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СПІВПРАЦЯ З ФАХОВИМ І НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ 
ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» – ЗАПОРУКА 

ГАРАНТОВАНИХ ВРОЖАЇВ

Початок календарного року для кожного аграрія – це тре-
петливе очікування проблиску весняного сонця та клопітка 
підготовка до польових робіт. Саме у цей період надзвичайно 
активізується ринок постачання матеріально-технічних ресур-
сів, тому вибір надійного партнера у придбанні мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин та насіння стає відповідаль-
ним моментом.

Про особливості підготовки до нового сільськогоспо-
дарського сезону, агротехнічне забезпечення ефективного 
виробництва продукції, співпрацю із дистриб’юторами ми 
поспілкувалися із керівником фермерського господарства 
«Дідик 2012» (с. Козівка, Тернопільська обл.) Дідиком Андрієм 
Арсеновичем.

- Андрію Арсеновичу, коли розпочали займатися сіль-
ськогосподарським виробництвом?

- Наше фермерське господарство створене 2012 року, тому 
і назва відповідна. Але у цій сфері я працюю з 2006 року, тож 
досвіду вже немало. На сьогодні ми обробляємо 1000 гектарів 
землі. Основним типом ґрунтів є чорноземи, як правило, 
важких видів.

- Які культури присутні у вашій сівозміні?
- Основними групами є зернові та технічні. Серед зернових 

злакових віддаємо перевагу озимій та ярій пшениці, ярому яч-
меню. Присутня на полі і кукурудза на зерно. У технічній групі 
переважає озимий ріпак, соя та частково – соняшник. Маємо 
у структурі і традиційну для нашого краю медоносну культуру 
– гречку. Якщо говорити про співвідношення культур, то ми, 
орієнтуючись на попит ринку та необхідність застосування 
збалансованої сівозміни, зберігаємо її на рівні 50/50 або 60/40.

- Чи вдається досягати високих врожаїв?
- У більшості випадків так. Намагаємося досягати контр-

ольованих результатів, але рельєф місцевості на окремих 
ділянках, погодні умови вносять корективи на кінцевий вало-
вий збір. Наприклад, минулого року вдалося отримати 8 тонн 
зерна пшениці з гектара. Ріпак та соя дали на рівні 3 тонн. Ку-
курудза на зерно забезпечила вихід з гектара на рівні 12 тонн. 
Загалом ми задоволені такою продуктивністю і намагаємося 
отримувати стабільну врожайність кожного року.

- Якій селекції довіряєте?
- Переважно іноземній, особливо у вирощуванні технічних 

культур. Хоча особливість у застосуванні наших сортів та 
зарубіжних полягає у різниці прояву їхніх характеристик за 
адаптивністю та продуктивністю. Сорти вітчизняної селекції 
більш стійкі до хвороб і ураження шкідниками (особливо це 
стосується зернової групи), а зарубіжна селекція славиться ви-
соким потенціалом врожайності. Це визначає передумови для 

досягнення економічної ефективності, хоча тоді затрачаємо 
більше коштів на захист рослин. Тож обираємо для більшості 
культур іноземні сорти і гібриди. Назву кілька з них: Богемія, 
Франц (озима пшениця), Опус, Кофу (соя), Амеліор, МАS 25.F, 
(кукурудза на зерно), Нодарі, ГКХ 2624 (оз. ріпак).

- Які технології обробітку ґрунту застосовуєте?
- На відсотків 80 користуємося традиційною технологією 

обробітку – зароблення рослинних решток після збору вро-
жаю, оранка під зяб, передпосівний обробіток ґрунту. А далі 
– відповідно до технології догляду за посівами окремої куль-
тури. Раніше ми спробували застосувати елементи till-техно-
логій, але на наших важких чорноземах не вдавалося досягати 
високих врожаїв. Тим більше, що структура ґрунту після цього 
погіршувалася. Тож від експериментів відмовилися. Зараз на 
площах під кукурудзою на зерно застосовуємо глибоке розпу-
шування, після цього здійснюємо оранку і далі навесні готуємо 
ґрунт під посів. Це дозволило нам як покращити стан ґрунту, 
так і підвищити урожайність в середньому на 10%.

- Що практикуєте у підживленні та захисті рослин?
- Ці фактори є чи не найважливішими у процесі вирощу-

вання культур, і ми приділяємо їм значну увагу. Тому засто-
совоємо інтенсивні методи підживлення та захисту. У цьому 
нашому агроному допомагає консультаціями менеджер зі 
збуту ТОВ «Сервіс-Агрозахід» Ігор Богданович Лакомий. З ним 
проходять достатньо ґрунтовні обговорення та дискусії щодо 
вибору того чи іншого способу агротехнічного догляду. Для 
основного ґрунтового підживлення використовуємо комп-
лексні мінеральні добрива під кожну окрему культуру фірми 
Tarnogran. Користуємося також біопрепаратами для листко-
вого живлення стимулятивної дії. Відповідно до рекомендацій 
фахівців визначаємо оптимальний за дією препарат, норми та 
строки внесення. Особливу увагу звертаємо на фунгіцидний 
захист. Користь від такої співпраці відчутна, а тому довіряємо 
Ігорю Богдановичу як спеціалісту з агрономії.

Ігор Лакомий, менеджер ТОВ «Сервіс-Агрозахід», по-
ділився власними враженнями від співпраці з ФГ «Дідик 
2012»:

«Ми працюємо з цим фермерським господарством не 
лише в контексті купівлі-продажу мінеральних добрив, ЗЗР чи 
насіння, а й здійснюємо технологічний супровід і консульту-
вання. Останніми роками поглибили співпрацю у проведенні 
агрохімічних аналізів ґрунту, щоб краще зрозуміти структуру 
і стан землі. Цього року «Сервіс-Агрозахід» планує придбати 
обладнання для проведення листкових експрес-аналізів, що 
допоможе покращити догляд за культурами».

Андрій Сава

Зліва направо: Ігор Лакомий та Андрій Дідик

ТОВ “Сервіс-Агрозахід”
м. Тернопіль

тел.(факс) (0352) 25-15-00, 
моб.+380672438191

serviceagrozahid@gmail.com
www.serviceagrozahid.com.ua
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ЗМАГАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДНЯХ  
ПОЛЯ DLG В НІМЕЧЧИНІ – УСПІШНИЙ 

ДЕБЮТ УКРАЇНЦІВ
Традиційне міжнародне змагання технологій вирощування озимої пшениці 

проводиться в рамках виставки DLG-Feldtage у Німеччині з 1988 року. У 2018 році у 
змаганні успішно дебютували українські агрономи, які гідно конкурували з учасниками 
з фахових установ Німеччини, Швейцарії, Чехії, Росії, Данії, Швеції.  

За задумом змагання кожен учасник випробовує себе 
в ролі фермера: він обирає сорт чи гібрид та пропонує 
комплекс агротехнічних робіт. Жюрі проводить оцінку ва-
лової врожайності та якості зерна, а найголовніше - робить 
економічну оцінку результату технології так, як би її рахував 
звичайний місцевий фемер, тобто вираховує отриманий до-
хід за місцевими закупівельними цінами за вирахуванням 
фактичних прямих витрат.

В польових умовах землі Заксен-Анхальт, що у Східній 
Німеччині, український учасник, завідувач кафедри 
рослинництва Національного університету біоресурсів 
та природокористування України (НУБІП), Світлана 
Каленська, випробовувала технологію з вітчизняним 
сортом «Світанок миронівський» та додатковий варіант зі 
зниженою густотою посіву. За врожайністю та економічним 
результатом основний варіант від України виборов собі 
місце в трійці лідерів, зібравши 6,61 т/га та «заробивши» 
в 722,20 євро/га. Переможцем змагання став Institut für 
Bodenkultur und Pflanzenbau (Німеччина) з показниками 
7,24 т/га та 817,74 євро/га відповідно. За сукупним рівнем 
доходу за обома варіантами українських технологій учас-
ник з НУБІП набрав найвищий результат з усіх учасників!   

Райнхард Россберг, DLG e.V. (Німецьке сільськогоспо-
дарське товариство), організатор:  «В умовах екстремальної 
посухи 2018 року стало зрозуміло, що запорукою економіч-
ного успіху є розуміння особливостей місцевості та швидке 
реагування на зміни в погодніх умовах. Враховуючи еконо-
мічний результат, учасники зі Східної Європи були «попере-
ду» і показали себе краще, ніж у попередні роки. Це говорить 
про те, що ми можемо багато чому навчитись в колег, щоб 
бути готовими до змін клімату».

Світлана Каленська, НУБІП: «Кафедра рослинництва 
Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України співпрацює з DLG з початку представництва 

цієї організації в Україні, представляючи колекції культур, 
якими цікавляться виробничники на виставці «Міжнарод-
ні дні поля DLG в Україні». Завдяки цій співпраці і з’явилася 
пропозиція від організаторів DLG щодо участі у конкурсі 
технологій вирощування пшениці озимої в DLG-Feldtage в 
Німеччині». 

- Завдяки чому вам вдалося показати такий високий 
результат одразу з першої спроби?

- Напевне все-таки це багаторічний досвід роботи з 
озимими зерновими культурами – основний напрям моїх 
наукових досліджень присвячений біології та технологіям 
вирощування озимих зернових культур. Конкурс з одні-
єї сторони дуже добре організований, при тому, що все 
спілкування було он-лайн, а з іншої – досить складно було 
коригувати необхідність застосування пестицидів і добрив 
лише за даними (погодні умови, вологозабезпеченість, 
стан рослин), які надсилалися з Німеччини, без власного 
«відчуття» поля. Дослідження, які ми проводимо в НУБІП, 
нині зосереджені на можливості попередження стресу у 
рослин, а за необхідності – зниження наслідків від них з ме-
тою максимальної реалізації біологічного потенціалу сорту. 
Погодні умови 2017/2018 вегетаційного року виявилися 
«екстра» неординарними – постійні стреси для рослин, 
тому підвищення стійкості пшениці до стресів за рахунок 
живлення і захисту було досить ефективним. Значну роль 
відіграв також сорт – ранньостиглий, а це в умовах року 
також виявилося досить успішним.

- Головна користь від таких конкурсів – це, звичайно, 
професійне спілкування та обмін інформацією з колегами 
з різних країн Європи. Для нас досить цікавим був також 
підхід щодо оцінки технології вирощування з позиції вироб-
ника - економічна ефективність за рахунок витрат, урожай-
ності та якості зерна.
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ПДВ В ЗОНІ РИЗИКУ: ЧИМ  
ОБУРЕНІ АГРАРІЇ

22 січня в офісі компанії AgroGeneration в місті Київ відбувся воркшоп, організований 
представниками «УКАБ», та присвячений питанню «Чому ПДВ – не прибуток»? На заході 
запрошені експерти роз’яснювали, як формується ПДВ, озвучували його аспекти на 
агропідприємствах та дискутували на рахунок того, з якими проблемами стикаються 
аграрії у зв’язку з ПДВ та як можна їх подолати. 

Спікерами заходу виступили: Тарас Кузьмич, експерт з 
фінансових та податкових питань асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу»; В’ячеслав Саган, податковий менеджер 
ТОВ «Агропросперіс»; Наталія Кузнєцова, Податковий мене-
джер AgroGeneration; Тарас Висоцький, генеральний дирек-
тор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Україні на сьогодні є основою економічного устрою, гра-
ючи одну з ключових ролей в економіці. Але насправді це не 
єдиний можливий варіант, можна, наприклад, взагалі  відмо-
витись від ПДВ – це діюча американська модель. Така система 
– привід для дискусій, але до неї ще далеко, адже є ще більш 
нагальна тема – це можливі втрати через деякі рішення ДФС 
стосовно функціонування ПДВ в аграрному секторі. Тарас 
Кузьмич роз’яснив схему ПДВ у ланці сільськогосподарського 
виробництва – від закупівлі ресурсів аграрієм до експорту 
вирощеної продукції з елеватора. Було наглядно зрозуміло, 
що у підсумку від ПДВ в державному бюджеті ніякої частини 
не залишається. 

Тож, один з ключових меседжів заходу – це те, що ПДВ не 
має бути основним джерелом наповнення бюджету. Але як ви-
явилося, навкруги цього створені певні маніпуляції. Особливо 
ця позиція важлива в контексті питання про експорт, оскільки 
ПДВ є податком на внутрішнє споживання, тому при прозо-
рій системі від експортних операцій бюджет з ПДВ нічого не 
отримує. Пропозиція ДФС щодо скасування ПДВ для операцій 
з зерновими та олійними є дискримінаційною, оскільки в 
такому випадку аграрії будуть витрачати більше, сплачуючи 
постачальнику ту саму суму, що і була з ПДВ, але без відшко-
дування частини суми, що на ПДВ приходилась – обурюється 
В’ячеслав Саган. За розрахунками ТОВ «Агропросперіс», в 
їхній компанії 50-60% складають витрати з ПДВ і, відповідно, 
40-50% складають витрати без нього. У підсумку, при запрова-
джених змінах витрати на гектар збільшаться з 700 доларів до 
770-800. 

Тарас Висоцький уточнює, що це підвищення собівартості 
на 10% є досить суттєвим не тільки для виробника, адже далі 

по ланцюгу постачання ціна на продукцію буде збільшуватись, 
і в кінцевому результаті споживач буде платити більше. Це 
якщо іде мова про внутрішній ринок. Якщо ми говоримо про 
експорт, то враховуючи незмінну експорту ціну, підвищення 
собівартості на 10% призведе до зниження конкуренто-
спроможності українських виробників на світовому ринку 
на ті самі 10%. Що в глобальному знижує привабливість для 
інвестицій в український аграрний бізнес. Пан Тарас зазначив, 
що ефект наповнення бюджету за такою схемою буде корот-
костроковим, а потім відбудеться спад, і за роки накопичення 
буде знівельовано.

Також на заході було окремо обговорено питання щодо 
тимчасового скасування відшкодування ПДВ при експорті 
соєвих бобів з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року, 
ріпаку – з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року, яке у 
травні 2018 року було відмінено. Поки що. Наталія Кузнєцова 
висловила впевненість, що не можна розвивати одну галузь за 
рахунок інших – тобто стимулювати переробників за рахунок 
виробників. «Ми не просто купляємо і перепродаємо, ми так 
само створюємо новий продукт» - зазначила вона. Ідея дер-
жави була в тому, що нібито при меншій кількості продукції на 
експорт будуть збільшені об’єми переробки. Але в реальності 
відбувається інакше. Цього року сталося падіння експорту сої 
на 500 тис. тонн. Переробка при цьому дійсно дещо активізу-
валася, але ці об’єми непорівнянні. Соя лежить на складах та 
чекає свого часу.

В’яеслав Саган висловив думку, що, можливо, доведеться 
взагалі відмовитись від вирощування сої, адже міжнародні  
ціни впали, відповідно, виручка впала і якщо ще відбудеться 
звільнення від ПДВ, то додаткові витрати внаслідок цього зму-
сять припинити займатись соєю, хоча це дуже добра культура 
для сівозміни. Таким чином, державне стимулювання пере-
робки в такий спосіб може призвести до того, що переробляти 
буде нема що. «Фактично виходить, що у виробників хочуть 
забрати частину прибутку та віддати його переробникам» - 
переконаний пан В’ячеслав. 

Тарас Висоцький підкреслив, що всі вищезазначені змі- 
ни впливають в першу чергу на аграрні підприємства, які 
ведуть легальний прозорий бізнес. Тих, хто веде його в тіні, це 
не зачепить та не допоможе стимулювати їх все-таки податки 
сплачувати. І якщо говорити про наповнення бюджету – щоро-
ку втрачається до 80 млрд. грн. від існування тіньового обро-
бітку с.-г. земель, площа яких коливається від 10 до 12 млн. га. 
Але це не так складно прослідкувати – які податки сплачу-
ються з кожної земельної ділянки. На сьогодні реалії такі, що 
різниця між офіційним та неофіційним сільгоспвиробником у 
сплаті земельної ділянки складає більше 20 доларів на гектар. 

В якості підсумку на заході були озвучені наступні позиції: 
ПДВ не має бути основним джерелом прибутку для бюджету; 
неправильним є дискредитування однієї галузі, щоб підняти 
іншу; додаткове наповнення бюджету за рахунок маніпулю-
вання ставок врешті-решт призведе до кризи, за яку запла- 
тить споживач. Втім, спікери висловили надію, що здоровий 
глузд все-таки переможе, і деструктивні ідеї не втіляться в 
реальність.

Тетяна Бєлінська
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
С.-Г. ВІДХОДІВ ТА БІОМАСИ

Гументик М.Я. к.с.-г наук, с.н.с.
 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

Нестримне підвищення вартості енергоресурсів, 
нафти, вугілля та природного газу веде до зростання та-
рифів на електроенергію і підвищення вартості комуналь-
них послуг. Переважна кількість існуючих муніципальних 
котелень працює поки що на природному газі, ціна якого 
значно вище тарифу, який встановлений для населен-
ня, а збитки підприємствам покриваються за рахунок 
бюджетних субвенцій. Сотні сільських населених пунктів, 
сільськогосподарських підприємств та фермерських 
господарств ще недостатньо забезпечені електричною 
та тепловою енергією. Істотно також збільшується частка 
енергоресурсів в собівартості промислових товарів, сіль-
ськогосподарської сировини та продукції.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Для вирішення даних проблем експертами та науков-

цями ведеться активний пошук ефективного використан-
ня альтернативних поновлюваних джерел енергії. Однією 
з найперспективніших складових відновлювальної 
енергетики стає біоенергетика, заснована на викорис-
танні енергії біомаси, споживання якої не призводить до 
підсилення глобального парникового ефекту. У зв'язку з 
цим необхідний розвиток всіх можливих напрямів біое-
нергетики з урахуванням наявних природних ресурсів у 
різних регіонах. Однак при цьому повинна здійснюватись 
різнобічна ефективна техніко-економічна оцінка пере-
ваг та недоліків різних технологій виробництва біомаси, 
переробляння її на біопаливо і подальшого його вико-
ристання. В умовах постійного подорожчання викопних 
видів палива, які є основними для теплопостачання 
переважної більшості об’єктів бюджетної сфери в Україні, 
надзвичайно актуального значення набуло питання ди-
ференційованого вибору енергетичного обладнання та 
використання місцевих видів енергоресурсів в сільській 
місцевості. Це пов'язано не тільки з наростаючим дефі-
цитом вуглецевої сировини, а й з проблемами екології, 
оскільки згоряння палива супроводжується викидами в 
атмосферу значної кількості шкідливих речовин: оксидів 
азоту, вуглецю, сірки та ін. 

З огляду на те, що розвиток місцевої комунальної 
енергетики вимагає значних витрат, темпи зростання 
тарифів на електроенергію і вартість Гкал теплової 
енергії будуть збільшуватися, незважаючи на її ручне 
регулювання та стримування. Прогнози стверджують, 
що до 2020 року очікується дефіцит енергопотужнос-
тей практично по всій території України. У той же час, 
у зв'язку з поліпшенням економічної ситуації в країні, 
простежується стійка тенденція до збільшення виробни-
цтва і споживання енергії. Поряд з цим, в аграрно-про-
мисловому комплексі, лісовій та деревообробній галузі 
існує та кожен рік накопичується значний потенціал 
відходів різноманітної органічної сировини: заготівля і 
обробка деревини (неліквідна деревина, вершки, сучки, 
пні, обрізки, тирса, стружка), в сільському господарстві - 
солома зернових культур, полова, стебла, качани кукуру-

дзи, лушпиння та стебла соняшника, відходи переробки 
льону та інша органічна сировина, які на даний час не 
достатньо ефективно використовуються, але можуть бути 
використані для виробництва теплової та електричної 
енергії. Швидке погіршення екологічної ситуації через 
накопичення відходів в різних галузях промисловості, 
сільському господарстві, комунальному секторі, в тому 
числі на стаціонарних і несанкціонованих звалищах, 
вимагає рішучого впровадження перспективних методів 
утилізації відходів. В Україні наразі необхідно використо-
вувати технології з низьким техногенним навантаженням 
на навколишнє середовище, тому що існуючі технології 
мають на нього значний негативний вплив. 

ЯКА АЛЬТЕРНАТИВА?
Одними із перспективних та економічно обґрунтова-

них для спалювання органічної сировини є газогенера-
торні печі, теплогенератори та твердопаливні піролізні 
котли, що працюють за принципом піролізу та газифі-
кації з можливістю отримання дешевої теплової енергії. 
Отримане тепло використовується в комунальному 
та сільському господарстві у різному технологічному 
промисловому устаткуванні, системах опалення, гарячого 
водопостачання промислово-виробничих приміщень і 
господарських споруд, в сушильних камерах, теплицях 
тощо. Використання біомаси та органічних відходів в 
звичайних енергетичних установках та твердопаливних 
котлах прямого спалювання призводить до ускладнення 
конструкцій подачі, топкових пристроїв і збільшення їх 
габаритів, що пов'язано з низькою жаростійкістю метале-
вих труб, та їх швидким виходом з експлуатації. Трудно-
щів, що виникають при спалюванні целюлозної сировини, 
можна уникнути за рахунок термічної переробки біомаси 
в газоподібний енергоносій. Йдеться про отримання 
синтез-газу в процесі газифікації біомаси та органічних 
відходів.

Використання нових технологій та енергетичного 
обладнання при переробці 1 кг біомаси дає можливість 
отримати 1,5-2,0 м3 синтез-газу, який можна використа-
ти для отримання теплової та електричної енергії. За 
оцінкою експертів та науковців, близько 50% споживаної 
енергії в Україні можуть бути заміщені шляхом викори-
стання паливних відходів в комунальному господарстві 
та с.-г виробництві, а ще 50% за рахунок спеціально виро-
щеної біомаси біоенергетичних культур.

Газифікація органічної сировини - це отримання син-
тез-газу під впливом високих температур, каталізаторів та 
інших фізичних, хімічних і біологічних впливів. Синтез-газ 
можна ефективно спалювати в газових пальниках при 
хорошій організації процесу горіння, а також використо-
вувати в топках для спалювання газоподібного палива 
в котельних агрегатах і установках. Значною перевагою 
синтез-газу в порівнянні з твердим паливом є можливість 
використання його в газових турбінах для вироблення 
електричної та теплової енергії. Газифікація найчастіше 



проводиться у великих промислових газогенераторах 
в киплячому шарі при нестачі окислювача. Конструкції 
установок для газифікації різних видів палив відрізня-
ються, але не принципово. Основним процесом при 
газифікації є піроліз – це  хімічний процес розкладання 
органічної складної сполуки на простіші складові під 
впливом високих температур (500 – 850º С) і під час 
відсутності окислювача. Піроліз у присутності водяної 
пари називають гідропіролізом. В результаті піролізу 
можуть бути виділені тверді, рідкі та газоподібні продукти 
при нормальних умовах речовини, згідно узагальненої 
формули: БМ + тепло = С (вуглиста речовина) + смоли + 
СО + СО2 + Н2 + Н2О + CH4 + CnHm. Газоподібні продукти 
піролізу являють собою газ, що містить CH4, СО, Н2, Qнр = 
10-15 МДж/м3, вихід до 70% від маси сухої сировини при 
високотемпературному швидкому піролізі. ККД піролізу 
становить 80-90%. Всі розглянуті процеси отримання 
синтез-газу з органічної сировини можна розділити за 
такими стадіями: попередня підготовка біомас, спалюван-
ня через утворення синтез- газу; отримання високопотен-
ційної теплової енергії.

Альтернативні технології вирощування та переро-
бляння біомаси дозволяють створити нові виробництва 
і робочі місця в сільській місцевості, при чому значно 
збільшити податкові надходження в місцеві бюджети. 
Використання в якості палива сільськогосподарських  
відходів дозволить, окрім отримання дешевої енергії, 
знизити витрати на їх утилізацію. Вивільнення грошей, 
призначених на закупівлю і на доставку енергоносіїв, 
надасть можливість перерозподілу статей бюджету на 

користь соціальної сфери.
Газифікація біомаси та органічних відходів є ефектив-

ною та привабливою тим, що дозволяє отримувати еколо-
гічно чисте паливо та енергоносії з низькою собівартістю.

Серед вітчизняних виробників обладнання для ефек-
тивної переробки біомаси можна відзначити наступних. 
ТОВ «Сіона», що зокрема виробляє газогенераторну піч з 
водяним теплообмінником моделі СУП-ВТ 80М  потужніс-
тю 80-100 кВт. Вона призначена для утилізації промисло-
вих побутових відходів та спалювання паливної тріски і 
подрібненої біомаси біоенергетичних культур. 

Gazdream – виробник газогенераторних твердопалив-
них утилізаторних печей (котлів) теплопродуктивністю до 
2 MВт, що працюють на відходах деревообробки, побуту, 
аграрної промисловості та не потребують попередньої 
підготовки. Вологість палива може досягати 75%. В газоге-
нераторних печах можна частково спалювати (утилізува-
ти) побутові та промислові відходи будь-якої фракції, во-
логості та якості. Унікальність печі полягає в тому, що вона 
не потребує переналаштування під різні види палива. 

У структурі собівартості виробництва продукції 
енергетична складова має переважне значення. Тому з 
урахуванням різкого подорожчання і дефіциту високока-
лорійних енергоносіїв на основі викопних палив виникла 
необхідність створення технологій і устаткування для 
отримання теплової та електричної енергії з поновлю-
ваних і місцевих видів палива (відходи с.-г. виробництва, 
промислові відходи, біомаса спеціально вирощених 
біоенергетичних культур), вартість яких зараз приблизно 
в 4-6 разів нижче вартості нафтопродуктів.
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ДОГЛЯД ОЗИМИХ У РЕЖИМІ NON STOP
Хоч за вікном танцюють хуртовини – проте, як влучно сказав поет: «Хліборобська 

світла доля агронома кличе в поле». Адже інтенсивні агротехнології не знають ані 
канікул, ані вихідних…

На прохання редакції давній приятель нашого журналу, 
заслужений працівник сільського господарства України, 
головний агроном ТзОВ «Агросетон» (Львівська обл.) Юрій 
Кулик люб’язно погодився поділитися з нашими читачами 
секретами догляду за посівами озимих. Господарство розпо-
чало роботу в сільському господарстві три роки тому. Нині 
в обробітку – майже 5 тисяч гектарів. Вирощує озиму та яру 
пшеницю, озимий ріпак, соняшник, гречку, в перспективі – 
кукурудза.

– Пане Юрію, з чого ж розпочнемо розповідь про озимі?
– Звісно ж, з посіву! Я вважаю, агроном має розпочинати 

озимий старт саме від нього, адже вчасний посів – це запору-
ка майбутнього врожаю.

Цього сезону озимий ріпак ми почали сіяти в період від 
5 до 30 серпня на площі 1300 га. І ця культура за вегетацією 
повноцінно увійшла в зимовий період. Згідно з технологічною 
картою, ми виконали всі завдання з догляду за озимим ріпа-
ком – від обробки посівів ґрунтовим гербіцидом до внесення 
регуляторів росту. Хочу підкреслити, що унікальні минулоріч-
ні погодні умови сприяли посіву та розвитку рослин.

Після посіву озимого ріпаку наше господарство зробило 
невелику перерву на обслуговування парку сільськогоспо-
дарської техніки. І вже 6 вересня ми розпочали посів озимої 
пшениці. Засіяли 700 гектарів, і на сьогодні перші площі посі-
вів проходять повноцінну вегетацію, деякі сорти виглядають 
навіть краще за свої можливості.

– Прошу Вас зупинитися на особливостях вибору насін-
ня озимини.

– Процес вибору насіннєвого матеріалу розпочинається з 
аналізу минулорічних показників урожаю та вивчення нови-
нок відомих брендів на ринку насіння, придатних для наших 
кліматичних умов. 

Я завжди обираю насіння з власного досвіду вирощування 

(традиційні гібриди), крім того, вивчаю на різних агрономічних 
форумах новинки, здатні в майбутньому скласти їм альтерна-
тиву. Цього року я зупинився на озимому ріпаку від фірм-ори-
гінаторів: «ДСВ-Україна» та її традиційно високоврожайному 
гібриді Марафон і «НПЦ-Лембке» з її гібридами Гару, Шерпа 
і Мерседес. З року в рік в наших умовах ця селекція показує 
на полі чудовий результат, тому принагідно хочу подякувати 
представникам цих компаній, які часто бувають на наших 
полях і слідкують за кожною фазою розвитку посівів.

Щодо озимої пшениці, ми прийняли рішення про висів ма-
теріалу не нижче першої репродукції, адже найголовніше – це 
якісні показники зерна. Тому цього року ми обрали селекцію 
компаній «Заатбау-Україна» – сорт Паннонікус, «КВС-Україна» 
зі сортом Кубус і «Штрубе» – сорт Естівус. Вибрані сорти пози-
тивно зарекомендували себе на наших ґрунтах, зокрема сво-
єю стійкістю проти хвороб і чудовою перезимівлею. Звичайно, 
не забуваємо про сортооновлення на наступний рік, адже це 
майбутнє нашого насінництва та врожаїв.

– Як Ви вирішуєте питання вибору протруйника?
– Це дуже актуальне запитання. Адже кожен спеціаліст 

розуміє, що вся система захисту рослин починається з прот-
руювання насіння. Традиційно ми придбаємо насіння озимого 
ріпаку, готове до посіву та вже оброблене інсектицидно-фун-
гіцидним препаратом, тому проблем на початкових фазах 
розвитку посівів зазвичай не виникає.

Щодо насіння озимої пшениці я вже кілька років працюю 
з препаратом компанії «Сингента» «Селест Топ» з нормою 
1,8 л/га, та обов’язково для кращого старту сходів і входження 
у зимовий період  додаємо «Оракул насіння» від «Долини» з 
нормою 1 л/т – такий собі дует у баковій суміші.

Хочу зазначити, що зараз на ринку багато протруйників, 
але в умовах Західного регіону ми повинні дуже ретельно 
забезпечити старт для культур, тому що подальша система 
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захисту залежить від того, чи дати навантаження під час 
обприскування посівів, чи здешевити затратну частину на 
культуру. Адже економіка господарства напряму залежить від 
роботи агронома. 

– Наскільки для Вас важливо дотримуватися правиль-
ної сівозміни?

– Сівозміна свідчить про рівень культури землеробства в 
господарстві. Озимі культури відкривають новий сільсько-
господарський рік, і тому, плануючи заздалегідь структуру 
посівів, я перше за все підбираю попередників. Під посів 
озимого ріпаку в нас традиційно йде озима та яра пшениця 
– площі, які були під паром минулого року. Під озиму пшени-
цю в нас попередниками є ріпак і соняшник. Оскільки посів 
відбувається конвеєром, залежно від попередника та геогра-
фічного розташування поля, то ми намагаємося об’єднувати 
площі в один масив, це в майбутньому полегшує підживлення 
та обприскування посівів певних культур. В разі недосіву або 
змін в структурі озимих навесні перекриваю посіви другою 
культурою з урахуванням технології вирощування. 

– Чи застосовуєте мінеральні добрива під посіви ози- 
мини?

– Звичайно, як же без них? Особливо фосфорно-калійні, 
адже ціни на них восени більш прийнятні. Мабуть, не скажу 
нічого особливого, але підхід до планування добрив залежить 
від їхньої вартості. Крім того, кожна культура вимагає окремо-
го розрахунку добрив на запланований урожай.

Маючи всі показники аналізу ґрунту, ми перейшли на 
індивідуальні норми для культур та полів з різними ґрунтами. 
Звісно, для наших орних площ це клопітка робота, але іншого 
варіанту в нас зараз немає.

Найважливіше те, що сівбу з одночасним внесенням 
добрив ми проводимо сівалкою точного висіву Horsch Pronto 
– досвід показує, що таке рішення закладає високі показники 
на жнива. 

Цього сезону ми працювали традиційно з діамофоскою 
10-26-26 на посівах озимого ріпаку з нормами від 170 кг/га 
до 220 кг/га та з тукосумішшю 7-14-27 з нормою в межах 
220 кг/га. Під посів озимої пшениці по озимому ріпаку вноси-
ли нітроамофоску 16-16-16 з нормою в межах 220 кг/га.

Позаминулого року  останні посіви озимого ріпаку з осені 
ми «підтягували» аміачною селітрою з нормою 100 кг/га, але 
на теперішньому посіві  утрималися від такого агротехнічного 
заходу.

– Чи потребує озимина певної системи захисту з осені?
– Звичайно – якщо ми прагнемо мати високий врожай та 

гарні показники якості продукції. Для посівів озимої пшениці з 
осені застосовуємо фунгіцидний захист препаратом «Таліус» з 
нормою  0,20 л/га та на полях, де попередником озимий ріпак, 
ми забираємо падалицю препаратом «Естерон» 0,5 л/га.

Більш досконалий захист озимого ріпаку забезпечують 
ґрунтові гербіциди «Султан» з нормою 2 л/га та «Каліф» 
(0,180 г/га) – вони демонструють високу ефективність за 
наявності вологи (дощів), які періодично випадали під час 
сівби. Залежно від попередника зернової групи вносимо 
препарат «Фюзілад Форте» з нормою 1,5 л/га в комплексі з 
«Карате Зеон» (0,200 г/га). Крім того, двічі під час сезону ми 

застосовували регулятори росту: перше внесення – препарат 
«Оріус» (0,5- 0,6 л/га) та друге внесення – «Сетар» (0,5 л/га) з 
додаванням «Оракул колофермин бору» (1 л/га). Такі заходи 
забезпечили нинішній позитивний стан культури на полі та 
наявність всіх умов для вдалої перезимівлі. На весну ми також 
запланували потужну технологію захисту посівів, адже озимий 
ріпак є в нас найбільш рентабельною культурою. 

– На що порадите звернути увагу колегам-агрономам 
на посівах у цей зимовий період?

– За вікном зима, але я завжди періодично роблю кон-
трольні об’їзди посівів озимини – особливо коли морозна 
погода чергується з відлигами. Зараз складається позитивна 
динаміка перезимівлі: після снігу та невеликих морозів (в 
межах середньорічних) і ріпак, і пшениця почуваються добре. 

Протягом зими ведемо також моніторинг стану посівів на 
предмет наявності мишовидних гризунів – на щастя, вони 
відсутні на наших полях. 

Обов’язковою умовою нашої роботи є відбір монолітів, 
який ми щороку проводимо тричі протягом зимівлі посівів 
(орієнтовно 25 січня, 15 лютого та 10 березня) для визначення 
стану рослин і ходу перезимівлі. 

Хоча метеопрогнози на другу половину зими 2019 року  
свідчать про  посилення морозів, але якщо на полях буде 
відповідний сніговий покрив – культури в нормальному стані 
ввійдуть у весну.

– Яким Ви прогнозуєте свій майбутній врожай?
– Ми дуже ретельно підходимо до вирощування озимо-

го ріпаку. Адже ціна насіння цієї культури сьогодні сягає 13 
000 грн за тонну  – зрозуміло, що інвестиції в цю культуру 
виправдовуються. 

Якщо технології застосовувати на високому рівні – від 
термінів сівби до культури розташування посівів – тоді нам 
сама природа допомагає! Я завжди з оптимізмом дивлюсь на 
результати нашої роботи. Звичайно, зима може внести свої 
корективи, але я впевнений у тому, що, поєднавши агрономію 
з економікою, ми будемо з прибутком.

Хочу підкреслити, що зараз саме час для агрономів пла-
нувати наступні кроки із забезпечення високих показників 
урожаю, виходячи зі стану посівів після перезимівлі.

Запрошую на наші поля навесні – разом прослідкуємо шлях 
озимини до врожаю!

– Дякую, пане Юрію, обов’язково скористаємося 
запрошенням! Нехай же земля віддячить Вам за працю й 
неспокій рясними врожаями!

– Красно дякую! Бажаю всім своїм колегам, всім читачам 
журналу «АгроЕліта» врожайного року!

Інтерв’ю вів Сергій Пономарьов

Фото надані Юрієм Куликом
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СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ РІПАКУ: 
РОЗШИРЮЄМО ПОГЛЯД

Глухова Н. А.
К. с. н., провідний науковий співробітник 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Важко передати словами, яка із сільськогосподарських культур не зазнала на свою 
адресу стільки суперечливих відгуків, як не ріпак. Ставлення до ріпаку, яке на сьогодні 
склалось, можна зрівняти лише тільки зі ставленням до ГМО-продуктів. На жаль, 
причинами тому стало нехлюйське ставлення окремо взятих виробників, порушення 
технологічного процесу вирощування ріпаку та нехтування екологічною безпекою 
довкілля. 

Існує думка, що ріпак дуже виснажує землю. Так, дійсно, 
ріпак це та сільськогосподарська культура, яка дуже ви-
моглива до обробітку та родючості ґрунту. На формування 
додаткової тонни насіння необхідне внесення 200 кг азоту 
(фізичної величини). Але мало хто зважає увагу на те, що з 
землі забирається лише стільки елементів скільки пішло на 
формування насіння, решта у вигляді пожнивних решток 
повертається у землю.

Економічний ефект при вирощуванні ріпаку достатньо 
суттєвий, коливається не тільки від погодних умов року, 
але і від кількості агротехнічних операцій. Так, за традицій-
ного обробітку ґрунту, двох обприскувань восени та двох 
обприскувань у період весна-літо, при внесені добрив і 
мікродобрив восени та навесні затрати на один гектар 
можуть сягати 4-5 тис. грн. Середня врожайність ріпаку за 
даної схеми вирощування може дорівнювати 3,5-4,0 т/га. 
За ціною однієї тони товарного насіння ріпаку 9 тис. грн. 
(розрахункова) та врожайності 3,5 т/га економічний ефект 
приблизно  27,5 тис. грн.

Напрями використання ріпакової олії залежать не 
стільки від об'ємів виробництва, а скільки від національних 
особливостей країни-споживача та пріоритетів народо-
населення. Якщо Індія, Китай та країни Ближнього Сходу 
ріпакову олію використовують переважно в харчуванні, то 
Європейські країни – в промисловості, для виготовлення 
капронів, мастил, біодизелю, тощо. Америка та Канада, де 
розвинене харчування в системі fast-food, ріпакова олія має 
попит у всіх сферах виробництва. В Україні продукти пере-
робки ріпаку широко використовуються у всіх сферах, але 
більша частина виробленого насіння ріпаку експортується. 

АГРОТЕХНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РІПАКУ
За норми висіву ріпаку на сидерат 5-6 кг/га та щільності 

стеблостою висотою 40-50 см удобрювальна здатність 
зеленої маси ріпаку дорівнює близько 10 тонам навозу. За 
дослідженнями Т. Мельничука і О. Стельмаха використання 
ріпакових посівів на зелені добрива підвищує продуктив-
ність ярого ячменю на 4-6 ц/га, картоплі – на 25-40 ц/га, 
коренеплодів – на 35-70 ц/га.

Ріпак сприяє покращенню структури ґрунту. Озимий рі-
пак розвиває потужну кореневу систему, на одному гектарі 
після скошування залишається приблизно 60 ц кореневих 
залишків. Кореневі залишки ріпаку з-за раннього звільнен-
ня розкладаються до посіву наступної культури, що сприяє 
виникненню проходів, завдяки яким ґрунт розпушується, 
покращується його аерація та проникнення дощової води. 
Особливістю ріпаку є і те, що його кореневі виділення здат-

ні переводити із важкодоступних у доступні для рослин 
форми – це дозволяє не тільки зменшити кількість фосфор-
них добрив, а і уникнути зафосфачювання земель.

Ріпак значно покращує фітосанітарний стан поля. При 
використанні ріпаку в якості проміжної культури в карто-
плярстві знижується ураженість бульб картоплі раком. На-
разі ріпак розглядають як фітореагент для реабілітації 
забруднених ґрунтів, особливо для очищення від радіо-
нуклеїдів.

РІПАК ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
За кордоном найбільшої уваги ріпаку як біоенергетич-

ній культурі приділяють країни ЄС та Північної Америки. 
Економісти та політологи США розглядають розвиток 
біоенергетики як забезпечення національної енергобез-
пеки. Враховують, що використання біопалива має еконо-
мічні переваги та дозволяє фермерам знижувати вартість 
сільськогосподарської продукції і успішно конкурувати на 
світовому ринку. В країнах ЄС головним пріоритетом  
у використанні біопалива є покращення екологічної си- 
туації довкілля. Лідером у споживанні біодизелю є Німеч-
чина.

Економічно виважена доля земельних угідь під ріпаком 
в країнах ЄС невелика. Щоб перекрити дефіцит у ріпаково-
му насінні, кожного року, за даними АгроOnline, rраїни ЄС 
імпортують близько 3 млн. т. насіння ріпаку.

Ріпак можливо використовувати для отримання біоди-
зелю, паливно-мастильних матеріалів, твердого палива та 
біогазу.

Біодизель – метиловий ефір, який одержується шляхом 
додавання однієї масової одиниці метанолу до дев’яти 
масових одиниць рослинної олії при наявності невеликої 
кількості лужного каталізатору. Тверде паливо – різнома-
нітні пелети, брикети, тощо, які є пресованим матеріалом і 
різняться тільки за розміром. Біогаз – газ, що утворюється 
при розкладанні зеленої маси, решток, макухи, такого 
іншого.

Перші варіанти біопалива з ріпаку порівняно із тими, 
що створені на основі нафти, мали суттєві недоліки. Але на 
основі ріпаку розробляються нові види палива і удоскона-
люються існуючі. Так, у Луцькому національному технічному 
університеті було розроблено нове біодизельне паливо – 
ізопропіловий естер ріпакової олії. За даними авторів, нове 
біодизельне паливо на основі ріпакової олії та ізопропі-
лового спирту має меншу токсичність та агресивність у 
порівнянні з нафтовим дизельним паливом та традиційним 
біодизельним паливом.
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Переваги біопалива:
• Вихід мінерального дизпалива з олії дорівнює 50-52%.
• Вміст цетану у метиловому ефірі дорівнює 56-58%. Це 

дозволяє використовувати його у дизельних двигунах 
без будь-яких інших речовин, які стимулюють його 
запалювання.

• Біодизель має високу температуру запалювання 
(вище 100°С), що є важливим технічним показником 
для організацій, які транспортують та зберігають 
пальне.

• Під час роботи двигуна проводиться одночасне 
змащення його рухомого складу, в результаті чого до-
сягається збільшення строку служби самого двигуна 
та паливного насосу в середньому на 60%.

• Рослинні олії мають високий індекс в’язкості 
162-163 одиниці, тоді як у нафтових олив – 
80-100 одиниць. Високий індекс в'язкості знижує 
механічні втрати на тертя при низьких температурах 
та дає можливість легкого пуску двигуна в зимовий 
період експлуатації.

• Змащувальна властивість рослинних олій значно 
перевищує нафтові по показнику зносу (Dі). Змащу-
вальна властивість ріпакової олії Dі=0,30 мм, тоді як 
для нафтових олив Dі=0,40 мм.

• Рослинні олії на рухомих вузлах механізмів утво-
рюють суцільну плівку, що не є характерним для 
нафтових олій.

• При згорянні біодизелю виділяється СО2 у відповід-
ності з його кількістю, вжитою рослиною з атмосфери. 
Тобто, при забруднені повітря викидами СО2 масо-
ва його частка не змінюється, в протилежність до 
мінерального палива, викиди якого є додатковими і 
сприяють забрудненню навколишнього середовища.

• Біопаливо має рослинне походження та виготовля-
ється з олій, які покращують структурний та хімічний 
склад ґрунту в системах сівозмін.

• Воно також не чинить шкоди рослинам, тваринам 
та при попаданні у воду. Воно піддається практично 
повній біологічній переробці. В ґрунті та воді мікро-
організми за 28 днів переробляють 99 % біодизеля на 
відміну від мінерального палива.

• Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал 
(Етеп) однієї тонни відходів (збиральних решток) ріпа-
ку дорівнює 0,72 т у.п.

• З однієї тонни макухи можливо отримати 580 м3 біо-
газу.

• Основними перевагами біогазу над метаном є: мак-
симальна швидкість згоряння 0,20 – 0,37 м/с, проти 
0,4 м/с; октанове число 115-130, проти 110.

Ріпакова олія має попит у багатьох видах промис-
ловості: у хімічній, металургійній, шкіряній, миловарній, 
текстильній, красильній промисловості, використовується 
у будівництві та машинобудівництві. На її основі створюють-
ся різні види оліф, лаків, фарб, капронів.

РІПАК В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спектр використання ріпаку у харчовій промисло-

вості дуже широкий, але основним харчовим продуктом із 
ріпаку є олія. Чисельними дослідженнями було доведено, 
що за показниками якості ріпакова олія не поступається 
оливковій, а за деякими і перевищує її. Через це ріпак нази-
вають «північною оливою». Задля здешевлення виробники 
оливкової олії до її складу додають ріпакову олію, тим 
самим не зменшуючи її якість. У Франції та Литві налагодже-
но виробництво ріпакової олії класу Extra Virgin. В Укра-
їні  основні виробники олії з ріпаку ОВ «Олсіда Блек Сі», 
ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ТОВ «Чернівецький ОЖК» (ViOil), 
ПАТ «Вінницький ОЖК» (ViOil), ПП «Оліяр» та ТОВ «ОЕЗ 
Градолія». Наприкінці 2018 року, за даними AgroPortal, в 
Україні було вироблено 108,7 тис. т. ріпакової олії.

Ріпакову олію використовують як у чистому вигляді для 
приготування різного роду салатів, продуктів в системі fast-
food та продуктів, які у своєму рецепті мають переробку 
олії та поєднання кількох продуктів, це різні види маргари-
ну, майонезу, маринадів, тощо. В рибній консервній про-
мисловості ріпакова олія є одним із головних компонентів.

Характерним для ріпаку є біологічна особливість утво-
рювати ерукову кислоту та глюкозинолати. Ці показники 
для виробника мають більш відлякуючий характер. Але 
наявність цих сполук можна регулювати. Під час рафінації 
ріпакової олії видаляється ерукова кислота. Негативним 
при цьому є те, що зменшується кількість олії. Рівень 
глюкозинолатів можна зменшувати за допомогою агротех-
ніки вирощування та своєчасного сортовідновлення. Але 
наявність ерукової кислоти та глюкозинолатів за лікарськи-
ми властивостями є бажаним. Ерукова кислота впливає 
на роботу серцевого м’язу – міокарду, стимулюючи його 
роботу. Глюкозинолати впливають на процеси перетрав-
лювання їжі, стимулюючи перистальтику кішківника. Хочу 
звернути увагу на те, що передозування цими сполуками 
не може бути взагалі, бо змащування салатів проводиться 
невеликими порціями олії.

У харчовій промисловості використовується також бо-
рошно та макуха з ріпаку, які найчастіше входять до складу 
борошняних кондитерських виробів.

Недоліком кондитерських виробів за звичайною рецеп-
турою є достатньо висока калорійність, невисокий вміст 
білка і харчових волокон. Тому, з’явилась необхідність роз-
робки виробів підвищеної біологічної цінності з викорис-
танням нетрадиційної сировини.

Останнім часом Вороніжським ДАУ ім. К. Д. Глінки, Росія, 
була розроблена рецептура печива «Солнечное» на базі 
цукрового печива «Изобилие» із заміною 5 % пшеничного 
борошна ріпаковою макухою. Відмінностями від основного 
рецепту є підвищена пористість за рахунок наявності хар-
чових волокон і білкових речовин, здатних до набухання, а 
також збалансованим складом амінокислот.
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ТОВ «HUNORGANIC» розробляється дієтично-лікувальні 
продукти. Для хворих на кандидоз (грибкове захворюван-
ня) розроблено рецептуру хліба з додаванням борошна 
виноградної кісточки та з зернами ріпаку.

РІПАК В МЕДИЦИНІ
Останнім часом актуальним стає питання збалансова-

ного харчування, де їжа повинна бути не тільки джерелом 
енергії, а і мати оздоровлюючи функції. Таким поєднанням 
володіють зелені рослини, а особливо проростки – це дже-
рело живих ферментів хлорофілу, амінокислот, вітамінів 
(особливо вітаміну Є), мінералів.

Вживання проростків ріпаку регулює і відновлює жит-
тєво важливі процеси в організмі у любому віці, підвищує 
імунітет та опір організму до простудних захворювань, ста-
білізує обмін речовин, підвищує працездатність, покращує 
полову функцію, відновлює гостроту зору, зміцнює зуби, 
сприятливо впливає на стан шкіри і волосся.

Дослідники медичної школи Університету Джона Хо-
пкінса виявили, що тридобові паростки Капустяних мають 
виключно велику кількість протиракових сполук. На основі 
цього компанією ООО НПО МІКМ, м. Москва, була розро-
блена вітамінна суміш насіння «Віта Плюс Віво» з додаван-
ням 10 % насіння ріпаку.

Але використання борошна, макухи, паростків і навіть 
ріпакової олії у чистому вигляді в Україні не набули широ-
кого вжитку. Причиною тому є не стільки смакові якості 
продукції, а скільки усталені смакові пріоритети народо-
населення та родинні традиції.

Ріпак також є і медоносною сільськогосподарською 
культурою. З одного гектару можна зібрати до 100 кг меду. 
За складом хімічних сполук ріпаковий мед сприяє кращо-
му відновленню кісткових тканин людини. Ріпаковий мед 
бджолярі називають «жіночим медом». Він м’яко впливає на 
стан жіночого організму,  покращуючи здоров’я репродук-
тивної системи.

Останнього часу протистояння раковим захворюван-
ням стало актуальним. Родина Капустяних у своєму хіміч-
ному складі має сульфорафан. На даний час сульфорафан 
розглядається в якості перспективного індуктора фермен-
тів протипухлинного захисту. За кількістю сульфорафану 
серед Капустяних перше місце займає Капуста броколі, але 
ріпак розглядають як перспективний. Якщо у броколі вико-
ристовуються тільки суцвіття, то у ріпаку використовуються 
суцвіття, насіння і особливо олія.

У світі були розроблені та на даний час використову- 
ються:

• Лікувальний засіб для профілактики і зменшення  
несприятливих проявів гострої алкогольної інтокси-
кації – симптомів постінтоксикаціонного алкоголь-
ного синдрому. Являє собою екстракт насіння або 
суцвіть.

• Дієтичний спосіб зниження рівню канцерогенів у 
клітинах, чим досягається зниження ризику розвитку 
рака. Винахід відноситься до виробництва і спожи-
вання їжі, багатої хємопротекторними сполуками у 
відношенні до раку.

• Розроблено дієтичне харчування для онкохворих, яке 
базується на споживанні каш, овочів з додаванням 
лляної і ріпакової олій.

 Окрім того, ріпакова олія рекомендується для  
дієтичного і лікувального харчування, так як допомагає 
виводити шкідливий плазмовий холестерин з організму 
людини.

Високий вміст лінолевої кислоти сприяє профілактиці і 
лікуванню таких серцево-судинних порушень, як коронар-
на недостатність, аритмія, а також інсультів і інфарктів.

Ріпакова олія перешкоджає виникненню тромбів, 
зміцнює стінки судин. Во Франції лікарі рекомендують 
споживати ріпакову олію замість оливкової хворим на 
атеросклероз. 

Фармацевтична промисловість застосовує ріпакову 
олію як у чистому вигляді так і у створені сумішей з  
іншими оліями, виготовленні кремів і мазей, лосьйонів. Рі-
пакова олія ефективно зволожує і пом’якшує шкіру, віднов-
лює і підтримує природній гідробаланс шкіряних покривів 
и волосся, Рекомендується для чутливої шкіри, догляду за 
нігтями, Активно зволожує шкіру, роблячи її більш елас-
тичною розгладжуючи зморшки, сприяє загоєнню пошкод-
женої шкіри, Відновлює пошкоджене, сухе, ломке волосся, 
сприяє загоєнню тріщинок на долонях і губах.

Ріпакова олія за рахунок наявності сульфорафану є про-
філактичним засобом виникнення вікових плям на шкірі та 
перешкоджає старінню шкіри.

РІПАК – КОРМОВА КУЛЬТУРА 
Ріпак є універсальною кормовою культурою у відгодо-

вуванні тварин. Використовується зелена маса і отри-
маний з неї силос, ріпакове борошно з насіння, а також 
відходи олієекстракційного виробництва – макуха та шрот. 
Ріпакову олію з насіння безерукових сортів також застосо-
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вують для виготовлення замінника незбираного молока і 
підвищення енергетичної цінності комбікормів. 

У годівлі тварин використання відходів промисловості та 
продуктів переробки сільськогосподарської сировини було 
і залишається актуальним. Біологічна цінність ліпідного 
комплексу з насіння ріпаку обумовлена підвищеним рівнем 
поліненасичених незамінних жирних кислот – лінолевої 
і ліноленової. Білок насіння ріпаку багатий незамінними 
амінокислотами як лізин, метіонін, цистін і триптофан, а із 
вуглеводів основну долю становить сахароза.

Ріпакова макуха і шрот – є джерелами мінеральних ре-
човин, багаті жиро- і водорозчинними вітамінами: токофе-
ролом, ретинолом, рибофлавіном, холіном, біотином, а за 
вмістом кальцію, фосфору, магнію, міді і марганцю пере-
вищують соєві боби. Чисельні дослідники корми з ріпаку 
рекомендують включати до раціонів дійних корів не більше 
ніж 30% від маси корму, до раціону птиці у межах – 10-20 
%, до раціону свиней – 15%. Але за досвідом німецьких 
виробників під час автоклавування макухи і шроту із на-
явності 1,29 % глюкозидів їх вміст знижувався до 0,3-0,8 %. 
За рахунок автоклавування кількість макухи і шроту може 
збільшуватись на 5-10%. 

Ріпакове борошно підвищує молочну продуктивність. 
За 100 днів лактації корови, які одержували від загальної 
поживності раціону 14,5% борошна ріпаку замість злакових 
концентратів, збільшили продуктивність на 71 кг (5,01% від 
загальної маси) при чому жирність молока збільшувалась.

Ріпак є незамінною культурою у зеленому й особливо 
пасовищному конвеєрі для м’ясної худоби, застосування 
якого подовжується до 300 днів на рік. За використання 

ріпаку можливо отримувати зелену масу з ранньої весни до 
пізньої осені.

В 1 кг зеленої маси озимого ріпаку у фазі початку цвітін-
ня міститься 0,14 – 0,16 к. од., 24 – 30 г перетравного про-
теїну, 2,0 – 2,3 г кальцію, 0,6 – 1,02 г фосфору. Зелену масу 
ріпаку починають використовувати у першу декаду квітня 
і дають упродовж 10 днів, оскільки у фазі кінця цвітіння 
поїдання його різко зменшується. Можливе силосування 
зеленої маси ріпаку із подрібненою соломою.

РІПАК У РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Рибалки-аматорита, рибні господарства не обходять 

своєю увагою ріпак. Макуха з піджареного ріпакового на-
сіння та запарене насіння ріпаку використовується  
у рибному господарстві та риболовлі риб коропових 
порід (карась, короп, лящ, сазан, товстолобик). Макуха  
та запарене насіння додаються  під час відгодовування 
риби та для покращення клювання риби в якості при- 
корму.

УП «Уніхіпром» у 2008 році було розроблено технологіч-
ний процес виробництва підкормки для риб «РАN» на осно-
ві продуктів переробки ріпаку, а з 2010 року налагоджене 
промислове виробництво.

На сьогоднішній час численними риболовами-любите-
лями розроблені прикорми на основі сирої та піджареної 
макухи, відвареного насіння з ріпаку. Нами були випробу-
вані два види прикорму на основі макухи ріпаку ерукового 
(технічного) та безерукового (харчового) ріпаку. Прикорм 
на основі макухи ерукового ріпаку смакував рибам най-
більш, за масою та кількістю рибин улов був майже в три 
рази більший.
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МІКОРИЗАЦІЯ НАСІННЯ — НЕВИЧЕРПНИЙ 
РЕСУРС ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
Ганна Луцько, експерт з агрономічних питань ДП "Рейлін"

Міф про необхідність глобальної хімізації сільського господарства потроху розвіюється, і 
все більше скептиків починають довіряти біологічним препаратам, а значить — самій природі. 
Про це свідчить зростання обсягів виробництва  біопрепаратів не лише в Україні, а й у всьому 
цивілізованому світі.

Навіть світові лідери з виробництва та продажу ЗЗР і доб- 
рив, реагуючи на попит аграріїв і на перспективу біологічного 
напряму в рослинництві, почали розширювати свою пропози-
цію біологічними препаратами. 

Ґрунт — це перше середовище, куди потрапляє насінина. 
По суті — це старт у житті будь-якої рослини. На жаль, сьогодні 
лише відповідальні й грамотні господарі зберегли ґрунт жи-
вим, але, як не прикро це констатувати, він потребує не тільки 
допомоги, а й «реанімації».

Мікоризація — це процес відновлення родючості та оздо-
ровлення ґрунту. Власне, це генетично обумовлена власти-
вість рослин співіснувати з корисною мікрофлорою завдяки 
симбіотичним взаємовигідним зв’язкам. Науково доведено, що 
мікоризу утворюють 80–90% рослин, і лише представники ро-
дин Хрестоцвіті, Гречкові, Лободові, Макові, Гвоздичні, Осокові 
та Ситникові не утворюють її. 

У результаті співпраці корисної мікрофлори з кореневою 
системою рослини утвоюється грибокорінь — грибниця, 
що називається мікоризою. Грибокорінь допомагає рослині 
отримувати вологу й поживні речовини, а рослина, у відповідь, 
забезпечує грибницю вуглеводами. Мікоризні гриби підсилю-
ють кореневу систему рослини, утворюючи мережу тоненьких 
ниточок, що звуться гіфами. Завдяки останнім відбувається 
об’єднання поживних потоків рідин грибниці та рослини в 
єдину систему. До того ж гіфи мікоризи здатні проростати на 
декілька метрів за межі зони висадження рослини. Оздоров-
лення ґрунту відбувається завдяки антибіотикам та біологічно 
активним речовинам, які виділяють гриби в процесі своєї жит-
тєдіяльності. Інокуляція насіння є одним із найефективніших та 
економічно вигідних методів мікоризації. 

Як показують дослідження, проведені  в 2016–2018 рр., 
інокуляція насіння сорго мікоризоутворюючим препаратом 
удобрювальної дії американського виробництва БіоАрсенал 
сприяла зростанню врожайності зерна на 0,6–0,8 т/га. Це відбу-
лося, насамперед, шляхом збільшення загальної маси волоті та 
зерна в ній, що пояснюється покращенням азотного живлення 
завдяки азотфіксуючим бактеріям, які входять до складу пре-
парату. Також значно поліпшився фітосанітарний стан посівів, 
на яких не було зафіксовано жодних ознак захворювань. До 
того ж, завдяки малій нормі витрати препарату, що становить 
8 г/кг насіння сорго, собівартість вирощування зросла лише на 
3 долари США на гектар. 

І ще один плюс: сипка форма препарату, що містить графіт, 
значно полегшує його використання — достатньо засипати 
насіння в сошники сівалки та зверху внести потрібну кількість 
препарату. Багатокомпонентність цього продукту, що містить 
гриби Beauveria bassiana, штам mg301 (gha), Beauveria bassiana, 
штам mg302 (db 1) та бактерії Azo spirillum spp., штам mg401, 
Azotobacter spp., штам mg402, а також вітаміни, амінокислоти, 
мікроелементи та інші біологічноактивні речовини, робить 
його універсальним. Крім того, БіоАрсенал проявляє інсек-
тицидну дію на шкідників, життєдіяльність яких проходить у 
ґрунті, та фунгіцидну — на збудників кореневих гнилей. Цей 
препарат з успіхом використовують в Америці та Україні для 
інокуляції насіння сорго, соняшнику, кукурудзи, пшениці, ячме-
ню, а також овочів і квітів та навіть сої.

Отже, в умовах інтенсивного землекористування, коли 
руйнується структура ґрунту, його склад, гинуть цілі групи 
представників корисної мікрофлори і ґрунт стає мертвим, дуже 
важливо мати змогу компенсувати втрачене. Шлях до віднов-
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лення мікрофлори ґрунту — це внесення органічних добрив та 
використання біологічних препаратів, що мають мікоризоутво-
рюючу  здатність. Це дасть змогу не тільки зберегти безцінний 
самовідновлюваний ресурс — ґрунт, а й збільшити продуктив-
ність польових культур. І все це — завдяки мікоризі, що знач-
ною мірою сприяє мінеральному живленню рослин шляхом 
азотфіксації, фосфор- та каліймобілізації, а також біологічно 
активним речовинам, фітогормонам та стимуляторам росту, що 
виділяє корисна мікрофлора в процесі життєдіяльності.

Утворення мікоризи на польових культурах

Інсектицидна дія Beauveria bassiana 

Мікориза, контейнерна продукція
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Врожайність у 2018 році:
48,8 ц/га — Вінницька обл., Вінницький р-н, ТОВ «Ольга»  
46,6 ц/га — Львівська обл., Буський р-н, ТОВ «Апогей Агро» 
45,9 ц/га — Полтавська обл., Котелевський р-н, ПП «Ковпаківець»  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЛІДЕР ПРОДАЖІВ
СЕРЕД ГІБРИДІВ
ЄВРАЛІС

ЗАВОДСЬКА ФУНГІЦИДНО-
ІНСЕКТИЦИДНА ОБРОБКА
БЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ НАСІННЯ!

Стабільна врожайність
Генетична стійкість
до вовчка сьомої і вище рас
Підтверджена репутація
серед виробників соняшника
Вибір тисяч фермерів
в Україні!

ЕС БЕЛЛА 
КОРОЛЕВА СОНЯШНИКУ В ЄВРОПІ 

СОНЯШНИК

РАННІЙ ГІБРИД



Врожайність у 2018 році:
167,0 ц/га — Київська обл., Васильківський р-н, с. Пшеничне
165,7 ц/га — Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Романово-Хутір
153,1 ц/га — Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Росоша
150,1 ц/га — Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Світличне 

ЕС МЕТОД ФАО 380
СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ УРОЖАЙ В УСЬОМУ
КУКУРУДЗЯНОМУ ПОЯСІ УКРАЇНИ!

КУКУРУДЗА НА СИЛОСКУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

ЗАВОДСЬКА ФУНГІЦИДНО-ІНСЕКТИЦИДНА ОБРОБКА
З ДОДАВАННЯМ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ
БЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ НАСІННЯ!

ЗАВОДСЬКА ФУНГІЦИДНО-ІНСЕКТИЦИДНА ОБРОБКА
З ДОДАВАННЯМ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ
БЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ НАСІННЯ!

ЗАВОДСЬКА ФУНГІЦИДНО-ІНСЕКТИЦИДНА ОБРОБКА
З ДОДАВАННЯМ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ
БЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ НАСІННЯ!

ЕС МЕТОД — ЧЕМПІОН
з урожайності 2018
в Україні серед гібридів
кукурудзи Євраліс*

 *у перерахунку на базову вологість
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АМІСТАР®-ТЕХНОЛОГІЯ: ВКЛАД У РОЗВИТОК 
РОСЛИННИЦТВА, ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Олександр Зозуля,  
к. б. н., керівник регіональної технічної підтримки ТОВ «Сингента»

Валерій Дубровін,  
к. с.-г. н., менеджер з технічної підтримки фунгіцидів ТОВ «Сингента»

Віктор Швартау,  
д. б. н, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу фізіології живлення рослин  

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ЯК ГРИБИ ДОПОМАГАЮТЬ РОСЛИНАМ
Знайомтеся, це їстівний гриб стробілюрус черешковий, або 

шишколюб чіпкий (Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer), який досить 
часто трапляється у хвойних лісах Європи, зокрема і в Україні. 
До речі, його назва походить від його особливостей: шишколюб 
росте саме на опалих шишках. Цей гриб, розміром не більше за 
кілька сантиметрів, привернув увагу науковців завдяки своїй 
унікальній здатності до самозахисту від грибів-конкурентів. У 
1977 році було встановлено, що гриб синтезує речовини з фунгі-
цидною активністю — стробілурин A й удемансін А, які дозволя-
ють йому пригнічувати грибів-конкурентів на чималих відстанях 
від місця, де росте він сам. Дослідження цього механізму захисту 
привели до створення речовини азоксистробін, яку синтезував 
доктор Крістофер Годфрі з Міжнародного дослідницького цен-
тру Джеллотс Хілл у Брекнеллі (Великобританія).

Після того як було синтезовано експериментальні аналоги 
цих речовин (а всього їх вивчили 1400), з’ясувалося, що азокси-
стробін — це найстабільніша і найактивніша речовина в класі. 
І з 1992 року компанія «Ай Сі Ай», яка входить до «Сингенти», 
розвиває Амістар®-технологію, засновану на першому і найвда-
лішому фунгіциді з класу стробілуринів — азоксистробіні.

7 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО ГЛОБАЛЬНИЙ ВКЛАД 
АМІСТАР®-ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВО СВІТУ Й 
УКРАЇНИ

• 1996 рік — уперше в світі Амістар®-технологія з’явилася на 
полях, за перший рік було використано 76 тонн.

• Більше як 20 років довіри аграріїв усього світу до Амі-
стар®-технології.

• 250 млн тонн додаткового урожаю в усьому світі збережено 
за останні 20 років, протягом яких Амістар®-технологія допома-
гає аграріям захищати посіви.

• 500 млн гектарів у світі щороку захищено завдяки Амі-
стар®-технології.

• Понад 1 млн гектарів польових культур в Україні надійно 
захищено завдяки Амістар®-технології.

• Понад 500 тис. тонн урожаю щороку збережено в Україні 
завдяки Амістар®-технології.

• Понад $100 млн щороку — вартість урожаю, збереженого 
завдяки Амістар®-технології, в Україні. Це додаткові робочі місця, 
податки і потужна інвестиція у розвиток країни.

АМІСТАР®-ТЕХНОЛОГІЯ — ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
За механізмом дії азоксистробін належить до Qol-фунгіцидів. 

Він інгібує мітохондріальне дихання грибів шляхом блокування 
переносу електронів між цитохромами b і c1 у комплексі ІІІ. Азок-
систробін контролює патогенні штами, резистентні до інгібіторів 
14-деметилази, феніламідів, дикарбоксамідів, бензимідазолів.

ЧОМУ АЗОКСИСТРОБІН – ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 
СТРОБІЛУРИН?

У дозах від 100 до 375 г/га азоксистробін добре контролює 
гриби з чотирьох відділів.

• Аскомікотові (Ascomycota): збудники септоріозу 
(Zymoseptoria tritici), піренофорозу пшениці (Pyrenophora 
tritici-repentis), сітчастої плямистості ячменю (Pyrenophora teres), 
борошнистої роси на різних культурах (Blumeria spp., анаморф 
Erysiphe spp.), церкоспорозів різних культур (Cercospora spp.), 
гельмінтоспоріозів (Bipolaris spp.), фомозів (Leptosphaeria spp.), 
фузаріозів (Fusarium spp.), пірикуляріозу рису (Pyricularia oryza), 
сірої гнилі (Botrytis cinerea), білої гнилі (Sclerotinia sclerotiorum), 
збудників плісняви (Alternaria spp., Penicillium spp., Cladosporum 
spp.), аскохітозів (Ascochyta spp.) та багато інших.

• Зигомікотові (Zygomycota) — збудник сухої гнилі Rhizopus 
spp.

• Базидіомікотові (Basidiomycota): види іржі різних культур 
(Puccinia spp.), ризоктоніозів (Rhizoctonia solani).

• Оомікотові (Oomycota): збудники пероноспорозу різ-
них культур (Perenospora spp., Plasmopara spp.), фітофторозу 
(Phytophthora spp.).

Азоксистробін має найвищий рівень розчинності у воді — 
6,7 мг/л — порівняно з іншими стробілуринами (1,3–2,6 мг/га). 
Серед інших похідних стробілуринів в азоксистробіну наймен-
ший коефіцієнт розподілу октанол–вода Kow logP = 2,5, що 
характеризує його як гідрофільну речовину, тобто у нього вища 
відносна системність порівняно з іншими стробілуринами. 
Усе це обумовлює високий рівень рухомості в міжклітинному 
водному середовищі рослини, отже, кращі локально системні й 
трансламінарні властивості.

В азоксистробіну найдовший період напіврозпаду в рослині 
(тобто подовжений термін зниження концентрації на 50 %), 
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що забезпечує йому найтривалішу залишкову дію порівняно з 
іншими стробілуринами. Максимальне значення напіврозпаду 
всередині рослини, за даними багатьох досліджень, становить 
16 діб, середнє значення (з 22 досліджень) — 202 години.

В азоксистробіну також досить висока фотостабільність: 
період напіврозпаду при дії світла у водному розчині становить 
209 годин.

Азоксистробін у розчинах малочутливий до рівня коливання 
рН у межах 3...10.

Азоксистробін залишається найбезпечнішим серед похідних 
стробілуринів для довкілля, він зареєстрований і використову-
ється в усіх країнах Європи і світу.

АМІСТАР® І ФІЗІОЛОГІЧНІ СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ 
ВРОЖАЮ

Як і ліки для людей, пестициди мають супутні фізіологіч-
ні ефекти на живі організми, що пов’язано з проявом їхньої 
активності. Увагу науковців при використанні азоксистробіну на 
культурних рослинах привернули кілька фізіологічних ефектів. 
Крім ефективного контролю хвороб, виявлено потужний «грін-е-
фект», подовження вегетації та збільшення врожайності — це 
порівняно з іншими класами фунгіцидів. Дальші багаторічні 
дослідження виявили низку важливих фізіологічних ефектів, які 
супроводжують механізм дії азоксистробіну.

• Обробка паростків рослин азоксистробіном викликає 
зростання кількості клітин. Транскриптомний аналіз свідчить 
про зростання експресії генів редокс-гомеостазу і транспорту 
цукрів. Хоча вміст заліза й цукрів не змінювався, рівні NO і нітра-
тредуктази суттєво зростали при дії фунгіциду. Передбачається, 
що азоксистробін-опосередковані ефекти ініціюються експре-
сією підгрупи транскрипційних факторів Ib bHLHs та вищими 
рівнями NO (Van Dingenen та співавт., 2017).

• Виражений ефект подовження періоду фотосинтетичної 
активності пов’язано зі зростанням активності супероксид-
дисмутази і зниженням рівнів О2-, особливо у рослин протягом 
другої половині вегетації. Активність пероксидази в оброблених 
рослинах була вдвічі вищою в прапорцевих листках, а в листках 
першого ярусу — учетверо. Встановлено й суттєве зростання 
рівнів Н2О2 в оброблених фунгіцидом рослинах. Паракват-інду-
коване зростання О2- на стадіях ВВСН 65–69 ефективно інгібува-
лося азоксистробіном. Отже, азоксистробін впливає на подов-
ження вегетації, що пов’язано з підвищенням антиоксидантного 
потенціалу рослини (Yue-Xuan Wu, A. von Tiedemann, 2001).

• Обробка фунгіцидом призводить до подовження вегетації і 
зростання вмісту хлорофілу та водорозчинних білків у рослинах, 
зниженню вмісту малонілальдегіду й рівня виходу електролітів, 
що теж свідчить про підвищення стабільності плазмалеми й ін-
ших мембранних структур. При цьому активність антиоксидант-
них ферментів — супероксиддисмутази, каталази і пероксидази 

— так само була вищою в прапорцевих листках оброблених 
рослин порівняно з необробленими рослинами контролю (Yan-
Jun Zhang і співавт., 2010).

• Встановлене підвищення стабільності мембранних структур 
і зміни у функціонуванні продихів обумовлюють підвищення 
ефективності використання вологи. Цей ефект використовуєть-
ся в багатьох програмах, спрямованих на підвищення резистент-
ності культурних рослин до посухи.

• За результатами численних досліджень встановлено 
зростання вмісту азоту в надземних органах, вмісту азоту в зерні 
та рівнях реутилізації азоту з вегетативних органів у зерно. Усі 
ці ефекти розглядаються як складники реакції подовження ве-
гетації при дії азоксистробіну. При впливі фунгіциду зберігалися 
високі рівні надходження пластичних речовин / вуглецю в зер-
но, а також азоту. Вплив фунгіциду на концентрацію білка в зерні 
залежав від умов сезону і сорту (R. E. Ruske та співавт., 2003).

Вірогідне подовження періоду вегетації при дії азоксист-
робіну веде до підвищення продуктивності посіву як шляхом 
зростання рівня загальної біомаси, так і Кгосп, тобто ефектив-
ності перерозподілу пластичних речовин до зерна.

АМІСТАР® ЕКСТРА — ЕКСТРА-ВРОЖАЙ, ЕКСТРА-
ЯКІСТЬ, ЕКСТРА-ПРИБУТОК!

У лінійці Амістар®-технології в Україні найпоширеніший про-
дукт — Амістар® Екстра, який за десять років завоював довіру 
аграріїв в Україні завдяки ефективному захисту посівів польо-
вих культур від хвороб і стимулюванню фізіологічних реакцій, 
пов’язаних із формуванням продуктивності культурних рослин 
у посіві.

Завдяки цим особливостям механізму дії Амістар® Екстра 
має суттєві відмінності, які протягом десятиріч перевірено у 
виробництві.

• Відмінний контроль широкого спектра грибкових патогенів 
рослин.

• Тривала дія в рослині завдяки високому рівню фоторезис-
тентності і тривалої залишкової ефективності всередині рослини 
— до 30 діб.

• Ефективний захист молодих меристем. Тобто завдяки висо-
ким трансламінарним властивостям Амістар® Екстра захищає 
листки, які утворюються після обприскування.

• Позитивний стимулюючий ефект на фізіологічні процеси в 
рослині. Кожна доба подовження вегетації додає не менше як 
150 кг/га урожаю зерна.

Володимир Горбатюк, головний агроном  
ТзОВ "Бучачагрохлібпром" (Тернопільська обл.):

"Ми використовуємо дуже багато препаратів компанії 
"Сингента", співпрацюємо вже 15 років. Активно застосовуємо 
їхні продукти по кукурудзі, по соняшнику, по ріпаку тощо. Дуже 
подобається їхній фунгіцид Тілт Турбо, перевірений роками 
фунгіцид Амістар® Екстра ефективно показує себе на зернових, 
гербіцидом Примекстра ТЗ Голд постійно обробляємо соняшник 
тощо. Тож, у нас є зацікавленість продовжувати співпрацю".

Працюйте з Амістар®-технологіями від компанії «Сингента», і 
поля радуватимуть вас екстра-врожаєм і екстра-прибутком!

Структурна молекула азоксистробіну
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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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«ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ...»,  
КОЛИ КОМБАЙНИ В ПОЛІ

Не хотілося б вдаватися до статистики, але за даними CGIAR (найбільша світова мережа 
сільськогосподарських інновацій) рослини пшениці піддаються ураженню 25-ти грибковими, 3-ма 
бактеріальними, 1-єю вірусною, 3-ма нематодними та 4-ма фізіолого-генетичними хворобами. Крім 
того, ще 8 хвороб обумовлені дефіцитом мінерального живлення та іншими абіотичними факторами.

Майже непомітні ранньою весною, але добре помітні в пе-
ріод збирання врожаю – це не що інше як кореневі та прикоре-
неві гнилі. За узагальненими даними, в залежності від ступеня 
ураження, їхня шкодочинність може сягати від 15 до 80%. 
Іншими словами, явний та/або прихований збиток, зумовлений 
цими хворобами, нерідко перевищує шкоду, яку наносить весь 
інший патогенний комплекс. 

Сигналом неблагополуччя агроценозів є висока щільність 
інфекційних збудників цих хвороб у ґрунті та на насіннєвому 
матеріалі, що не відповідає принципам екологізації захисту 
рослин. У комплекс антропогенних факторів, що викликають 
масовий розвиток кореневих та прикореневих гнилей, входить 
перенасичення сівозмін зерновими культурами, що нерідко 
знижує ефективність захисних заходів. А застосування тради-
ційних систем захисту в умовах, що склалися, не завжди сприяє 
зниженню шкодочинності хвороби. У зв'язку з цим, боротьба 
зі збудниками кореневих та прикореневих гнилей останніми 
роками набула проблемного характеру, а використання лише 
хімічного методу захисту не завжди дає бажані результати, а 
лише призводить до зменшення видової різноманітності мікро-
організмів в агроценозах і появи резистентних форм патогенів. 

ЧОМУ «ГРОШІ» НЕ ПРАЦЮЮТЬ?
Ось і виходить парадоксальна ситуація. Вибрав один із 

«модних» протруйників, а він не забезпечив бажаного результа-
ту. Перший, і як нам здається, найбільш правильний висновок: 
«Підсунули фальсифікат, адже минулого року був той самий 
протруйник і проблем не було». Ми не збираємося захища-
ти постачальників пестицидів, трапляються різні ситуації. 
Фальсифікат як явище досить таки поширене, і одна із причин 
його присутності на ринку – це ми з вами. Адже, в силу певних 
причин стараємося на всьому економити. Ми не закликаємо 
купувати дорогі препарати, оскільки навіть найбільш ідеальний 
протруйник не завжди спрацьовує ефективно. До того ж, як 
показує практика, головна системна помилка практично всіх 
агрономів – це те, що ми добираємо препарат не знаючи, яка 
інфекція перебуває всередині насіння та на його поверхні. Тому 
перед тим як приступити до підбору протруйників і передбачи-
ти можливість розвитку хвороб потрібно провести фітоаналіз. 
Проте, мотивуючи різними причинами, більшість аграріїв цим 
нехтують, особливо це стосується дрібнотоварних та фермер-
ських господарств. Однак, і тут є вихід. 

У практиці насіннєвого контролю широко використовуються 
непрямі методи діагностики, коли висновок про ураженість 
насіння роблять на підставі візуального огляду проростків, що 
виросли з цього насіння. Прикладом такого методу експрес-діа-
гностики є рулонний метод. Цей метод заснований на пророщу-
ванні насіння в туго згорнутих рулонах фільтрувального паперу, 
поміщених у вертикальному положенні в живильний розчин. 
Якщо після кількох діб культивування на поверхні коренів або у 
піхвах листя в прикореневій зоні з'являється побуріння, це дає 
всі підстави звертатися до фітолабораторій для більш точного 
визначення збудників. На підставі даних про загнивання сходів, 
які виросли в рулонах, можна зробити найбільш реалістичний 
прогноз подальшого розвитку хвороб у польових умовах.

В багатьох може виникнути цілком логічне запитання: «Що 
робити з тією інфекцією, яка знаходиться на пожнивних решт-
ках?». Оскільки, із настанням осінніх холодів мікробіологічна 

активність ґрунту падає і не відбувається мінералізація пожнив-
них залишків, де в основному зберігається інфекція, активність 
якої обов’язково відновиться у весняний період вегетації, то 
потрібно прискорити цей процес шляхом застосування деструк-
торів стерні. Експериментально доведено, якщо для повного 
знезараження потрібно, щоб післязбиральний період був не 
менше 70 днів з температурою вище 10°C і вмістом вологи в 
ґрунті не менше 15 мм, то завдяки підвищенню мікробіологічної 
і целюлозолітичної активності ґрунту зараженість стерні різко 
знижується.

«НЕВІДКЛАДНА» ДОПОМОГА ВЕСНОЮ
Беззаперечно, усі ці агрозаходи потрібно проводити з осені. 

А що робити зараз, коли озимину треба підживляти? На наш 
погляд, найбільш практичним агрометодом з’ясування чого очі-
кувати весною – є відкопування ґрунтових монолітів. Шляхом ві-
зуального огляду можна не лише визначити рівень перезимівлі 
та доцільність ранньовесняного підживлення по мерзлоталому 
ґрунті, а й побачити прояви розвитку багатьох хвороб. І тут вже 
як говориться у прислів’ї: попереджений – значить озброєний.

Багато хто з фахівців може сказати, що коли ви вже у своїх 
посівах виявили проблему хворої кореневої системи, то вже 
немає сенсу проводити якісь обприскування, адже рослина не 
допустить жодного системного фунгіциду від листка до кореня. 
І це певною мірою так і є. Проте, разом з тим існує ряд варіантів, 
як допомогти рослині знівелювати агресивність збудників та 
запобігти масштабності розвитку хвороб, а за сприяння кліма-
тичних чинників – запобігти втратам врожаю.

Для того, щоб успішно боротися з кореневими та прикоре-
невими гнилями на посівах зернових, потрібно чітко усвідомити 
механізми дії збудника та рівень резистентності рослин пато-
генам. Зміна клімату, порушення сівозмін, поверхневі обробки 
ґрунту, недотримання строків посіву, однобоке застосування 
деяких прийомів захисту рослин з порушенням регламенту 
призводять до того, що шкодочинність хвороб збільшується. До 
того ж, сама культура створює умови для розвитку грибкової мі-
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кобіоти, адже через кореневу систему рослина виділяє в ґрунт 
цукри та амінокислоти, які для неї і є живильною базою. Так, в 
озимій пшениці, ураженій кореневими гнилями, у кореневих 
ексудатах досліджуваних рослин було виявлено 16 протеїно-
генних амінокислот. Необхідно зазначити, що величина їхньої 
ексудації залежить від ступеня ураження рослин, натомість, в 
рослинних зразках вміст амінокислот суттєво знижувався. Крім 
того, спостерігалася зміна відносного вмісту окремих компо-
нентів в амінокислотному пулі, тобто відбувалося розбалансу-
вання амінокислотного фону.

Щодо стійкості рослин, то розрізняють два типи: перший 
– це наявність на проростках рослин речовин, що перешкоджа-
ють утворенню апресорій на росткових трубках гриба, а також 
проникненню первинних гіф у тканини рослини-господаря; 
другий тип стійкості полягає у відповідній реакції рослини при 
зараженні, яка деактивує токсини гриба і тим самим обмежує 
розвиток міцелію та активує синтез PR-білків. Така стійкість 
пов'язана з посиленням окисно-відновних процесів у рослин-
ному організмі. Слід зазначити, що функції PR-білків набагато 
ширші ніж участь в захисних механізмах, певна їх кількість 
завжди  присутня в клітинах. Вони відіграють важливу роль в 
різних процесах регуляції росту і розвитку рослин. Щодо опору 
патогенам, то PR-білки реалізують різні механізми захисту клі-
тин, первинним з яких є підвищення утворення активних форм 
кисню.

Ще одним з механізмів стійкості до фітопатогенів є модифіка-
ція клітинних стінок рослин шляхом накопичення і відкладення 
лігніну, яка відбувається за участі мезо- та мікроелементів. Екс-
периментально доведено, що крім основних функцій мікроеле-
менти здатні активізувати у рослин обмін речовин і фермента-
тивні процеси, в результаті яких спостерігається пригнічення 
розвитку міцелію паразитних грибів. Найбільш дієвими є бор, 
мідь, цинк та марганець. Хотілось би зазначити, що вибираючи 
мікродобрива для зернових культур, що піддалися атаці збуд-

ників кореневих гнилей, особливу увагу потрібно звертати на 
співвідношення цинку та міді, яке, враховуючи ефект синергіз-
му, має бути на користь міді. Крім того, стійкість рослин до ура-
ження має пряму залежність від наявності в них кальцію, вміст 
якого збільшується з ростом рослини і обернено пропорційний 
вмісту кремнійорганічних іонообмінних і комплексоутворюю-
чих сорбентів пектинових сполуках. Таким чином, роль кальцію, 
бору та інших мікроелементів полягає в утворенні нерозчинних 
сполук у клітинних стінках, що не піддаються ферментативному 
гідролізу.

Особливої уваги у підвищені стійкості рослин до хвороб 
заслуговує пероксидаза, яку ще називають «аварійним фер-
ментом». Крім того, що вона бере участь в окислювально-від-
новлювальних реакціях фотосинтезу та в процесах дихання, 
метаболізмі білків і регулюванні процесів росту, за участі 
пероксидази відбувається й детоксикація перекису водню та 
утворення супер-оксидного аніон-радикалу О2¯ і руйнування 
високоактивного радикалу ОН¯. Пероксидаза приймає участь 
в утворенні фітоімунітету та лігніфікації клітинних оболонок. 
З огляду на широкий діапазон ефективності пероксидаз, ми 
також долучилися до пошуку ефективних індукторів резистент-
ності рослин, що сприяють підвищенню рівня цих ферментів у 
рослинних клітинах. В результаті було розроблено препарат, 
що має здатність регулювати метаболізм рослинної клітини, 
впливаючи на проникність мембран, транспорт іонів, процеси 
фотосинтезу, синтез АТФ, білків, вуглеводів і нуклеїнових кислот, 
регулюючи активність багатьох ферментів та гормонів.

Марія Августинович, 

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

та впровадження  
ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин» 
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АКТУАЛЬНО: ОГЛЯД РОЗКИДАЧІВ 
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Ярошенко П.М.,   
доцент кафедри "Експлуатації техніки" Сумського НАУ

Мінеральні добрива відіграють 
велику роль в гонитві за високими 
врожаями сільськогосподарських 
культур. Природньої кількості по-
живних речовин, що знаходяться в 
ґрунті, недостатньо для отримання 
хорошого врожаю, тому внесення 
мінеральних добрив є невід'ємною 
технологічною операцією в сільсько-
господарському виробництві. Для по-
верхневого внесення гранульованих і 
кристалічних добрив використовують 
навісні, причіпні, а з недавнього часу 
і самохідні агрегати. З агротехнічної 
і економічної точок зору мінеральні 
добрива доцільно вносити навісними 
розкидачами, тому що вони менше 
шкоди завдають поверхні ґрунту та 
рослинам і, як правило, дешевші в 
експлуатації.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ 
РОЗКИДАЧІВ

Навісні розкидачі мінеральних 
добрив мають практично однакову 
конструкцію. Вони складається з ме-
талевої рами, металевого або пласти-
кового бункера для добрив, захисних 
тентів, сітки, електрообладнання,  
механізмів дозування, редуктора і 
дисків з лопатками, які, обертаючись, 
вносять добрива на поверхню поля. 
Деякі моделі навісних і причіпних 
розкидачів оснащені гідравлічним на-
вантажувачем-маніпулятором, який 
можна використовувати для заванта-
ження добрив в бункер розкидача. До 
речі, багато господарств використо-
вують розкидачі мінеральних добрив 
для висіву насіння зернових і зерно-
бобових культур, трав і сидератів.

Для рівномірної і безперервної 
подачі добрив бункери виготовляють 
у вигляді перевернутого зрізаного ко-
нусу або перевернутої зрізаної піра-
міди. Вони мають мінімальну кількість 
зварних швів та кутів, виготовляються 
із спеціальних матеріалів або мають 
спеціальне покриття. 

До дискових розкидачів мінераль-
них добрив пред’являють наступні 
агротехнічні вимоги: відхилення 
фактичної дози внесення від вста-
новленої – до 5%; коефіцієнт варіації 
нерівномірності розподілу техноло-

гічного матеріалу по ширині захва-
ту – до 20%, по ходу агрегату – до 
10%; величина перекриття суміжних 
проходів має становити не більше 5%. 
При цьому норма внесення добрив 
не повинна залежати від кількості їх 
в бункері, а також нахилу агрегату 
в поздовжньому або поперечному 
напрямку. Конструкція розкидача 
повинна бути міцною і розрахованою 
на довготривалу та безперебійну 
роботу. Також розкидачі мінеральних 
добрив повинні мати широкий діа-
пазон налаштування норм внесення, 
повинні бути зручними в обслугову-
ванні і простими в роботі.

В таблиці 1 представлені навісні 
розкидачі мінеральних добрив, що 
вже завоювали своїх покупців на 
теренах України.

ОГЛЯД НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 
МОДЕЛЕЙ

Розкидачі добрив AXIS M50.2W 
компанії KUHN – це найвища точ-
ність внесення за допомогою системи 
контролю точки падіння добрив на 
розкидні диски та швидкості потоку 
добрив CDA. Ця система є патентом 
компанії і встановлюється лише на 
розкидачі цього виробника. Точне та 
легке налаштування норми внесен-
ня, пульсуюча мішалка зі швидкістю 
обертання 17 об/хв., яка не руйнує 
гранули добрив – основні елементи  

розкидача, що виготовляються із 
нержавіючої сталі. Електронна систе-
ма дозування добрив QUANTRON-A 
регулює ступінь відкриття заслінок 
дозатора, а разом з нею і об’ємну 
витрату матеріалу в залежності від 
швидкості руху і заданої норми вне-
сення мінеральних добрив.  

Завдяки датчикам обліку кінцевої 
кількості добрив процес переван-
таження добрив в розкидач AXIS 
M30.2K, Q, H  повністю автоматизо-
ваний. Добрива перевантажуються у 
розкидач за допомогою шнекового 
транспортера з гідравлічним приво-
дом. Шнек обладнано механізмом 

для вивантаження з розгалуженим 
патрубкоподібним закінченням на 
кожну секцію бункера дискового 
розкидача. 

Високопродуктивний надійний 
розкидач мінеральних добрив 
MDS 19.1 від німецької фірми 
Rauch призначений для рівномірного 
внесення мін. добрив з допомогою 
пари дисків «Multi-Disc». Дно бункера, 
диски, лопатки, заслінки – виготов-
лені з нержавіючої сталі. Вбудована 
інноваційна система розкидання 
забезпечує не тільки точне дозування 
добрив, але і забезпечує рівномірне 
живлення культур. Залежно від осо-
бливостей конкретної моделі, може 
змінюватись робоча ширина розсі-
вання добрив.

Параметри
Навісна машина

AMAZONE  
ZA-V

KUHN AXIS  
M50.2W

MDS 19.1 
RAUCH

Sulky  
X 36

UNIA 
MXL 3000

Ємність  
бункера, л 4200 2200 900 3000 3000

Робоча  
ширина  

розкидання, м
10...36 18...50 10...18 18...36 12...36

Максимальне  
корисне 

навантаження, кг
4500 4200 1800 3600 3700

Висота  
завантаження, м 1,77 1,31 1,01 1,52 1,63

Управління ISOBUS- 
комунікація

дистанційне  
електронне електронне гідравлічне електронне 

гідравлічне

Вага  
розкидача, кг 579 630 230 550 690
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Концепція причіпного розкидача 
TWS заснована на комбінації стан-
дартної трьохточкової навіски для 
розкидача добрив і транспортного 
візка з кузовом великого об’єму. 
Завдяки такій конструкції навіски, 
вага завантаженого агрегату рівно-
мірно розподіляється по трьох осях 
машинного агрегату. Встановлений 
блок управління TWS QUANTRON-A 
з автоматизованою функцією пере-
вантаження добрив. TWS 85.1 має 
наскрізний карданний привід для 
приведення в дію розкидача добрив.

Розкидачі добрив AMAZONE 
— це німецький продукт високої 
якості. До характерних особливостей 
моделей ZA-V можна віднести по-
двійний воронкоподібний бункер, а 
також спеціальне пристосування для 
точної установки необхідної кількості 
добрив. Управління вихідними за-
слінками здійснюється за допомогою 
двох гідроциліндрів двосторонньої 
дії. ISOBUS-комунікація, механізм зва-
жування матеріалу, гідравлічний або 
електричний пристрій для гранично-
го розподілу Limiter V або V+ та безліч 
інших опцій роблять розкидач одним 
із найсучасніших у своєму класі.

В розкидачі Sulky X 36 (Франція) 
оптимізована система розкидання 
гранульованих мінеральних добрив 
завдяки використанню розробок 
фірми Sulky Burel. Система Eсоvision 
діагностує в минулому часі односто-
ронню дистанцію до попереднього 
робочого ходу і з іншого боку — до 
добрив, які при цьому вносять. 
Система оптимізує розподіл через 
обробку його кривої. При цьому 
додається специфічна продуктивність 
внесення кількості добрив (додаткова 
функція) і форма розкидання добрив, 
щоб забезпечити оптимум. До того ж, 
система Eсоvision монтується разом 
із граничним пристроєм Tribord і 
компенсує недо- або передозування 
добрив під час робочого ходу або на 
краю поля. Завдяки системі Eсоvision, 
розкидач мінеральних добрив само-
стійно підлаштовується до реальних 
умов.

Нові розкидачі UNIA MXL з бун-
кером 3000 дм3 і робочою шириною 
до 36 м спроектовані спеціально для 
великих господарств, в яких особли-
во важливим є точність розкидання 
добрив і висока продуктивність 
роботи. Розкидачі MXL укомплекто-
вані комп'ютером UTS. Це дозволяє 
розкидати добриво з використан-
ням сигналу GPS. Версія пакету 

Track Leader II допускає паралельне 
водіння розкидача на полі, і у версії 
пакету VRC дозволяє сіяти добриво 
відповідно до карти типу ґрунтів. 
Пріоритетним та головним завданням 
комп'ютера у стандартній комплекта-
ції є визначення заданої дози добрив 
незалежно від швидкості розкидача.

Найбільшу гаму причіпних 
(кузовних) розкидачів мінераль-
них добрив в Україні пропонує 
ТОВ «Завод Кобзаренка». Технічні 
характеристики розкидачів представ-
лені в таблиці 2.

Представлені розкидачі мають 
практично однакову конструкцію. 
Прутково-планчатий транспортер 
забезпечує подачу будь-яких добрив, 
навіть злежаних, без зависання в 
кузові, додатково подрібнюючи 
можливі грудки. Привід транспортера 
здійснюється від колеса розкидача, 
забезпечуючи при цьому залежність 
кількості поданих добрив від швидко-
сті руху агрегату. Для великих норм 
внесення добрив привід транспор-
тера можна встановити від ВВП 
трактора. Два диски з нержавіючої 
легованої сталі (Rauch, Німеччина) 
стійкі до корозії та зносу. Рівномір-
ність розкидання добрив на ширину 
24 м забезпечується двома різними 
по величині 400 та 600 мм лопатками 
зі змінним кутом атаки. Рівномірність 
розподілення та дотримання постій-
ної норми внесення добрив забез-
печується гідравлічним механізмом 
приводу дисків через редуктори ви-
робництва «Бондіолі і Павезі» (Італія), 
з регулюванням потоку оливи. Це дає 
змогу встановити постійну частоту 
обертання дисків незалежно від 
обертів двигуна трактора. Великий 
кут нахилу стінок кузова забезпечує 
зсув матеріалу до транспортера. 

Розкидачі мають механічну опору ди-
шла з причіпним кільцем діаметром 
40 або 50 мм, безресорну гальмівну 
вісь ADR (Італія) 80×80 мм, одно (або 
двох) контурну пневматичну (або 
гідравлічну) гальмівну систему.

Як запевняють представники 
компанії John Deere, навіть після 
завершення сезону хімічного захисту 
обприскувачі можуть продовжити 
роботу в якості агрегатів для внесен-
ня твердих мінеральних добрив. Для 
цього обприскувачі серії 4 переоб-
ладнують в розкидач, встановивши 

замість бака для робочого розчину 
бункер для добрив DN456 місткістю 
5,6 (або 8,4) м3. В результаті отри-
муємо розкидач добрив з робочою 
шириною захвату 32 м. Для проведен-
ня такої трансформації знадобиться 
близько 4-х годин і можна знову в 
поле. Таке переоснащення дає змогу 
підвищити універсальність машини, 
збільшити її річне завантаження і 
скоротити експлуатаційні витрати  
на обприскувач та термін його окуп-
ності.

У 2016 році на «Інтер-Агро» 
бразильська компанія «STARA» 
представила єдиний у світі обпри-
скувач-розкидач добрив «IMPERATOR 
3.0». Ця машина може провести об-
прискування, а потім за 5 хвилин бути 
переналагодженою для розкидання 
добрив. Тобто, сільськогосподарське 
підприємство може виконувати дві 
технологічні операції за допомогою 
однієї самохідної повнопривідної 
машини. «IMPERATOR 3.0» на ринок 
України поставлятиметься з повною 
комплектацією: JPS, автопілот, теле-
метрія.

Для великих фермерських госпо-
дарств і агрохолдингів корпорація 
AGCO пропонує два універсальні 

РМД-6 РМД-8 РМД-12 РМД-16 РМД-20

Об’єм  
бункера, м3 6 8 12 16 20

Вантажопідйомність, кг 6000 7900 12000 15700 20000

Повна маса, кг 8000 10000 16000 20000 26000

Навантаження  
на дишло, кг 1000 1000 2000 2000 3000

Робоча ширина  
розкидання, м 8...24

Норма внесення  
добрив, кг/га 50...2000

Агрегатується з тракторами  
класу, кН 14 14 20 20 30

Таблиця 2
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обприскувачі RG 1100 та RG 1300. 
Після установки на шасі обприскува-
чів пневматичного розкидача добрив 
AIRMax 180 вони перетворюються на 
повноцінні розкидачі мінеральних 
добрив. Ширина штанги розкидача 
становить 18,3 м. Можливість регулю-
вання норми внесення знаходиться 
в межах від 23 до 385 кг/га. Бункер 
для добрив зроблений із нержавіючої 
сталі ємністю 4,7 м3. Система розподі-
лення добрив складається із штанги, 
в якій прокладені п’ять трубок діаме-
тром 7,62 см, виготовлених також із 
нержавіючої сталі. Подання добрив 
здійснюється здвоєним транспор-
тером, який може подавати окремо 
матеріал на праву та ліву частини 
пневморозподілювача. Також на шасі 
обприскувачів може бути встановле-
ний відцентровий розкидач добрив 
New Leader. Можливе встановлення 
двох моделей розкидача: L4258 з 
бункером на 7,8 м3 і шириною захвату 
32 м та L4330G4 з об’ємом бунке-
ра 8,5 м3 і тією ж самою шириною 
розкидання. На замовлення розкидач 
мінеральних добрив можуть укомп-
лектувати обладнанням MultAplier, 
що дасть змогу вносити з різною 

нормою два різних види добрив за 
один прохід. 

Конструкції сучасних агрегатів  
по внесенню твердих мінеральних 
добрив ускладнюються з кожною 
новою моделлю. Тому важко сліди-
ти за різними новинками на ринку 
розкидачів. Але все ж таки декілька 
загальних порад можна дати май-
бутнім покупця цієї техніки. Якщо в 
своєму господарстві використовуєте 
технологічну колію для обробітку 
посівів, то бажано щоб співвідношен-
ня довжини штанги обприскувача і 
ширини розкидання були кратними 
для того аби можна було вільно руха-
тись по вже проложеним коліям. Слід 
звернути увагу на те, що сучасні 
розкидачі мінеральних добрив в 
першу чергу орієнтовані на роботу 
по системах точного землеробства. 
Тому бажано, щоб куплений агрегат 
був повністю ISOBUS-сумісним і не 
потребував додаткового програмно-
го забезпечення.

На сьогоднішній день диферен-
ційне внесення мінеральних добрив 
вважають дуже перспективним 
напрямком. Але для цього потрібно 
мати карти врожайності і результа-

ти аналізу ґрунтів. На цьому можна 
реально зекономити при внесенні 
добрив або навіть відмовитись від 
внесення деяких. Однак, купуючи 
сучасний розкидач, зверніть увагу 
на свій комбайновий парк і його 
технічні можливості. Якщо збираль-
ні машини не мають можливостей 
складати карти врожайності, або ви 
не практикуєте це в принципі, то і 
диференційне внесення добрив вам 
буде недосяжним. 

Зверніть особливу увагу на кла-
сичні вимоги до міцності і надійності, 
що пред’являються до причіпних 
розкидачів. Розкидач може бути висо-
котехнологічним, розрекламованим і 
навіть красивим, але при цьому роз-
рахованим на роботу в невеликому 
господарстві. Відповідно ваші тисячі 
гектар будуть для нього непосильни-
ми. До речі, це може відноситись не 
тільки до розкидачів.

І насамкінець, якщо ви не можете 
вирішити самостійно питання купівлі 
того чи іншого розкидача, подивіть-
ся у ближніх або дальніх сусідів, як 
працює облюбована модель агрегату 
по внесенню твердих мінеральних 
добрив.
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НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

КУЛЬТИВАТОРИ ПРОСАПНІ КПС-4, КПС-8
Технічні характеристики:

• захват: 4, 8 м;
• культиватор має стрільчаті, універ-
сальні лапи;
• лапи відрізняються шириною захвату 
(200, 270, 330 мм);
• лапи розміщені у кілька рядів;

• перший ряд предбачає встановлення 
на короткому гряділі;
• стрільчаті лапи у першому ряді мають 
ширину захвату 200 і 270 мм;
• ширина стрільчатих лап другого ряду – 
270-330 мм.

БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА 
БИР-3, БИР-5, БИР-7

Технічні характеристики: 
• робоча швидкість руху – 15-20 км/год;
• ширина захвату – 3-14 м;
• продуктивність – до 150 га за зміну;

• вага – 960-1400 кг;
• для обслуговування потрібен 1 
тракторист.

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.

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

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

• габаритні розміри в робочому положенні 
без повороту тріммера: довжина – 6650 мм; 
ширина – 4150 мм; висота – 3920 мм;
• вага: 1200-1250 кг.

ТРЕЙЛЕРИ (ВІЗКИ) 
ЛАН-1, ЛАН-2, ЛАН-4, 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.

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ  
ТРАНСПОРТУВАННЯ ІМПОРТНИХ 
ПРОСАПНИХ СІВАЛОК
GASPARDO, KUHN, MATER MACC, MASCAR, SFOGGIA, ELVORTI
Призначене для переобладнання сівалки з навісної у напів-причіпну, для транспорту-
вання її між полями та посіву тракторами МТЗ. Для транспортування сівалок, що пра-
цюють як за класичною, так і за No-till технологією.

КАТОК-ПОДРІБНЮВАЧ
КЗН-6

Технічні характеристики: 
• ширина захвату – 6 м;
• діаметр катка – 506 мм;
• глибина обробітку – до 100 мм;

• кількість катків – 3;
• маса без води –  не менше 1720 кг.
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ВІЛЬНЕ ТА ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО:  
ВІД ФІЛОСОФІЇ – ДО ПРАКТИКИ

Як управляти собівартістю сільськогосподарської про-
дукції? Як використовувати кожну вкладену копійку про-
дуктивно? Як максимально збільшити врожайність? Для 
цих питань вже існують готові рішення, які успішно прак-
тикуються в різних країнах, а для українських аграріїв їх 
представляє компанія  «Агротерра». 30 – 31 січня поблизу 
Києва відбулася щорічна конференція, присвячена іннова-
ційним агротехнологічним рішенням у живленні рослин 
в рамках проекту FreeFarm, який динамічно розвивається 
вже протягом п’яти років та стає дедалі популярнішим. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУ FREEFARM

Валерій Білоконь, керівник проекту FreeFarm, 
розповів про етапи його розвитку, починаючи з 2014 року. 
Останнім часом технології точного землеробства стали 
необхідною складовою для успіху фермера, а тим, хто 
відстав від них, вже стає дедалі складніше витримувати 
конкуренцію. Компанія «Агротерра» обрала за мету впро-
вадження цих технологій в Україні, надихаючись досвідом 
США та інших країн, адже потенціал нашої галузі та ситу-
ація на світовому аграрному ринку не залишають іншого 
вибору, як тільки – активний розвиток інновацій. 

Рік від року компанія розширювала портфоліо техно-
логій, проводила експерименти та досліди технологій 
живлення за різними типами обробітку ґрунту – no-till, 
strip-till, chisel, vertical-till. 2018 року збудувала першу 
промислову установку власної розробки для приготуван-
ня розчинів добрив. На сьогодні компанія розробила чітку 

стратегію стрічкового живлення рослин, яка передбачає 
такі операції:

- максимальне поглинання добрив рослиною;
- локальне розміщення добрив у стрічці;
- дробове внесення азотних добрив;
- використання індивідуальних сумішей;
- диференційоване внесення добрив.
Якщо говорити про форму добрив, то фахівці компа-

нії «Агротерра» рекомендують використовувати рідкі 
добрива, оскільки вони більш рівномірно розподіляються 
у ґрунті та швидше стають доступними для рослини. На-
ступний крок до ефективності – почати вносити добрива 
в стрічку, адже цей метод має важливі переваги перед 
суцільним розкиданням: локальне розміщення добрива 
на глибині 12-18 см; зменшення втрати азоту від випа-
ровування та вивітрювання; зменшення фіксації ґрунтом 
фосфору та калію. 

Олег Пилипенко, керівник агрономічного супрово-
ду компанії «Агротерра», зазначив: «Технологія стрічко-
вого живлення має велику перспективу в Україні – в різних 
регіонах. Вона дозволяє, з одного боку, більш ефективно 
використовувати добрива, які ми вносимо, та навіть 
зменшити їхню кількість, а з другого – збільшити врожай-
ність. Це стосується різних макро- та мікроелементів, 
а на азот акцент ми робимо тому, що він завдяки своїй 
мобільності найбільше підлягає втратам». 

Ще одна причина, чому аграріям слід замислитися над 
зміною технологій живлення – це суттєві кліматичні зміни 
в Україні. Південний регіон невпинно розширює свої 
права, за останні роки його умови просунулися на 400 км 
в бік Центру та Заходу. Відповідно, в ці регіони приходять 
південні шкідники та хвороби, а відсутність вологи змушує 
впроваджувати розумні технології управління нею та 
шукати шляхи продуктивного використання кожної доро-
гоцінної краплі, а також управляти ризиками за нерівно-
мірної зволоженості. 

АМЕРИКАНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
КУКУРУДЗИ. УПРАВЛІННЯ АЗОТОМ

Вже кілька років партнером «Агротерри» є американ-
ська компанія «360 Yield Center», яка розташована у штаті 
Іллінойс. Компанія займається вирощуванням кукурудзи 
та розробкою інноваційного обладнання для живлення 
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рослин. На конференції спікером виступив Джон Ларкін, 
технолог «360 Yield Center», та поділився спостережен-
нями і напрацюваннями. Він порівняв сільськогосподар-
ську діяльність із грою і зазначив, що керівник агропід-
приємств завжди має бути у грі на полі, а не спостерігачем 
за матчем. Саме з цього починається можливість впли-
вати на фактори, що формують врожайність, а особливо 
– попередити вплив негативних чинників. У контексті 
вирощування кукурудзи, підкреслив Джон, є три основних 
показники, які формують врожайність: довжина качана, 
кількість зернових рядків та вага зернини. Не існує універ-
сальної технології, яка б дозволила отримати максимум, 
але існують дієві інструменти, які дозволяють визначити 
індивідуальний шлях до цього максимуму  в кожному 
господарстві.

Компанія «360 Yield Center» є експертом у вирощуванні 
кукурудзи, працює в регіонах з різними ґрунтово-кліма-
тичними умовами. Набуваючи досвід, фахівці визначили 
найбільш оптимальні гібриди цієї культури: зокрема 
рослини мають бути не дуже високими, верхні листки 
повинні бути направлені догори, пропускаючи світло у 
нижні шари, а листки з середнього сегменту – розташова-
ні горизонтально, аби вони працювали як сонячні батареї. 
Для кожного гібриду Джон рекомендує проводити експе-
рименти, висіваючи різну кількість посівних одиниць на 
гектар. 

Якщо говорити безпосередньо про підходи до жив-
лення рослин, то одним із ключових його факторів у «360 
Yield Center» вважають роботу деяких корисних мікроор-
ганізмів, що населяють тканини рослин. Джон називає їх 
«майками» (скорочено від microorganism – ред.), що дуже 
розвеселило та сподобалося багатьом аграріям, у пе-
рервах тільки і чути було, що про «майкі». Справа в тому, 
що вони у процесі своєї життєдіяльності здатні моделю-
вати досить немалу кількість азоту – з повітря та ґрунту. 
Підтримка правильної кислотнос- 
ті ґрунту (pH не нижче 6,4) дозволяє зберігати здорову 
кількість цих мікроорганізмів і таким чином отримувати 
безкоштовний азот.

І далі ще цікавіше. Можливо, багато хто вже знає, 
але небагато хто впроваджує це – азот треба вносити 
у потрібній кількості у потрібний час. За традиційною 
технологією вирощування більшість аграріїв вносять всю 
норму азоту одразу на початку вегетації і вважають, що до 
того моменту, коли рослина його максимально потребува-
тиме, він залишиться у ґрунті. Але азот – це  дуже актив-
ний елемент, і з вологою він може переміщатися надто 
глибоко туди, куди не сягає коріння рослини, ставши 

для неї недоступним. Інколи недалеко від деяких полів 
можна побачити зацвілі зелені водойми, які зреагували на 
надходження великої кількості азоту через ґрунтові води 
після промивання дощами – це водойми, заповнені марно 
викинутими грошима, не говорячи вже про екологічний 
аспект проблеми. А за недостатнього зволоження азот 
просто випаровується з ґрунту. До того ж, купувати його у 
разі потреби вийде значно дешевше.

А якщо говорити про кукурудзу, то основну долю азоту 
вона починає засвоювати з фази 10-12 листків. Відповід-
но, якщо на старті рослина отримує його найбільше, це 
викликає інтенсивний ріст стебла, тоді як в період фор-
мування генеративних органів рослина відчуває нестачу 
азоту, що негативно впливає на майбутній врожай. Тож 
цілком логічно організувати технологію так, щоб вносити 
добриво тоді, коли рослина готова його увібрати.

Саме тому, за рекомендаціями Джона Ларкіна та фахів-
ців компанії «Агротерра», аграріям потрібно бути гнучки-
ми та вносити азот відповідно до ситуації, коли в ґрунті є 
достатньо вологи для його засвоєння. Джон підкреслив, 
що як не можна вносити надмірну кількість азоту, так і не 
можна допускати його дефіциту, аби рослина не отримала 
стрес. Цей принцип має назву Base Plus та передбачає 
надання достатньої кількості азоту на початковій стадії та 
реагування на його дефіцит у подальшому. Він працює в 
рамках технології Sidedress, яку розробила компанія «360 
Yield Center» та яка сьогодні широко використовується в 
США.

SIDEDRESS: РОСЛИНА – БЕЗ СТРЕСУ, ФЕРМЕР – БЕЗ 
ЗАЙВИХ ВИТРАТ

Технологія, що передбачає управління вегетацією 
рослин,  включає кілька видів обладнання: деяке вже є 
знайомим українським аграріям, а деяке тільки поступило 
у продаж 2019 року. Спершу окреслимо дві системи, які 
додатково встановлюються на самохідні або причіпні об-
прискувачі – 360 Y-DROP® та 360 UNDERCOVER®. Механізм 
складається зі стійок, які монтують на штангу обприску-
вача, приєднуючи до виходів на форсунках. Таким чином, 
у кожне міжряддя заходить вертикальна стійка, яка має 
два елементи: 360 Y-DROP® (для прикореневого живлення 
рослини) і 360 UNDERCOVER® (для обробки рослини засо-
бами захисту та живлення по всій висоті стебла). 

360 Y-DROP® зі зручним регулюванням довжини  
дозволяє проводити підживлення КАСом у фазі V4-V6 та 
V10- VТ безпосередньо у зоні до 5 см навколо стебла – 
прямо над кореневою системою рослини. Точне внесення 
забезпечує кращу ефективність використання азоту та 
більшу врожайність культур. Ця система показує ефектив-
ність навіть на високій швидкості (до 15 км/год). Згідно 
досліджень, використання цієї системи сприяє зниженню 
кількості нітратів у качані на 25%. І ще одна з переваг – 360 
Y-DROP® є ефективною навіть в посушливих умовах. 

360 UNDERCOVER® – це елемент, який монтується на 
вертикальну стійку, і плавно, не пошкоджуючи культури,  
заходить у міжряддя для обробки засобами захисту та 
живлення рослини по листку. Висота його розташуван-
ня на стійці коригується по вертикалі, щоб відповідати 
етапу росту культури. На 360 UNDERCOVER® встановлено 
3-4 форсунки, які можна скеровувати у різні напрямки, що 
дозволяє вносити фунгіцид, інсектицид чи поживні речо-
вини туди, де це найбільше потрібно – навіть під листок. 
Це забезпечує ефективний контакт препаратів з листко-
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вою поверхнею рослини, знешкоджує хвороби та шкід-
ників. Використання системи 360 UNDERCOVER® дозволяє 
зменшити норми обприскування і скоротити витрати на 
внесення ЗЗР.

Нова інноваційна розробка, про яку розповів Джон 
Ларкін, – це  система 360 BANDIT®. Вона легко встанов-
люється на сівалку (брендів John Deere та Kinze), гарантує 
точність і дозволяє вносити азот у потрібне місце в потріб-
ний час – фахівці «360 Yield Center» рекомендують вносити 
30% від запланованої кількості азоту під час посіву, що 
гарантує максимальний ефект. В залежності від типу ґрун-
ту та способу його обробітку, можна регулювати притиск 
обладнання до ґрунту. Згідно принципу Base Plus, кукуру-
дза ні в якому випадку не має отримати стрес на початко-
вих стадіях, тому таким важливим є точне та правильне 
внесення добрив на старті. Також важливим фактом є те, 
що 20% вологи накопичується у міжрядді, а 80% – збирає 
рослина у прикореневу систему, тому саме туди і потрібно 
вносити азот – це загальний принцип технології Sidedress. 
Азот поміщається на 1,5 см нижче поверхні ґрунту, що 
перешкоджає його випаровуванню та сприяє швидкому 
переміщенню в кореневу зону. Тож, система 360 BANDIT® 
є оптимальним варіантом для внесення азоту на ранній 
стадії.

Важливим інструментом у технології Sidedress є мобіль-
на система вимірювання 360 SOILSCAN®, що визначає 
вміст азоту у ґрунті, рівень pH та дає рекомендації щодо 
потреби додаткового підживлення залежно від фази 
розвитку рослини і запланованої врожайності. Її перева-
га в тому, що вона дозволяє оперативно отримати точні 
дані в польових умовах і використовувати описане вище 
обладнання – ще раз повторимо наостанок цей принцип – 
у потрібний час, у потрібне місце. 

КОМЕНТАРІ ПАРТНЕРІВ
Лила Юрій Петрович, засновник ТОВ ім. Шевченка, 

Черкаська обл.:
«Обробляємо приблизно 2800 га, в основному вирощу-

ємо дві культури – кукурудзу та сою. Використовуємо 
здебільшого мінімальний обробіток ґрунту. Подекуди за 
рекомендаціями виробників деяких гібридів – оремо, але я 
все одно паралельно експериментую з мінімальним обро-
бітком під той самий гібрид. З рідкими добривами я пра-
цюю вже 7 років, сухі майже не використовую. З компанією 
«Агротерра» познайомився минулого року. Після поїздки 
в США я почав шукати обладнання зі стрічковим внесен-
ням, так і вийшов на «Агротерру». Вони дуже оперативно 
спрацювали, встановивши обладнання на мій причіпний 
аплікатор. Результат було видно одразу. Цього року, 
можливо, буду встановлювати ще й на обприскувач, щоб 
вносити азот дробно, коли це дійсно потрібно і є волога. 
Треба ловити момент». 

Резніченко Едуард Ігорович, керівник напрямку 
рослинництва, ТОВ «Колос», Кіровоградська обл.:

«В обробітку маємо 6 000 га землі, основні наші куль-
тури – це кукурудза, соняшник, пшениця. Щодо обробітку 
ґрунту, використовуємо глибоке рихлення, чизелювання, 
наразі цікавимося впровадженням технології стріп-тіл. 
Також у нас в господарстві готується до запуску установ-
ка для приготування розчинів добрив, розроблена компані-
єю «Агротерра». Будемо співпрацювати, їхні технології  
є перспективними».

Підготувала Тетяна Бєлінська
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RCW PLUS 5500 RCW PLUS 8200 RCW 8000 RCW12000 RCW 120
5500 8200 5500 10000 12000

гранульовані
пилоподібні 15-48
довжина 5,7 5,7 5,7 6,8 7
ширина 2,3 2,55 2,2 2,35 2,35
висота 2,27 2,61 2,23 2,56 2,7

2845 3100 2540 3960 4150
70 90 70 120 140Необхідна потужність трактора, к.с.

Робоча ширина, м

Місткість бункера, л
8-16
10-36

Габаритні розміри, м

Вага, кг

Тип

 Серія розкидачів RCW – створювалася з думкою про велику роботу. Саме тому ці машини – це втілення 
економічності та ефективності внесення мінеральних добрив. Але крім цього стандартно комплектуються 
спеціальними розкидаючими тарілками для проведення хімічної меліорації грунту - внесення вапна, гіпсу та ін. 
Широка гамма об'єму бункерів від 3000 до 12000 л. дозволяє оптимально підібрати вантажопідйомність для забез-
печення великої продуктивності.
 Точність внесення гарантує перевірений простий і надійний спосіб приводу транспортера розкидача за 
допомогою  шпорного колеса від ходових коліс – справжній "механічний комп'ютер", який вносить необхідну норму 
незалежно від швидкості руху трактора. Як опція є гідропривід з електронним управлінням та з комп`ютером   
Superior.
Редуктор дає можливість працювати з двома швидкостями – для забезпечення дозування м/д добрив та вапна.
 Два комплекти висіваючих дисків дозволяють точно вносити добрива на ширину до 36 м і вапно на ширину 
до 15 м, а в новій моделі розкидача  RCW 120 навіть до 48м.
 Пасовий транспортер, виготовлений з 7-ми шарового композитного матеріалу призначений для точної і 
рівномірної подачі гранульованих добрив
 Усі робочі органи виконані з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність роботи.

Комп`ютер   Superior

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР З ПРОДАЖУ ТЕХНІКИ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН UNIA В УКРАЇНІ!
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ТРАКТОР MASSEY FERGUSON 6713 –  
ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

МАЙБУТНІХ МЕХАНІЗАТОРІВ
Берестечківське професійно-технічне училище №27 понад 

40 років готує майбутніх трактористів, будівельників, кравців 
та кухарів. Вступити у навчальний заклад можна як після 9-го 
класу, так після 11. Представники популярних на ринку праці 
професій без проблем знаходять роботу або ж продовжують 
навчання у ВНЗ. 

«До нашого училища вступають діти не лише з Волині, а й 
з сусідніх районів Волині, Львівщини і Рівненщини, – розповідає 
директор навчального закладу Олександр Лейбик. –  Ма-
теріальна база училища включає 28 лабораторій, кабінетів 
та майстерень виробничого навчання, комп’ютерний центр, 
який під’єднаний до мережі інтернет, тренажерний, спортив-
ний та актовий зали, бібліотеку з читальним залом, стаді-
он, машинно-тракторний парк, автотрактородром, учбове 
господарство з 209 га орної землі, міні-пекарню. Училище 
співпрацює з Поліською дослідною станцією ННЦ «ІГА імені О.Н 
Соколовського», відтак учні мають можливість займатися 
науково-практичною діяльністю. 

Наших випускників охоче беруть на роботу в господар-
ства області. Здібних дітей навіть заохочують додатковою 
стипендією. Однак керівники не раз дорікали, що хлопців 
доводиться вчити працювати на сучасній техніці, бо у нас в 
училищі востаннє трактор купували в 90-х роках. Тож коли 
облрада, облдержадміністрація та Управління освіти, науки 
та молоді Волинської ОДА підтримали нас фінансово, ми ви-
рішили купити сучасний трактор», – розповідає Олександр 
Лейбик.

Директор каже, що разом із колегами вони вивчали 
пропозиції багатьох дилерів сільськогосподарської техніки. 
Однак порозуміння знайшли лише із керівництвом «Волин-
ської Фондової Компанії»: «Наше училище – державна устано-
ва. Процедура купівлі вимагає дотримання чітких правил. У 
розмові з менеджерами все з’ясували і переконалися, що «ВФК» 

– надійний партнер».
«Ми маємо учбове господарство, обробляємо понад 

200 гектарів землі, вирощуємо зернові культури, сою, гречку, 
буряк. Це дозволяє нам отримувати хай невеликі, але при-
бутки. До того ж, учні опановують робочі спеціальності як 
теоретично, так і практично. А щоб зібрати гарний врожай, 
потрібна сучасна техніка. На старій далеко не заїдеш», – пе-
реконаний Юрій Трачук, старший майстер ПТУ №27.  

Ініціативна група почала шукати підходящу модель ще у 
березні минулого року. Та проаналізувавши десятки про-
позицій, зрозуміли, що зробити це непросто. Викладачі та 
майстри зіставляли ціни, технічні характеристики, цікавилися 
гарантійним обслуговуванням, можливістю придбати запасні 
деталі. Був момент, коли мало не погодилися купити інший 
дешевший трактор. Але після консультації менеджера «ВФК» 
вирішили придбати Massey Ferguson 6713.  

«Річ у тім, що існує різна комплектація таких тракторів, – 
пояснює менеджер зі збуту «ВФК» у Волинській області Юрій 
Пахольчук. – Ми зійшлися на оптимальному варіанті для ПТУ. 
Оскільки ми відповідальні перед своїми клієнтами за якість 
продукту, проводимо для них навчання. І лише після того, як 
представники покупця отримають відповідний сертифікат, 
доставляємо техніку. І ми не забуваємо про своїх клієнтів, 
здійснюємо супровід, гарантійне і післягарантійне сервісне 
обслуговування».

Нині майбутні механізатори навперебій опановують 
сучасну техніку. Покерувавши трактором, діти не стримують 
емоцій, телефонують батькам і розповідають про свій досвід.    

«Трактор MasseyFerguson 6713 повністю виправдав наші 
сподівання, адже виявився дуже економічним, простим в 
обслуговуванні та зручним для механізатора. Я випробував 
його особисто, адже часто кермував самотужки і відчув усі 
переваги цього транспортного засобу у порівнянні з іншими. 
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Оптимальна для конкретної робочої операції швидкість руху 
вибирається за допомогою важелів, розташованих у межах 
зручної досяжності, завдяки чому ними легко керувати», – 
каже Юрій Трачук. 

Оцінили нову техніку і учні ПТУ. Третьокурсник Юрій Пана-
щук каже, що цей трактор комфортний, дозволяє економити 
витрати пального та обробляти більші площі землі. «Хоча су-
часна техніка і коштує недешево, вона швидше себе окупить. 
Новий трактор витрачає на 10 л солярки на гектар менше 
ніж старі моделі. За світловий день він здатен обробити 
більшу площу орної землі, ніж старі «залізні коні». Тому вигід-
ніше купувати нову, ніж дешевшу вживану техніку», – каже 
майбутній механізатор.

Викладач технічних сільськогосподарських дисциплін 
Валентина Твердохліб наголошує, що в училищі навчають 
вирощувати сільгоспкультури за новітніми агротехноло-
гіями. У ПТУ практикують експериментально-дослідницьку 
діяльність, і нова техніка дає можливість застосовувати саме 
ці технології. 

«Колісний трактор Massey Ferguson 6713 із механічною 
трансмісією отримує чи не найбільше уваги наших потен-
ційних клієнтів, – каже Юрій Пахольчук. – Його надійний і 
економічний 4-циліндровий двигун AGCO Power з об’ємом 4,4 л 
розвиває потужність 132 к. с. (98 кВт). Він сконструйований 
так, що витрати дизельного палива мінімізовано, а рівень 
шуму і руйнування знижено. Власники завдяки цьому рішенню 
не лише виграють на експлуатаційних витратах, а й мають  
підвищений комфорт і тишу у кабіні. Хоча ці трактори з’яви-
лися на ринку тільки нещодавно, «Волинська Фондова Компа-
нія» продала їх уже чимало. Адже модель Massey Ferguson 6713 
– наступний крок для невеликих господарств у разі переходу 
на сучасну імпортну техніку».

Ще одна перевага тракторів «Массей Фергюсон» – вони 
розумні. Компанія-виробник модернізувала системи навіга-
ції та телеметрії. Чітко працює на цих тракторах AutoGuide 
– автопілот на базі GPS-навігатора. Він дозволяє впроваджу-

вати навіть у невеликих господарствах принципи точного 
землеробства. Це суттєво економить насіння, засоби захисту 
рослин, дизпаливо і робочий час. І, безумовно, полегшує 
працю тракториста.

Керівництво ПТУ зазначає, що менеджери «ВФК» – справж-
ні професіонали. Тому планують співпрацювати з компанією 
і надалі. Від себе додамо, що «Волинська фондова компанія» 
вже понад 25 років упевнено тримає першість на українсько-
му ринку сільськогосподарської техніки та запасних частин. 
За цей час підприємство налагодило співпрацю з десятками 
іноземних корпорацій і стало офіційним дилером світових 
виробників передових технологій. І ще один вагомий аргу-
мент – «ВФК» успішно співпрацює не лише з агрофірмами чи 
фермерами, а й з державними установами. 

Марта Юлантова

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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АГРАРІЇ ОБИРАЮТЬ STARA
Одним із приорітетних напрямків щодо підвищення продуктивності сільськогосподар-

ських культур на сьогодні є ефективне використання засобів захисту рослин і добрив. З 
кожним роком аграрії все ширше застосовують на своїх полях сучасні препарати для бо-
ротьби зі шкідниками та хворобами, а також мікро- й макродобрива. Аби покупка доро-
гих хімікатів не стала марною тратою грошей, важливо забезпечити їхнє якісне внесення. 
Найбільш ефективні у цьому плані самохідні обприскувачі. Ці інноваційні машини вже 
довели свою результативність і швидку окупність. 

Так, в Україні вже добре зарекомендували себе бра-
зильські самохідні обприскувачі Stara. Досить успішно 
використовують таку техніку на Тернопільщині, зокрема у 
фермерському господарстві «Нива», що у селі Чернихівці 
Збаразького району. Сільгосппідприємство досить рента-
більне. В користуванні мають 1200 га землі. 

«Гідність цих машин – в привабливому співвідношен-
ні ціни і якості, - каже заступник голови господарства 
Тарас Сербай. – Завдяки обприскувачам  Stara ми почали 
обробляти посіви в короткі агротехнічні терміни. Ми 
економимо пестициди і паливо. Оскільки всі сучасні само-
хідні обприскувачі докорінно відрізняються від причіпних, 
часто виникає проблема з навчанням механізаторів. 
Фахівці компанії ПМП «Наутилус» (офіційний дилер обпри-
скувачів Stara) безкоштовно підготовляють і навчають 
операторів до роботи на цих машинах. В ході експлуата-
ції ми відчули всі переваги цієї техніки. Тепер ми швидко 

та якісно проводимо обробку полів». Технічна новинка 
забезпечує належну стабільність і дозволяє проводи-
ти обробку посівів на відповідній швидкості. Контроль 
здійснює навігатор GPS , автопілот і система посекційного 
відключення подачі. 

Успішно використовують обприскувач Stara і в 
СПП «Мричко» що у селі Баворів Тернопільського району. 
Своїми враженнями від новинки ділиться інженер-механік 
підприємства Микола Мричко. Своєчасність проведення 
агротехнологічних операцій є одним з ключових умов 
отримання високих врожаїв, зазначив спеціаліст. Пере-
вага самохідного обприскувача очевидна. Так, завдяки 
спеціальним розпилювачам можна набагато ефективніше 
вносити мікродобрива й препарати, які застосовують в за-
вершальних фазах вегетації рослин. Причіпні обприскува-
чі не завжди забезпечують таку можливість через низький 
кліренс. Ще одна важлива перевага цього обприскувача 
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полягає в тому, що він може якісно працювати при малих 
обсягах обприскування - 50-100 л / га. 

«В експлуатації Stara дуже простий, - розповів Микола 
Мричко. – Я опанував його за день. Це – жвава та досить 
швидкісна машина. Хороший огляд з кабіни. Управляється 
за допомогою джойстика і кнопок на комп'ютері, на якому 
задаються параметри роботи, зокрема норма витрати 
розчину. Немає ніяких педалей і важелів. Гарне освітлення і 
навігаційне обладнання дозволяють без проблем пра-
цювати вночі, а кондиціонер і обігрівач роблять працю 
комфортною в будь-який час року. Використання «бра-
зильця» дозволило підвищити якість внесення засобів 
захисту рослин на наших площах. Це близько 800 гектарів, 
на яких ми вирощуємо озиму пшеницю, кукурудзу, ріпак 
та ін. Швидкість проведення обробки зросла приблизно в 
2,5 рази, тепер ми виконуємо всі роботи вчасно. За добу 
можливо обробити до 300 га. За рахунок меншого числа 
проходів техніки по полю значно знизилася пошкоджу-
ваність посівів. Конструкція обприскувача, особливо 
розпилювачів, дозволяє дотримуватися всіх технологіч-
них вимог. З моменту покупки обприскувача немає жодних 
нарікань. Для нас дуже важливе оперативне і сервісне 
обслуговування. У цьому завжди готові посприяти фахівці 
компанії «Наутилус», - підсумовує спеціаліст СПП «Мрич-
ко».

Компанія Stara – найбільший виробник сільськогоспо-
дарської техніки у Латинській Америці. Заснована 59 років 
тому і тут працює майже 3000 тисячі фахівців. На заводі 
розробляють і виготовляють техніку для 35 країн світу. 
Виробництво є унікальним по собі, - говорить директор 
Західного регіону ПМП «Наутилус»  Тарас.Голюк. Унікаль-
ність його в тому, що на підприємстві виготовляють 
абсолютно всі комплектуючі для своєї техніки. Щороку 
представники «Наутилуса»  практикують поїздки до 
Бразилії для обміну досвідом. До поїздки також були 
залучені представники сільгоспгосподарств  ФГ «Мричко», 
«Агромлин», «Нива», «Зелечанське», «Агро Інвест», «Зуєнко», 
ТОВ «Золота Нива».  На сьогодні Stara має досить широку 

лінійку сільгосптехніки: трактори, сівалки, жатки, розки-
дачі, накопичувальні бункери тощо. Самохідні оприскувачі   
Stara — це завжди надійність, технологічність та мане-
вреність, зазначив Тарас Голюк. Вони досягають рівно-
мірного обробітку культур за рахунок системи автома-
тичного вирівнювання штанги, повністю автономні, не 
потребують використання тягових машин та можуть 
використовуватися на різних етапах росту культур.

З питань придбання бразильських обприскувачів 
звертайтеся у: 

• ПМП “Наутилус” за адресою: м. Хмельницький, 
Вінницьке шосе, 10/1. Тел.: (050) 436-00-08, (067) 
567-12-60.

• ТОВ “Юркомплект” за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Замкова, 5, оф. 8. Тел.: (050) 356-48-26, (067) 
567-12-77.

Ярослав Бідочко
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