, також є власна 
сервісна служба, яка локально відповідає за певний регіон, 
і особлива наша гордість - склад запасних частин, де на 
сьогодні знаходиться запчастин на суму 4,5 млн. євро. У цьому 
наша перевага над іншими імпортерами сільськогосподар-
ської техніки, які зазвичай або взагалі не мають своїх складів, 
або ж ті досить невеликі. 

Загалом прайс-лист компанії KUHN налічує 2900 одиниць, 
проте в Україні ми представляємо меншу кількість техніки. 

Це зроблено для того, щоб ми могли якісно та вчасно забезпе-
чити сервісом та запчастинами наших клієнтів відповідно 
до їхніх потреб. 

Техніку, яка продається в нашій державі, умовно можна роз-
ділити на 8 напрямків: плуги, ґрунтообробна техніка, сівалки, 
розкидачі мінеральних добрив, обприскувачі, подрібнювачі 
рослинних залишків, техніка для заготівлі кормів, техніка для 
тваринництва.

Компанія KUHN постійно проводить оновлення модель-
ного ряду: це як покращення існуючої техніки, що вже добре 
відома аграріям, так і випуск нових продуктів.

Минулого року прайс-лист компанії поповнив ще високо-
кліренсний самохідний обприскувач KUHN Stronger з об’ємом 
бака 4000 л та шириною штанги 36 м, а цього року - дис-
ко-зубовый культиватор KUHN LANDSAVER.

Щодо ціни на техніку компанії KUHN - це безкомпромісне 
поєднання ціни та якості». 

ПРОГРАМА ПЕРЕДСЕЗОННОГО ЗАМОВЛЕННІ ВІД 
КОМПАНІЇ KUHN

На допомогу своїм клієнтам, для успішного просування 
техніки KUHN була створена програма передсезонного 
замовлення.

Згідно з цією програмою, при своєчасній покупці техніки 
KUHN, аграрії отримують бонус:

Вартість техніки Бонус від КУН

80 000 і більше Евро 2 000 Евро

60 000 – 80 000 Евро 1 500 Евро

20 000 – 60 000 Евро 1 000 Евро

УМОВИ АКЦІЇ:
- суми, зазначені в таблиці з ПДВ;
- акція діє на техніку 2019 року виробництва;
 необхідно зробити передоплату з 15.10.2018 до 

30.11.2018;
- акція діє за умови 100% оплати техніки покупцем перед 

відвантаженням без використання фінансових програм КУН;
- акція не поширюється на техніку, на яку діють інші акційні 

програми (акції та програми не сумуються).
Порядок участі в програмі передсезонного замовлення:
1. Покупець звертається до будь-якого офіційного дис-

триб’ютора КУН
2. Здійснює мінімальну передоплату за техніку - 10% з 

15.10.2018 до 30.11.2018
3. Дистриб’ютор повідомляє КУН про передоплату за 

техніку
4. Після 100 % оплати техніки КUHN, дистриб’ютор відправ-

ляє запит та відповідні документи щодо здійснення покупки. 

Анна Артим
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ТОВ «ГОР-АГРО»: «СПІВПРАЦЯ З  
«ВОЛИНСЬКОЮ ФОНДОВОЮ КОМПАНІЄЮ» - 

ЗАПОРУКА НАШОГО УСПІХУ» 

На фото Гор Карабіян та Пахольчук Юрій

На сьогоднішній день сільське господарство в Україні – 
одна з найпопулярніших галузей, чимало людей намагаються 
знайти себе в аграрному секторі. А якщо правильно розпоча-
ти і грамотно підійти до ведення бізнесу, то можна отримати 
непогані прибутки. Крім того, дуже важливим аспектом для 
досягнення успіхів є й правильний вибір технічної бази, до-
гляд за нею, вчасне сервісне обслуговування та ремонт.

Одним з найнадійніших помічників вітчизняних аграріїв є 
«Волинська фондова компанія» - лідер у сфері реалізації сіль-
ськогосподарської техніки на українському ринку з 1993 року. 
Компанія представлена у всіх регіонах держави, займається 
продажем сільгосптехніки різних всесвітньовідомих брендів, 
проводить гарантійний сервіс та післягарантійне обслугову-
вання, а також продаж запасних частин.

Чимало аграріїв вже добре знайомі з «ВФК» та роками 
плідно і тісно співпрацюють з нею.

«Агро Еліта» відвідала господарство ТОВ «Гор-Агро», розта-
шоване у с. Підгайці Луцького району Волинської області, яке 
вже 5 років є постійним клієнтом «ВФК» та завдячує їй своїми 
результатами. 

ТОВ «Гор-Агро» - багатогалузеве підприємство, основними 
галузями діяльності якого є рослинництво та тваринництво. 
Керує ним молодий, проте досить успішний господарник Гор 
Карабіян Георгійович. 

Як він розповів, «Гор-Агро» було засновано 1 березня 
2006 року. 

«Площі нашого господарства налічують 1000 га землі, ми 
вирощуємо зернові та технічні культури. 

Є у нас і тваринництво: у стаді маємо 300 голів ВРХ , близько 
500 голів свиней, а також 200 баранів», - зазначив мій співроз-
мовник.

- Які врожаї в середньому отримуєте?
- Цьогоріч в заліковій вазі зернові дали урожай 50-60 ц/га, 

ріпак – 34 ц/га , сої за прогнозами плануємо отримати так, як і 
минулого року, – 36 ц/га.

- Багато аграріїв характеризують 2018 рік як досить 
важкий для сільського господарства через незвичні при-
родні умови. Яка Ваша думка з цього приводу?

- Справді, погода не надто сприяла фермерам, і наше гос-
подарство – не виняток. Через затяжні дощі жнива видались 
дуже тяжкі. Якщо говорити про кількісні показники, то тут все 
добре, ми зібрали ту кількість зернових, яку й планували, а от 
щодо якості зібраного зерна, то вона звичайно втратилась. 

Крім того, важко працювати не лише через кліматичні 
зміни, а й тому, що сільське господарство практично не має 
підтримки з боку держави, натомість є брак працівників, які 
масово виїжджають закордон у пошуках кращої долі. 

Але ми не опускаємо рук, і докладаємо всіх зусиль, щоб 
досягти бажаних результатів.

- Розкажіть, яку техніку використовуєте у себе в госпо-
дарстві?

- Від правильно обраної техніки безпосередньо залежить 
успіх господарства, тому ми постійно оновлюємо свій техніч-
ний парк. Вже 5 років співпрацюємо з «Волинською Фондовою 
Компанією», яка дуже добре зарекомендувала себе на ринку. 
Крім того, що у «ВФК» великий вибір різноманітної якісної 
техніки, компанія ще й надає високопрофесійне сервісне 
обслуговування у найкоротші терміни.

За роки партнерства ми придбали у «ВФК»5 одиниць техні-
ки, серед яких ґрунтообробний дисколаповий агрегат Ares TO 
Long, напівнавісний оборотний плуг VIS MX 7+1 виробництва 
компанії Unia, посівний комплекс Kuhn Espro 6000 R, телеско-
пічний навантажувач Massey Ferguson 9407, нещодавно купили 
також комбайн Massey Ferguson BETTA 7370, який дуже виру-
чив нас у цьогорічних екстремальних погодних умовах, адже 
збирання врожаю припало якраз на період дощів, а комбайн, 
який був у нас в господарстві, вже старенький, і щойно вийшов 
в поле, як одразу зламався. Тож якби не наш новий комбайн 
від «ВФК», ми ризикували б втратити велику частину врожаю. 

- У чому полягають переваги техніки, яку продає «ВФК»?
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- Основною перевагою техніки від цієї компанії є те, що ціна 
повністю відповідає якості. За весь час жодних серйозних по-
ломок чи нарікань на неї не було. Звичайно, незначні недоліки 
виникали, але вони в основному стосувалися заміни зношених 
робочих органів. І хочу віддати належне керівництву і праців-
никам цієї компанії, що сервісне обслуговування та доставка 
потрібних запчастин було проведено у найкоротші терміни. 

Саме тому ми налаштовані на довготривалу і плідну співп-
рацю з «ВФК», адже впевнені, що вона нас не підведе!

Пахольчук Юрій Віталійович, менеджер зі збуту «ВФК» 
у Волинській області про співпрацю з господарством 
«Гор-Агро»:

«З ТОВ «Гор-Агро» ми співпрацюємо вже 5 років. Також пов-
ністю проводимо сервісне обслуговування усієї їхньої техніки 
- як гарантійне, так і післягарантійне, забезпечуємо запчасти-
нами. За час роботи чули лише позитивні відгуки від керівника 
підприємства Карабіяна Георгійовича, що не може не тішити. У 
свою чергу можу сказати, що теж дуже задоволений співпра-
цею. На мою думку, саме за такими господарствами майбутнє 
аграрного сектору нашої держави.

Як уже розповідав Карабіян Георгійович, ТОВ «Гор-Агро» 
придбало у компанії «ВФК» 5 одиниць техніки. Зупинимося де-
тальніше на їхніх останніх покупках: це телескопічний наван-
тажувач Massey Ferguson 9407 та зернозбиральний комбайн 
Massey Ferguson BETA 7370.

Телескопічний навантажувач Massey Ferguson 9407 від-
різняється унікальним поєднанням комфорту, компактного 
розміру, керованості, злагодженої роботи і продуктивності. 

Потужність, універсальність, маневреність - ось основні 
характеристики цього телескопічного навантажувача. Уні-
кальність цієї техніки полягає в тому, що навантажувач можна 
використовувати в різних областях, він має дуже широку сфе-
ру застосування: це і будівництво, і виробництво, і організація 
роботи складських приміщень тощо. 

Крім того, телескопічний навантажувач Massey Ferguson є 
незамінним помічником у сільському господарстві, де потріб-
на точність і акуратність при проведенні вантажно-розванта-
жувальних робіт. 

Також беззаперечну перевагу легко відчути при догляді 
за тваринами, вивезенні і навантаженні навалочних вантажів, 
зборі врожаю.

Щодо технічних характеристик навантажувача MF 9407, 
то його максимальна вантажопідйомність на рівні опорної 
поверхні - 3500 кг, на максимальній висоті підйому- 3500 кг, 
при вильоті 2 м і висоті підйому 4 м – 3000 кг. Максимальна 
висота підйому – 7 м. Виліт в передньому напрямку з висуну-
тою стрілою – 4 м.

Щодо гідросистеми навантажувача, то стріла — продуктив-
ність шестерневого насосу - 100 л/хв, управління здійснюється 
всіма гідравлічними приводами за допомогою пропорційних 
електрогідравлічних секцій гідророзподільника, БРС на кінцях 
гідроліний.

Тип трансмісії гідростатичний.
Максимальна  швидкість руху 40 км/год, є також педаль 

повільного руху.

Двигун типу 1104D-TA, робочий об'єм 4,4 л, кількість цилін-
дрів 4/4, механічна паливна система.

Потужність по ISO при 2200 об/хв становить 100, л. с. (74,5 
(кВт).

Гальма агрегату маслозанурені на передньому і задньому 
мосту, якщо трансмісія до 40 км/год.

Вага телескопічного навантажувача MF 9407 без робочого 
обладнання становить 7130 кг, ємність паливного баку – 138 л.

Зернозбиральний комбайн Massey Ferguson BETA 7370 
– це бездоганне поєднання новітніх технологій і передових 
конструктивних особливостей, що забезпечує його лідерство по 
універсальності та експлуатаційній ефективності в своєму класі. 
Зручна та зрозуміла конструкція із сучасним функціоналом 
дозволяє заощадити дорогоцінний час при роботі в полі. 

MF 7370 Beta оснащений двигуном AGCO POWER (360 к.с) з 
використанням технологій підвищеної економічності, а також 
новітньою електронікою CANbus, включаючи новий термінал 
із сенсорним екраном TechTouch. 

Універсальна молотильно-сепараційна конструкція дозво-
ляє легко обмолочувати будь-які культури завдяки надійному, 
високоінерційному барабану та посиленому підбарабанню. 
Для підвищення якості обмолоту передбачене незалежне 
регулювання з кабіни оператора передньої і задньої частини 
підбарабання. 

Центробіжний сепаратор Multicrop Separator забезпечує 
велику додаткову площу сепарації зерна до того, як воно 
попаде на клавіші соломотряса. Також передбачена унікальна 
можливість технологічного виводу сепаратора з роботи шля-
хом переміщення підбарабання в крайнє верхнє положення. 

Модернізовані решета, клавіші соломотрясу, новий 
шестирядний подрібнювач соломи, додатково забезпечують 
безкомпромісну функціональність та якість роботи.

Анна Артим
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43006, м. Луцьк,
вул. Вахтангова, 16

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

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

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 
безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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OPALL-AGRI
ТРАДИЦІЙНА ЧЕСЬКА ТЕХНІКА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ

OPaLL-AGRI s.r.o. є традиційним чеським виробником 
сільськогосподарських машин для обробітку ґрунту. Крім 
самих машин, він також належить до найбільших євро-
пейських виробників змінних запасних частин для них.

Компанія була заснована 1995 року і пов'язана з більш 
раннім виробництвом сільськогосподарської техніки в місті 
Опа-ва на північному сході республіки. Згодом OPaLL-AGRI 
s.r.o. стала одним з найбільших виробників машин для обробіт-
ку ґрунту в Чехії. Прогресивне зростання відбулося у компанії 
2015 року, головним чином у галузі власного машинобуду-
вання. Восени того ж року був завершений і відкритий новий 
виробничо-монтажний завод площею майже 5000 м.кв., що 
вміщує в себе різні цехи, такі як зварювальні та токарські, цех 
пресування, три незалежних лакофарбових цехи і перш за все 
складальний цех сільськогосподарських машин. Крім цього, 
конструкторський відділ, підготовчі склади, офісні приміщення. 

Слід також відзначити, що виробничий завод був побудо-
ваний на місці первинних сільськогосподарських будівель, які 
більше не використовувалися цілеспрямовано, і таким чином 
було зведено до мінімуму використання фонду сільськогоспо-
дарських земель. Урочисте відкриття нового заводу відбулося 
10-го вересня 2015 року в присутності провідних представни-
ків сільськогосподарської галузі на чолі з міністром сільського 
господарства Чеської Республіки Маріаном Юречком, який на 
своїй сімейній фермі користується технікою OPaLL AGRI s.r.o.

2011 року компанія брала участь у міжнародній виставці в 
Ганновері, з якої почала успішну співпрацю з кількома укра-
їнськими партнерами. З тих пір OPALL-AGRI все більше про-
сувається на ринку України, як у сегменті сільськогосподар-
ських машин, так і в сегменті якісних змінних запасних частин.

Cьогодні компанія може запропонувати агровиробникам 
повний асортимент ґрунтообробної техніки. Основною ви-
робничою пропозицією є перш за все плуги, на яких компа-
нія спеціалізувалася протягом тривалого часу. На даний час 
в пропозиції для клієнтів є вибір з 4-ох основних типів плугів. 

Навісні оборотні плуги JUPITER випускають з 1991 року, 
завдяки 27-річному досвіду виробництва вони є якісними 
і добре налаштованими знаряддями. Серед навісних плу-
гів є два основних типи, які відрізняються головним чином 
рамною системою і, відповідно, вагою, оскільки особливо 
важливо правильно вибрати співвідношення ваги між трак-
тором і навісним агрегатом. Для невеликих, особливо чоти-

рициліндрових тракторів потужністю 70-140 к.с., розроблені 
плуги серії JUPITER II 120, з відстанню між орними робочими 
корпусами 90 і 100 см. Ці плуги, як і всі інші плуги OPaLL-AGRI, 
можуть бути оснащені запобіжником у вигляді зрізного болта 
або пружинного механізму, а також 5 типами орних корпусів. 
Завдяки цьому фактору, ми досягаємо високоякісного обро-
бітку ґрунту і оптимальних вимог до міцності машин у різних 
ґрунтових умовах, які особливо специфічні для Чеської Респу-
бліки. Плуги JUPITER II 120 виконані в модульній системі 3 + 1 і 
дозволяють встановлювати корпус плуга в діапазоні 30-44 см.

Серія плугів JUPITER II 140 призначена для більш великих 
тракторів потужністю від 125 кінських сил. У цій серії плугів є ви-
бір відстані між орними робочими корпусами 90 і 100 см, і на плуг 
можна додати широкий асортимент додаткової комплектації. 

Напівнавісні оборотні плуги виробляють у двох типо-
вих серіях. Напівнавісний плуг OPaLL-AGRI EUROPA II 
180 випускають з системою обертання за допомогою зуб-
частого колеса і зубчастої рейки (гребньової штанги). Ця 
система повороту забезпечує рівномірний поворот плуга, 
незалежно від ухилу місцевості, на якому плуг знаходиться 
під час повороту. Тим самим не виникає момент, так звана 
мертва точка, як у більшості конкурентів-виробників плугів.

Для напівнавісного плуга ORION 180 використовується си-
стема обертання за допомогою двох гідравлічних циліндрів. 
Ця система повороту відома з більшості плугів інших марок, 
наявних на ринку. Обидва типи напівнавісних плугів можуть 
бути зібрані з робочими корпусами в кількості від 5 до 9 шт. 

Наступна велика перевага напівнавісних плугів OPaLL-
AGRI в тому, що можна в будь-який час змінити кіль-
кість робочих корпусів. Без технічної складності, напри-
клад, можливо з 6-ти корпусного плуга зробити 8-ми 
корпусний і навпаки. Плуги також можуть бути оснащені 
такими сучасними технологіями як система контролю тяги.

Іншим з найпопулярніших типів машин є комбінова-
ний культиватор SATURN IV, який необхідний, зокрема, 
під час посіву кукурудзи або цукрового буряка, але також 
його використовують і в традиційній сільськогосподарській 
експлуатації. Основа комбінованого культиватора – це ком-
бінація кількох ґрунтообробних операцій в одній машині.

Основа комбінованих культиваторів SATURN IV складаєть-
ся з оптимального компонування робочих секцій, що містять 
в собі декілька робочих органів. Попереду машини – передня 
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вирівнювальна планка, яка служить для часткового вирів-
нювання борозни. Далі йде стрижневий каток з діаметром 
330 мм, завдання якого є  подрібнення брил у полі. За цим кат-
ком розміщена друга планка, яка не тільки вирівнює поверхню 
ґрунту, але також завдяки своїй формі і розташуванню, повер-
тає необроблені брили знову  під каток і відповідно вони під-
даються додатковому обробітку. Наступна робоча операція – 
це розпушування. Культиватори OPaLL-AGRI використовують 
два ряди зубів, які перекривають один одного і розпушують 
ґрунт по всій площі, що обробляється. Зуби можуть мати ок-
ремо закріплений пружинний запобіжник або зрізний болт.  
Для роботи у весняних умовах, коли ґрунт більш вологий, 
лапи можна легко замінити секціями з так званими долотами.

Після секції з лапами йде наступний подрібнюваль-
ний каток з волокушею, яка вирівнює розпушений ґрунт. 
Остання робоча частина машини забезпечує фіксацію і 
ущільнення ґрунту. Ця операція здійснюється за допомо-
гою crosskil катка, який знову ущільнює ґрунт. Вдоскона-
лене технічне рішення так званих лопаток, які розташо-
вані по периметру коліс crosskill катка, забезпечує поділ 
ґрунту таким чином, щоб за машиною його структура була 
з більш дрібними частинками в нижньому шарі ґрунту і 
більшими частками на поверхні, тим самим забезпечуючи 
захист від висихання і обмежуючи вітряну ерозію ґрунту.

Комбіновані культиватори OPaLL-AGRI вироб-
ник пропонує з робочою шириною захвату від 
3 до 10 метрів, з варіантами навісних і напівнавісних машин.

На додаток до культиваторів компанія також пропонує 
глибокорозпушувач HEKTOR, який отримав престижну 
нагороду на виставці TECHAGRO 2018 Brno (CZ). Чому журі 
звернуло свою увагу на HEKTOR і яка його унікальність?

Глибокорозрохлювач HEKTOR, на відміну від конкурентів, 
характеризується унікальною конструкцією робочих стійок. 
Вони мають оптимальну форму, яка забезпечує проникання 
навіть у твердий ґрунт, його поступове підіймання і розпу-
шення по всьому шару. Важливим фактом є те, що ґрунт обро-
бляється по всій ширині знаряддя, що більшість з конкурент-
них глибокорозпушувачів робити не можуть. Після одного 
проходу машини оптимально підвищується пористість ґрун-
ту, оптимізуються ґрунтові процеси, що в свою чергу веде до 
загального поліпшення якості ґрунту. Машина також харак-
теризується дуже низькою потребою в тяговій силі. Глибоко-

розрихлювач OPaLL-AGRI HEKTOR має одну важливу перева-
гу. Оброблена земля залишається в початковому складі шарів 
ґрунту. Таке дбайливе ставлення забезпечує унікальна тонка 
стійка з долотом, лемешем і вістрям, яка ніяким чином не ма-
ніпулює з ґрунтом. Тільки нижнє долото, забезпечуючи підрі-
зання, обробляє ґрунт. Концепція цієї стійки також допускає 
обробіток луків і пасовищ без шкоди для трави. На відміну від 
долотових плугів і культиваторів, глибокорозпушувач HEKTOR 
не витягує на поверхню камені і так званий мертвий ґрунт.

Всі машини з портфоліо OPaLL-AGRI мож-
на побачити на стенді компанії на виставці 
InterAGRO Kyiv 2018, Ukraine. Запрошуємо Вас на 
стенд традиційного чеського виробника плугів!







ЗАВАНТАЖУВАЧ БОРТОВИЙ ЗС-30М
Основні характеристики:

• продуктивність: 
12-25 т/год (залежить від частоти 
обертів   двигуна автомобіля);
• тип: монтується до автомобіля;

• максимальна висота вивантаження: 
4,33 м;
• максимальна дальність вивантаження: 
2,79 м;
• вага: 225 кг.

м. Кропивницький, вул. Київська 2-Б, 
+380 (95) 235-95-01, Директор 
+380 (522) 39-53-75, Продажі, маркетинг 
+380 (522) 39-53-73, Конструкторське технологічне бюро (КТБ)
+380 (522) 39-53-52, факс 
e-mail: profi_stan@ukr.net
www.profistan.com.ua
www.profistan.all.biz

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

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

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

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

• габаритні розміри в робочому поло-
женні без повороту тріммера: довжина 
– 6650 мм; ширина – 4150 мм; висота 
– 3920 мм;
• вага: 1200-1250 кг.
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БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА 
БИР-3, БИР-5, БИР-6

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



«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» ЗБІЛЬШУЮТЬ СВОЮ 
ПРИСУТНІСТЬ НА РИНКУ НІМЕЧЧИНИ

 «Лозівські машини» стали єдиним українським виробником, 
який представив свої досягнення на найбільшій виставці сіль-
ськогосподарської продукції та агротехніки Landwirtschaftliches 
Hauptfest 2018 у Штутгарті (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба ІГ УПЕК.
У стаціонарній експозиції компанія презентувала коротку диско-

ву борону-лущильник ДУКАТ-6 з шириною захвату 6 метрів. У лінійці 
Дукатів реалізований цілий комплекс унікальних конструкторських 
рішень, виконаних з урахуванням потреб європейського ринку.

Залежно від виду ґрунту і типу ґрунтового обробітку машини 
можуть комплектуватися змінними катками п’яти конфігурацій. За 
рахунок пружинної 3-D стійки і певних кутів нахилу диска знаряддя 
забезпечують стійку роботу на задану глибину з чудовим мульчу-
вальним ефектом. Техніка має оптимальну транспортну ширину.

Підводячи підсумки участі в Landwirtschaftliches Hauptfest, 
директор з продажу Агродивізіону Едуард Чудопалов повідомив, 
що «Лозівські машини» досягли низки попередніх домовленостей 
з потенційними партнерами. «Ми домовилися про співпрацю з 
найбільшим європейським дистриб’ютором Мінського тракторного 
заводу (МТЗ) – компанією« BELARUS », що володіє розгалуженою ди-
лерською мережею. Найближчим часом ми підпишемо дистриб’ю-
торський договір. Передбачається, що в подальшому «BELARUS» 

буде представляти продукцію «Лозовський МАШИН» на території 
Німеччини », – говорить він. – Ми плануємо розширити географію 
присутності і продемонструвати нашу техніку на виставкових захо-
дах північних і східних регіонів держави. У лютому з новим дилером 
ми намітили спільну участь в одній з наймасштабніших німецьких 
виставок в Лейпцігу ».

Едуард Чудопалов також зазначив, що ринок Німеччини дуже 
перспективний, країна відрізняється за характеристиками ґрунтів 
та контурності полів і «Лозівським машинам» є що запропонувати 
німецьким аграріям.

«Ми орієнтовані на всю Німеччину, і маємо намір закріпитися 
на цьому ринку як надійний виробник сільгосптехніки. З сегмента 
Дукатів великий потенціал у борон з шириною захвату від 3 до 
6 метрів. Ми також будемо розвивати серію зубопружинних борон 
ЛІРА, на яку сьогодні у європейських фермерів є попит », – підкрес-
лив він.

Довідка:
«Лозівські машини» – один з провідних українських виробників 

ґрунтообробної та посівної сільгосптехніки, техніки для логістики і 
перевезень. Продукція компанії постачається більш ніж у 20 країн 
світу через офіційного дистриб’ютора – «УПЕК ТРЕЙДИНГ» і мережу 
дилерів СНД, Близького Сходу і Європи.











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

3

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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КАХОВСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
СТВОРИВ УНІКАЛЬНУ 

МАШИНУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
ЦИБУЛІ

Каховський Експериментальний Механічний Завод виводить на 
ринок чергову інноваційну новинку.

Новинка отримала заводське маркування V-EH.500.
Про це повідомляє прес-служба АТ «КЕМЗ».
Установка призначена для механізації процесу очищення цибулі 

від лушпиння в промислових виробництвах.
На сьогоднішній день переважна більшість переробних підпри-

ємств, логістичних компаній в області свіжої овочевої логістики та 
фермерських господарств, що спеціалізуються на товарному вироб-
ництві цибулі, використовують для цього ручну працю.

В середньому одна людина може за годину очистити не більше 
10 кг цибулі, а якщо говорити тільки про обрізку пір'яної і кореневої 
частини цибулини, то не більше 60 кг цибулі на годину. Тобто щоб 
досягти продуктивності по повному очищенню цибулі ручним спосо-
бом до 1 тонни на годину, підприємцям необхідно наймати близько 
100 сезонних робітників, і не менше 20 людей для ручної обрізки 
почищеної цибулі. 

Для вирішення проблеми найму працівників та продуктивності 
праці КЕМЗ виготовили машину для очищення ріпчастої цибулі від 
лушпиння V-ED51.5, яка немає аналогів. Ця машина може розвинути 
продуктивність по цибулі до 1200 кг на годину. Вона чистить цибулю 
будь-якого розміру, сорту і стану. Але при цьому, після машини 
V-ED51.5 потрібна додаткова операція по обрізанню цибулі, і як наслі-
док - мінімум 20 найманих сезонних робітників.

У зв’язку з цим, на початку 2018 року КЕМЗ прийняв рішення 
розпочати роботи зі створення лінійки машин, які дозволяють макси-
мально механізувати цей процес.

У результаті з'явилася нова розробка у вигляді установки для 
обрізки кінцевої і пір'яної частин ріпчастої цибулі V-EH.500.

Дана модель разом з машиною V-ED51.5 дозволяє виконувати 
виробничу програму з очищення ріпчастої цибулі від лушпиння 
використовуючи при цьому працю лише 4 операторів, завдання яких 
орієнтувати цибулину перед подачею в зону обрізки.

Заводські випробування новинки заплановані на початок 
2019 року.

ЗА 2018 РІК УКРАЇНА 
ІМПОРТУВАЛА МАЙЖЕ 80 

ТИС. СІЛЬГОСПМАШИН
Протягом 9 місяців 2018 року Україна ввезла 70 211 тракторів на 

$451,4 млн. За той же період часу за межі України було реалізовано 
1061 трактор на $6,249 млн. Більшість тракторів (78%) були імпорто-
вані з Китаю, а експортовані (63%) до Білорусі.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики України.
Разом з тим, повідомляється, що за період січня-серпня 2018 року 

в Україні було виготовлено 1 652 трактори, 1 697 плугів, 1 512 плугів 
відвальних, 1 964 розпушувачі та культиватори, 1 334 дискових борін, 
3 216 борін, 1 939 сівалок, 28 зернозбиральних комбайнів, 3 349 при-
чепів та напівпричепів.

Всього за звітний період часу Україна експортувала сільгосптех-
ніки майже на $29 млн, а імпортувала майже на $250 млн. Найбільше 
техніки Україна експортувала до країн СНД, а імпортувала з країн 
Європи.
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JOHN DEERE ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ СОШНИК PROSERIES
Компанія John Deere презентувала новий сошник ProSeries для 

сівалки 750A, розроблений для меншого пошкодження ґрунту, більш 
рівномірної глибини посіву, кращого контакту насіння з ґрунтом, а 
також для кращого закриття борозни.

Про це повідомляє traktorist.ua.
Нова версія замінила існуючий сошник серії 90, який використову-

вався на сівалці з моменту його презентації в середині 90-х. Новинка 
сприяє зниженню руху ґрунту завдяки використанню вужчого корпусу 
сошника, який щільніше прилягає до диска.

Термін служби збільшений, оскільки корпус сошника більше захова-
ний за диском сошника і піддається меншому контакту з ґрунтом. Се-
ред інших оновлень вужче і більше пружинне прикотуюче колесо, яке 
не тільки краще входить в насіннєву борозну, а також має дворядний 
підшипник для тривалішого терміну служби. Модель має лише одну 
точку змащення для мінімального щорічного обслуговування.

Насіннєукладач, який запобігає вистрибуванню насінин з борозни, 
також був оновлений для збільшення терміну служби. Новий сошник 
ProSeries доступний на нових машинах з січня, та доступний для дооб-
ладнання.

Нове повністю сумісне з Isobus програмне забезпечення також 
доступне для сівалок 750A та 740A для мінімального обробітку. Це про-
грамне забезпечення також працює зі сторонніми дисплеями і може 
управляти такими функціями, як контроль секцій, воно запобігає над-
мірному перекриттю на технічних коліях і має функцію попереднього 
дозування.

Раніше при здійсненні посіву з технічними коліями система просто 
розділяла однакову кількість насіння на кілька сошників, що, за слова-
ми компанії, призводило до незначного перекриття на висіяних ряд-
ках. Нове програмне забезпечення зменшує загальну кількість насіння 
для підтримання правильної норми висіву по всьому полю.








