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ЗМІСТ
ФГ «П’ятигірське»: «Надіємося на тісну та плідну співпрацю
з ТОВ «Сервіс-Агрозахід»
Аграрний сезон розпочато! На «АгроВесна 2019» презентували
головні тренди у сільському господарстві
«Агропром – 2019»: три дні ефективного агробізнесу в Дніпрі
Виставка «АгроТехніка-2019» у Львові: підсумки
Як французькі експерти оцінили українське тваринництво
Факультет аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ
готує еліту України
Як збільшити ефективність обприскувань
Плюсуй переваги разом з інноваційним фунгіцидом для
зернових культур Адексар® СЕ Плюс
Цукрові буряки сіяти можна і треба: «Світ насіння» пропонує
вигідні умови
Біологія, здоров’я та родючість ґрунтів – запорука успіху високої
врожайності та якості продукції
Як підвищити ефективність компосту
Технології в руки – на «Майстерні аграрія» представили нові
розробки компанії «Сингента»
Як за допомогою біотехнологій підвищити врожайність
П’ять причин обрати Топенд Плюс®
Особливості застосування точного землеробства у фермерcькому
господарстві Кемерона Пірса зі штату Канзас, США
Не орати, але гарний врожай збирати
Вітчизняна посівна техніка для прямого посіву сільськогосподарських
культур
Володарі «Чорного пояса»: з Berthoud ми заробляємо більше
New Holland T8 із трансмісією CVT: яким має бути трактор
Аграрії Дніпропетровщини: «Техніка "Волинської Фондової Компанії"
служить нам уже більше десяти років»
Джанлука Бонфанті: «Кожна зерносушарка для нас –
як власна дитина»
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В Україну прийшла весна і агровиробники з новими силами беруться до роботи – проводять
підживлення озимих культур, розпочинають посів ранніх зернових тощо. І в цей час дуже важливо не
помилитися та правильно обрати дистриб’ютора, який не лише забезпечить мінеральними добривами,
насінням, засобами захисту рослин, а й надаватиме підтримку та грамотні консультації протягом усього
сільськогосподарського сезону.

Зліва направо: Віталій Оборонов, Андрій Кедич, Ігор Кравець, регіональний
директор САЗ, Тамара Матюх - HR менеджер "Компанія Автоленд"

Аби дізнатися, кого з постачальників сьогодні обирають
фермери, ми відвідали ФГ «П’ятигірське», розташоване у селі
П’ятигори Здолбунівського району Рівненської області.
Це господарство входить до групи компаній «Автоленд»,
що займається імпортом сільськогосподарської техніки найвідоміших світових брендів із країн Європи та США.
ПП «Компанія Автоленд» цього року святкуватиме своє
20-річчя. До її складу, крім ФГ «П’ятигірське», входить також
ПП «Виробничо-конструкторське об’єднання «МААНС» –
один із найбільших українських виробників обладнання та
запчастин до с/г техніки.
Власником «Компанії Автоленд» є Станіслав Олександрович Середюк – бізнесмен та меценат, котрий дбає про
економічний і соціальний розвиток рідного краю. Під його
умілим керівництвом ФГ «П’ятигірське» стало одним із найуспішніших господарств Рівненщини. Про це нам розповів
агроном господарства Андрій Кедич.
– Господарство засноване 2011 року. Діяльність розпочинали з 400 га землі, сьогодні ж земельний банк налічує
5600 га у Здолбунівському та Рівненському районах, – каже
Андрій Петрович.
– Які культури є у сівозміні?
– Ми вирощуємо зернові, бобові та олійні культури. Основне місце займають кукурудза (1500 га) та ріпак (1500 га). Під
зернові виділено 1000 га, соняшник – 600 га.
- Які ґрунти у господарстві та якої технології обробітку дотримуєтесь?
- У нас переважають суглинки, які дуже важкі в обробітку,
тож переважно дотримуємось традиційної технології, хоча
також практикуємо і технологію Mini-till (приблизно 20%
площі).
- Новий сільськогосподарський сезон вже розпочато.
Які роботи проводите на полях?
- З весни зробили перше підживлення азотом та сіркою
по зерновій групі на площі 1300 га, збираємося сіяти ярий
ячмінь.
Також цього сезону плануємо висіяти гібриди кукурудзи
від SAATEN UNION на демо-полі. Насіння для посіву надає
нам ТОВ «Сервіс-Агрозахід», а саме 7 гібридів – ФАО 260-350.
З цим дистриб’ютором ми познайомилися нещодавно, раніше з ними не працювали, проте їхні пропозиції та продукти
www.agroprod.biz

ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ФГ «П’ЯТИГІРСЬКЕ»: «НАДІЄМОСЯ НА ТІСНУ
ТА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ З ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»

нас зацікавили, і ми сподіваємось на тісну та довготривалу
співпрацю.
Оборонов Юрій Віталійович, директор РівненськоВолинської філії ТОВ «Сервіс-Агрозахід»:
«З господарством ФГ «П’ятигірське» ми почали працювати лише цього року. Запропонували їм насіння соняшника
та кукурудзи, а також нашу новинку – реагент Aquasorb від
компанії SNF, яка є лідером у виробництві та обробці водорозчинних полімерів на основі полікриламіду. Цей препарат
під час введення у ґрунт або у ґрунтові суміші абсорбує й
утримує велику кількість води та поживних речовин. На
відміну від більшості продуктів, які стають гідратованими,
Aquasorb легко вивільняє поглинену воду й поживні речовини
впродовж циклів поглинання/вивільнення.
Завдяки своєму складу він має здатність вбирати в себе
кількість води у 400 разів більшу від власної ваги та перетворюється на гідрогель з такими властивостями: підсилює
ріст рослин, забезпечуючи наявність води та поживних
речовин у кореневій системі та оптимальну абсорбацію;
забезпечує захист від зміни кліматичних умов.
Використання Aquasorb у сільськогосподарському виробництві під час посіву показало ефективність, особливо в
період проростання та розвитку кореневої системи рослин.
Вода від дощу або зрошення накопичується і згодом потрапляє до насіння та молодих рослин, у такий спосіб запобігаючи в’яненню.
Препарат можна легко вносити під час посіву з нормою
10-40 кг/га, використовуючи мікрогранулятори.
Цей продукт ідеально підходить для кукурудзи та соняшника, також працює і для інших однорічних культур.
Підтверджено, що Aquasorb позбавляє культури від тривалого стресу, пов’язаного з посухою. За результатами його
використання отримали збільшення врожаю соняшника та
кукурудзи на 8-15%.
Також продукт дуже добре зарекомендував себе у лісництві, адже використання Aquasorb ефективно допомагає
молодим деревам пережити ефект шоку, пов'язаний з пересадкою, сприяючи розвитку коріння та саджанців у відкритому ґрунті. Наразі чимало лісових господарств в Україні вже
придбали цей препарат».
Спілкувалася Анна Артим

ТОВ “Сервіс-Агрозахід”
м. Тернопіль
тел.(факс) (0352) 25-15-00,
моб.+380672438191
serviceagrozahid@gmail.com
www.serviceagrozahid.com.ua
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ВІД РЕДАКЦІЇ
Шановні читачі!
Прийшла довгоочікувана весна і принесла з собою нові надії та сподівання.
Природа пробуджується від зимової сплячки, сонце тішить ласкавими променями, все навкруги оживає, зеленіє, зацвітає.
Цієї пори року, мабуть, чи не найбільше чекали аграрії, адже після недовгого
перепочинку вони можуть знову приступити до праці на землі.
Напередодні нового сільськогосподарського сезону відбулася низка заходів,
що мали на меті ознайомити фермерів з новинками агропромислового ринку та
допомогти обрати найкращі товари і послуги.
Наприкінці лютого у столиці проходила Міжнародна виставка інноваційних
рішень у сільському господарстві «Агро Весна 2019», що об'єднала три спеціалізовані виставки в галузі зернового господарства, тваринництва, птахівництва
і плодоовочівництва – «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрукти. Овочі.
Логістика».
У рамках виставки традиційно відбувся День Франції в Україні. Хочемо звернути вашу увагу на виступ експертів з Французького інституту свинарства, які більше року працювали в Україні, вивчаючи стан тваринницької галузі, та представили
результати дослідження м’ясного і молочного тваринництва, свинарства і птахівництва. Погляд французьких експертів на сильні та слабкі сторони національного
тваринництва, а також перспективи українсько-французької співпраці – у нашій рубриці «Актуально».
Наші журналісти також побували на XVIII Національній виставці агротехнологій «Агропром 2019» у Дніпрі, та XII спеціалізованій виставці «АгроТехніка-2019» у Львові, та поділилися своїми враженнями від цих заходів на сторінках видання.
Крім того, у цьому номері ми публікуємо матеріали з конференції «Врожай починається з ґрунту», що проходила
7 лютого у Львові. Під час конференції делегація з чотирьох американських та двох українських агроекспертів висвітлила
ті «куточки» агрономії та управління ґрунтами, на які варто звертати більше уваги, адже світовий досвід показує, що нюанси – у деталях.
А для усіх, хто практикує технології нульового обробітку ґрунту, корисною буде стаття за матеріалами конференції
«Лабораторія No-Till», яка відбулася у Києві 15-16 лютого. До речі, організатори вже анонсували проведення польової
практики NTLAB19 у с. Майське Синельниківського району на Дніпропетровщині в останні дні травня.
І це далеко не всі цікавинки, які ми з колегами приготували для вас! Тож бажаємо приємного прочитання і сподіваємося, що наші статті та напрацювання хоч трішки допоможуть вам у нелегкий період посівної.
З повагою, головний редактор Руслан Тарасенко

НОВИНИ

АГРАРНИЙ СЕЗОН РОЗПОЧАТО!
НА «АГРОВЕСНА 2019» ПРЕЗЕНТУВАЛИ
ГОЛОВНІ ТРЕНДИ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Більше 18 тисяч аграріїв з усієї України розпочали новий сезон з відвідування міжнародних виставок
«Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрукти. Овочі. Логістика», які відбулися 19-21 лютого
у Міжнародному Виставкому Центрі (м. Київ). Вже вдруге виставки проходять під однією назвою –
«АгроВесна» та символізують початок нового аграрного сезону.
Цифри та факти «АгроВесна 2019»:
• загальна виставкова площа становила 28 000 кв.м.;
• кількість учасників – 570;
• кількість країн-учасниць – 23 (Австрія, Бельгія,
Білорусь, Велика Британія, Данія, Індія, Іспанія, Італія,
Китай, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Південна
Корея, Польща, Сербія, Словенія, США, Туреччина,
Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія);
• 7 національних експозицій (Австрія, Велика Британія,
Данія, Нідерланди, Німеччина, Франція та Чехія) та
2 колективні експозиції (Китай та Туреччина);
• більше 30 бізнес-заходів;
• кількість відвідувачів – 18 214 з 36 країн світу.
Під час виставок була реалізована насичена ділова програма заходів за участі відомих вітчизняних та іноземних
експертів аграрного сектору:
• Всеукраїнський конкурс «Агробренд 2019» – визначення кращих брендів ресурсного забезпечення
агропромислового комплексу;
• Конференція «Стале землеробство в умовах змін
клімату: технології, практики, досвід»;
• «Наcіннєвий форум 2019» та панельна дискусія «Ринок насіння та підробки»;
• Х Голландсько-український агробізнес-форум з професійного картоплярства;
• День Франції та День Німеччини в Україні;
• Круглий стіл «Захищений ґрунт України: стан, проблематика та перспективи розвитку»;
• Міжнародний семінар «Голландські ефективні програми моніторингу та викорінення захворювань ВРХ
для впровадження в Україні»;
• Перша Всеукраїнська практична конференція з козівництва «Прибуткове козівництво. Практичні рішення
та досвід, які ведуть до поліпшень та зростання прибутковості козиних господарств в Україні»;
• V Британсько-український агробізнес форум «Свиноферма майбутнього»;
• 6-й День молодого спеціаліста-аграрія.
Тематика заходів охопила всі галузі сільського господарства, тож кожен аграрій мав змогу зорієнтуватися в
актуальних тенденціях та останніх змінах. Зокрема ці зміни
стосуються нових можливостей, якими може володіти сучасний аграрій, маючи інноваційну сільськогосподарську
техніку та продуктивне, пристосоване до будь-яких умов
вирощування насіння. Тож пропонуємо ознайомитися з
низкою новинок, які представили цього року на виставці
світові та вітчизняні компанії – лідери галузі.

Chrono, який отримав нагороду «Машина року 2019» на
виставці SIMA у Парижі.
Chrono – технологія високошвидкісного посіву, розроблена для вакуумних сівалок точного висіву, яка здатна
працювати на швидкості до 15 км/год без втрати якості.
Продуктивність сівалки збільшена на 50%! Система Chrono
переміщує насіння всередині транспортера під високим
тиском. В результаті – насіння з потужним повітряним
потоком потрапляє в посівну борозну, зводячи до мінімуму
час транспортування і забезпечує точність висіву.
Фотоелемент, розташований під камерою, контролює
швидкість падіння насіння. А м'яке самоочисне гумове
пресове колесо закладає насіння точно там, де воно впало.

«МАШИНУ РОКУ 2019» ПРЕЗЕНТУВАЛА КОМПАНІЯ
MASCHIO GASPARDO

Цьогоріч на виставці «Зернові технології» компанія
«Деметра» стала переможцем конкурсу «Агробренд»
у номінації «Виробник зерносушарок та елеваторного
обладнання».

Компанія Maschio Gaspardo презентувала українським
аграріям інноваційний високошвидкісний висівний апарат
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Технологія Chrono – це абсолютно новий висівний
апарат:
- новий дизайн баків для насіння та мікрогранулятора;
- інноваційний дозатор насіння з електроприводом;
- пневматична система для високошвидкісної доставки
насіння в ложе;
- самоочисне колесо прикатування насіння.
Незалежний компресор нагнітає тиск на пневматичний
виштовхувач, що генерує спадний потік повітря, одночасно створюючи вакуум у насіннєпроводі з боку дозатора.
Завдяки цьому, можна досягнути ідеальної точності посіву
в різних умовах експлуатації обладнання.
До того ж, у пристрої для дозування насіння Chrono
передбачено важливі інноваційні функції, які дозволяють
досягти максимальної сингулярності насіння перед його
подачею та підвищити надійність роботи системи.

МЕТАЛО-БУНКЕР – ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ
ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
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- не потребує частого очищення, як порівняти з іншими
зерносушарками;
- блок управління QuadraTouch ProТМ з системою контролю температури / вологості Smart loop;
- розвантаження зерносушарки – скребковим транспортером.
Сьогодні на ці зерносушарки дуже великий попит у
США, тому в компанії «Деметра», яка є офіційним постачальником обладнання Sukup, вирішили запропонувати їх
також для українського ринку.

«СМАРАГДОВІ» НОВИНКИ ВІД «ДСВ-УКРАЇНА»
– Виставка «АгроВесна» цього року вражає, – розповідає
Ярослав Теличко, директор ТОВ «ДСВ-Україна». – Вона,
мабуть, найбільша за останні роки і активність людей,
навіть у перший день, значно більша, ніж минулі роки.
Для нас стратегічно приймати участь у цій виставці, адже
кожного року ми виводимо на ринок нові сорти та презентуємо їх, а це – можливість попрацювати з фермером і
розказати про особливості технології для цих сортів, їхні
властивості і переваги.
«Деметра» презентувала аграріям новинки, одна з яких
– метало-бункер для тимчасового зберігання зерна.
Метало-бункер – це конструкція, що складається з одного
або двох кілець (поясів), набраних з листів зі 100% оцинкованої сталі. Висота стін бункера складає 1,12 або 2,24 м
відповідно. Діаметр – від 9,4 до 27,44 м, місткість бункера
– від 110 м3 до 2308 м3.
Знизу ємність вистелена поліетиленовою плівкою,
зверху вкрита надміцним брезентом для захисту від
опадів. Верхній покрив сріблястого кольору виготовлений
в Канаді, слугує для нейтралізації дії сонячного проміння,
запобігає зігріванню зерна та конденсації вологи всередині бункера. Внутрішня частина брезенту – чорна, щоб
запобігти пошкодженню продуктів, які ви намагаєтеся
захистити. Брезент водонепроникний, стійкий до згубної
дії грибкових утворень.
Є два варіанти використання бункера. Перший – коли
йде збирання врожаю й елеватори заповнені, тоді зерно
накопичують у метало-бункери для тимчасового зберігання на 1-2 дні, щоб прибрати його з полів. Другий варіант –
це тимчасове зберігання вже просушеного зерна протягом
1-2 місяців.
Зерновий метало-бункер – це оптимальне рішення,
адже альтернативи малоефективні. Зберігання зерна
насипом на відкритому повітрі робить його вразливим до
атмосферних опадів, воно псується через підвищену вологість. Таке зберігання не захищає від шкідників та вітру.
Зберігання зерна в мішках – складний процес, а дорогі мішки можна використовувати лише раз. Тому метало-бункер –
ідеальне рішення для потреб тимчасового зберігання.
Другий продукт-новинка від компанії «Деметра» –
сушарка змішаного типу Mixed Flow GRAIN DRYER. Це
новий тип сушарки, який минулого року презентувала
американська компанія Sukup. Нова зерносушарка – ефективний симбіоз технологій сушіння у шахтному та колонковому обладнанні. Процес нагрівання та сушіння зерна
відбувається у верхній – шахтній частині обладнання, охолодження зерна – у нижній, колонковій частині. Новинка є
на складі у Білій Церкві та доступна для придбання. Одну
з таких сушарок компанія «Деметра» вже реалізувала для
ТОВ «П’ятидні» на Волинь.
Переваги сушарок Mixed Flow GRAIN DRYER:
- система вакуумного охолодження, що сприяє зменшенню витрати палива, завдяки використанню підігрітого
повітря;
www.agroprod.biz

– Які новинки пропонує «ДСВ-Україна» цього року?
– Презентуємо наш перший зареєстрований гібрид
ріпаку зі стійкістю до вірусу пожовтіння турнепсу (TuYV).
Нині в Європі фіксують досить високий відсоток ураження
рослин ріпаку цим вірусом, інколи і до 100% відібраних
зразків, навіть у Польщі. Ми вже провели відбори перших
зразків в Україні і теж знаходимо ураження цим вірусом. Тому тепер дуже важливим є пояснити фермеру і
показати основні симптоми ураження. Цього року компанія «ДСВ-Україна» пропонує свій перший гібрид озимого
ріпаку – Смарагд – зі стійкістю до вірусу пожовтіння
турнепсу, який дає змогу фермеру уникнути ризику ураження цим вірусом, що до того ж накладається на погодні
стреси.
Також цього року маємо три нових сорти пшениці та
два сорти ячменю, у тому числі й пивоварний ячмінь, і сорт
ячменю зі стійкістю до вірусу карликовості (BYDV). Пшениця Аспект – ранньої групи стиглості, що дуже важливо
для України, оскільки останніми роками погодні умови в
період наливу зерна характеризуються критично високими температурами.
– Ці новинки вже доступні для придбання українським агровиробникам?
– Ріпак вже доступний для придбання цього року, сорти
пшениці – частково на розмноженні, деякі з них уже заре11

єстровані, озимий ячмінь – тільки виходить з реєстрації,
тобто це буде перший рік імпорту в Україну елітного насіння і проведення розмноження на першу репродукцію.
– Можливо ви закладали демо-ділянки з цими новинками, де їх можна буде побачити?
– Влітку 2018-го компанія «ДСВ-Україна» відкрила селекційну станцію неподалік від м.Черкаси – це результат двох
років інвестицій у селекцію в Україні. Ми одні з небагатьох,
хто пішов шляхом інвестицій не безпосередньо у виробництво, а власне – у селекцію. Це особливо важливо для
адаптивної селекції, бо весь матеріал, який надходить з
Європи мусить бути випробуваний на відповідність кліматичним умовам того чи іншого регіону. Тому, моніторинг
цих сортів в умовах центру України – у Черкаській області,
і в умовах більш континентального клімату – у Херсонській
області – одне з основних наших завдань.
У травні – червні компанія «ДСВ-Україна» планує проведення кількох десятків Днів поля практично у кожній з
областей України, де фермер зможе побачити сорт, особливості його розвитку і тип за формуванням врожайності.

НОВІТНЯ РОЗРОБКА ВІД КОМПАНІЇ MZURI –
АДАПТЕР ТОЧНОГО ВИСІВУ MZURI XZACT ВЖЕ НА
РИНКУ УКРАЇНИ
Компанія Mzuri презентувала універсальний посівний
комплекс для висіву великого спектру сільськогосподарських культур за технологією strip-till. Про особливості та
переваги цієї технології ми спілкувалися з Олександром
Ярошенком, керівником групи компаній B.T.A. GROUP.,
офіційного дилера Mzuri в Україні.

стандартних моделей сівалок Mzuri Pro-Til, розширюючи
тим самим спектр їх застосування і даючи можливість проводити точний посів. Це новітня розробка компанії Mzuri
– адаптер точного висіву Mzuri Xzact. Завдяки ньому
посівний комплекс можна легко переобладнати під точний
висів і так само легко повернути до вихідної комплектації.
Адаптер оснащений комп’ютером, який контролює всі
технологічні операції, густину і точність посіву, а також
гідравлічно регульованими секціями сошників, що забезпечують точність глибини посіву.
Для точного розподілу насіння різних культур на
кожній секції встановлені дозуючий диск і роздільник,
які приводяться в рух електродвигуном, що забезпечує
рівну відстань між насінням, яке висівається, незалежно
від швидкості посіву. Індивідуальний привід кожного ряду
дозволяє домогтися точності норм висіву навіть під час
руху по кривій, коли кутові швидкості руху зовнішніх і
внутрішніх рядів сівалки відрізняються.
– Для посіву яких культур призначений адаптер?
– Найбільше адаптер підходить для с/г підприємств, які
сіють кукурудзу і соняшник – культур, що вимагають високої точності посіву. Хоча сьогодні навіть пшеницю і ріпак
висівають з адаптером точного висіву і отримують набагато кращий результат, аніж без нього. Посівний комплекс
Mzuri Pro-Til популярний у всіх регіонах України, і саме
можливість легкого переобладнання під точний висів за
допомогою адаптера Mzuri Xzact, робить його універсальним. Сільгоспвиробники Заходу та Сходу, Півночі та Півдня
переконалися у цьому на власному досвіді.
– Новинка-адаптер вже доступна українським агровиробникам?
– Так, ця опція вже доступна для замовлення і цієї весни
вітчизняні фермери можуть відчути всі її переваги на своїх
полях.

РОДЮЧА ЗЕМЛЯ, ЗДОРОВІ ТА ЯКІСНІ ВРОЖАЇ –
МЕТА ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ «БТУ-ЦЕНТР»

- Технологія Mzuri Pro-Til поєднує в собі елементи традиційного (плужного) і нульового (no-till) обробітку ґрунту,
– розповідає Олександр Ярошенко. – Посівні комплекси
Mzuri виконують три ключові операції за один прохід поля:
розпушування (на глибину до 25 см), внесення добрив (на
всю глибину обробітку), висів насіння (на контрольовану
глибину) і дозволяють проводити висів будь-яких сільськогосподарських культур.
Всі роботи виконують без попередньої підготовки
ґрунту по стерні попередника. Технологія Mzuri Pro-Til
має низку переваг: по-перше, суттєво заощаджує витрати
власників господарств на проведення посівної кампанії, а
також дозволяє зберегти вологу на полі завдяки пожнивним залишкам, що залишаються на поверхні.
- Розкажіть детальніше про новинку, яку компанія
презентує на виставці.
- Цього року ми пропонуємо сільгоспвиробникам
додаткову опцію, яка може бути встановлена на більшість
12

Серед експонентів виставки і компанія «БТУ-Центр» –
український виробник мікробних і ферментних препаратів
для сільського господарства. Продукція компанії дозволена до використання в органічному землеробстві, що
підтверджує сертифікат Organic Standard. Серед продуктів
– лінійки для захисту та живлення рослин, оздоровлення
ґрунтів, біопрепарати для тваринництва та ін. Про них спілкуємося з Володимиром Сіленком, агрономом компанії
«БТУ-Центр», канд. с.-г. наук.
– Загалом наша компанія запатентувала більше 50 біопрепаратів, 40 з яких сертифіковані для органічного
виробництва. Серед них – біоінокулянти, біодеструктори
стерні, біоактиватори, біодобрива, біофунгіциди, біоінсектициди, прилипачі, як ґрунтові, так і для роботи по листках.
Це дозволяє забезпечити повну технологічну схему вирощування садових та польових культур як в органічних,
так і в інтегрованих схемах, де препарати використовують
50/50, 30/70 тощо згідно побажань клієнтів. Наші агрономи
надають безкоштовні консультації та за потреби розробляють технології вирощування, враховуючи особливості
кожного господарства. Адже наша мета – це родюча земля
та здорові, якісні врожаї.
– Які новинки представляєте на виставці?
– Цього року ми виводимо на ринок біопрепарат Склероцид® для боротьби зі збудником білої гнилі і посилений
інокулянт Андеріз® для нуту та інших бобових. Також
удосконалили й лінійку прилипачів, тепер більшість із них
сертифіковано для органічного вирощування.
Також зазначимо новинки попереднього року – це гуВсеукраїнський аграрний журнал №3 (74) / 2019

мат калію ГуміФренд® і мікоризний препарат Мікофренд®.
Обидва препарати зарекомендували себе дуже гідно та
порадували стабільною ефективністю у різних умовах
упродовж сезону. До речі, наш біопрепарат ГуміФренд®
цього року взяв участь у встановленні рекорду України
у категорії «Агропромисловий комплекс» – найвища
врожайність зерна. ГуміФренд® був включений у технологію вирощування сорго науково-виробничим об’єднанням «Укрсорго», де отримали рекордний врожай зерна
14,43 т/га!
– Сьогодні дуже поширене використання органічних
препаратів у садівництві. Чи ви працюєте в цьому
напрямі?
– Так, наші препарати дають змогу складати найскладніші технологічні схеми вирощування органічної груші,
яблуні зимової, попри те, що ці плодові дерева важко вирощувати органічним способом. Біопрепарати ТМ «Жива
земля» забезпечують позитивний фітосанітарний стан у
насадженнях від початку вегетації і до листопада, що гарантує отримання якісних плодів і високих врожаїв, які не
поступаються тим, де для захисту від шкідників використовують хімічні засоби.
– У яких господарствах можна наочно побачити
препарати компанії «БТУ-Центр» в дії?
– Ми вже давно демонструємо сільгоспвиробникам результати роботи наших продуктів на польових культурах,
постійно проводимо Дні поля. Минулого року започаткували ще й семінари, на яких презентуємо результати
роботи наших препаратів у садівництві. Співпрацюємо з
багатьма господарствами, серед яких ФГ «Благодатна ферма», що у Вінницькій області і СТОВ «Дібрівка Агросервіс»
на Київщині. У цих господарствах вирощують органічну
малину і яблуню за інтегрованою схемою, розробленою
нашими спеціалістами.

СІВАЛКА ТОЧНОГО ВИСІВУ MONOSEM NG PLUS 4Е З
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

На стенді компанії «Агріматко-Україна» ми зупинилися біля сівалки точного висіву Monosem NG Plus 4Е з
електроприводом висівних секцій. Ці сівалки виробляють з 1990-х років, сьогодні вийшла вже четверта
оновлена серія. Про її особливість та переваги розповідає
Олександр Мярковський, керівник збуту с/г техніки
ПрАТ «Агріматко-Україна»: «Сівалка Monosem NG Plus 4E
– причіпна, 8-рядна, має 2 бункери для добрив по 700 літрів.
Особливість цієї сівалки в тому, що тут встановлений
електропривід висівних секцій – одна із вимог нашого часу.
Навіщо фермерам електропривід на сівалках? По-перше, у
механічній сівалці привід на секції йде від колеса, тобто колесо через зірочки, через коробку передач і ланцюг передає
крутний момент на висівну секцію. Іноді фермери скарwww.agroprod.biz

жаться на те, що колесо «проскакує», хоча насправді таке
відбувається надзвичайно рідко. По-друге, у механічній
сівалці норму висіву встановлюють через коробку передач.
Це цілий алгоритм: потрібно розрахувати норму висіву
на гектар, виставити відстань між насінинами… – і це
все роблять вручну. Не так уже й важко, але займає деякий
час. У сівалці з електричним приводом оператор здійснює
налаштування через монітор.
Ще один важливий момент: коли на кінці поля сівалка
робить розворот, то радар зчитує актуальну швидкість
і відповідно витримує норму висіву на кожній секції.
Висівний апарат Monosem NG Plus 4Е дозволяє використовувати сівалку для широкого ряду культур, адже
гарантує високоякісну розкладку навіть дрібного насіння,
такого як ріпак».
Особливістю сівалки Monosem NG Plus 4Е є те, що її конструкція дозволяє широко використовувати агрегат незалежно від виду ґрунтів та якості їхньої підготовки – сівалка
відмінно копіює поверхню. Посів за допомогою подвійних
дискових сошників можна здійснювати на ґрунтах як з традиційною, так і з мінімальною системою обробітку. Низькі
експлуатаційні витрати, універсальність, «американська
система посіву» довела свою ефективність.

УСТАТКУВАННЯ ВІД GSI – НАДІЙНІСТЬ І
ВИТРИВАЛІСТЬ НА ДОВГІ РОКИ
Про обладнання, яке презентувала компанія
GSI/InterSystems, розповів головний інженер Михайло
Стариков.
- На виставці ми представляємо сушарне обладнання та
зернотранспорт (транспортери, норії). Також наша компанія пропонує повний спектр обладнання для зернових систем, бункерні ваги (30 – 2500 т/год), пробовідбірники для
авто і з/д транспорту, величезну лінійку зернових сушарок,
продуктивністю від 3-4 т/год до 100 т/год і більше.
- На яке обладнання найбільший попит серед українських аграріїв?
- Останнім часом вітчизняні сільгоспвиробники частіше
купують бункерні ваги, пробовідбірники, і звичайно ж –
комплексні рішення від GSI – силоси, зернотранспорт. Пропонуємо шефмонтаж, проводимо післяпродажне сервісне
обслуговування. Клієнтами компанії є як власники невеликих приватних фермерських господарств, так і аграрні
гіганти, серед яких: «Укрлендфармінг», «Кернел», «Каргілл»,
«Бунге Україна», «Аграрна Технологічна Компанія» та ін.
- Які новинки компанії відзначите?
- Якщо говорити про останні новинки від GSI, то це
обладнання для портових елеваторів: стрічкові транспортери від GSI торгової марки InterSystems продуктивністю
2500 т/год, які дозволяють відвантажувати зерно бережно та ефективно де б це не було: на фермах, зернових
елеваторах чи переробних заводах; норії продуктивністю
2500 т/год, що мають підвищену стійкість до корозії і
виконані зі застосуванням оцинкованих матеріалів або
матеріалів з порошковим забарвленням, що збільшує
термін служби і покращує зовнішній вигляд обладнання;
бункерні ваги продуктивністю 2500 т/год, які забезпечують
неперевершену точність зважування сипучих матеріалів.
Ваги пройшли сертифікацію Мінекономрозвитку України
в Національному науковому центрі «Інститут метрології»,
отже їх можна використовувати для зважування зерна на
експорт.
Зазначимо, що все устаткування GSI та торгової марки
InterSystems розробляють з урахуванням потреб клієнтів,
забезпечуючи надійність і витривалість протягом тривалого терміну роботи.
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«АГРОПРОМ – 2019»: ТРИ ДНІ
ЕФЕКТИВНОГО АГРОБІЗНЕСУ В ДНІПРІ
Перший день календарної весни аграрії південно-східного регіону України зустріли у Дніпрі на 18-й
Національній виставці агротехнологій «Агропром - 2019». Протягом трьох днів, 27 лютого – 1 березня,
захід, який проводили на базі агропромислового холдингу «Агро-Союз», відвідали кілька тисяч аграріїв
із центральних, південних та східних областей України.
В останні кілька років у вітчизняному агросекторі зародилася думка, що аграрні виставки у тому форматі, у якому їх
проводять тепер, поступово відживають своє і вже не збирають цільової аудиторії, так як це було раніше. Втім, за словами
учасників та організаторів «Агропрому-2019», це аж ніяк не
стосується дніпровського заходу. Ба більше, «Агропром» у
Дніпрі – це той агробізнесовий майданчик, на якому кожен
учасник ринку знайде те, що шукає.
Організатори «Агропрому-2019» відмовилися від розважальної програми, зосередивши основну увагу виключно на
сільському господарстві та бізнесі. Такому формату сприяло
й місце проведення – виробничі потужності «Агро-Союзу», де
було все необхідне для презентації учасниками оновлених
зразків сільськогосподарської техніки та іншої агропродукції.
– Намагаємося постійно відвідувати подібні заходи, адже
щороку в українському сільському господарстві з’являються
новинки, за допомогою яких ми вдосконалюємо власне виробництво, а також дізнаємося щось нове, що дозволить нам у
майбутньому максимально ефективно працювати на землі, –
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розповів кореспонденту журналу «АгроЕліта» фермер Сергій,
голова ФГ «Берегиня», що на Дніпропетровщині.
Зазначимо, окрім дніпропетровських фермерів, яких через
територіальну близькість до місця події була на виставці переважна більшість, чимало аграріїв також приїхало на «Агропром» із центральних, південних і східних областей України.
Насиченою була і триденна програма заходу, впродовж якої
аграрії мали змогу ознайомитися із оновленими зразками сільськогосподарської техніки й обладнання, новинками насінництва та агрохімії, поспілкуватися зі спеціалістами у галузях
рослинництва та тваринництва, біоенергетики, технологій
енерго- та ресурсозбереження, постачальниками інформаційних агротехнологій, представниками із надання послуг транспортування продукції та логістики, будівництва у сфері АПК,
виробниками агротари й упаковки, переробниками відходів та
провайдерами альтернативних джерел енергії для АПК.
Такий формат «Агропрому» уже цьогоріч зібрав на виставкових майданчиках «Агро-Союзу» понад 3500 аграріїв, для
яких презентували власні експозиції майже 200 агрокомпаній
України. Зокрема, із новинками власної продукції 2019 року
гостей виставки знайомили добре відомі в Україні агрокомпанії «ТД Гермес», «Маїс», «Ювента Агрохім», «Деметра-Агро»,
«Технополь», «Ремсинтез», «Селекта», «Aгромаш-Калина»,
«Фаворит» та багато інших.
– Сільськогосподарські підприємства є тим локомотивом
вітчизняної економіки, який здатен підвищити продуктивність
і мінімізувати затратну частину за допомогою впровадження
новітніх технологій. Ми з упевненістю можемо сказати, що
агровиставки – це ефективний засіб просування товарів і
послуг для розвитку як окремо взятого бізнесу, так і агропромислового комплексу в цілому.
«Агропром-2019» – це своєрідна платформа, спрямована
насамперед на оновлення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Тут аграріям створено всі умови
Всеукраїнський аграрний журнал №3 (74) / 2019

для того, щоб ознайомитися із новинками компаній-виробників техніки, обладнання, посівного матеріалу та засобів
захисту рослин, обмінятися досвідом, знайти постачальників
послуг, сировини та обладнання, налагодити бізнес-контакти, – заявили напередодні відкриття «Агропрому-2019» в
оргкомітеті виставки.
– Нам, як компанії-дистриб’ютору посівмату, біопрепаратів, ЗЗР, добрив, лабораторного та безпілотного обладнання
дніпровський «Агропром» подарував велику кількість експонентів, партнерів і клієнтів, з якими ми обмінялися візитками та
домовилися про співпрацю, – розповів під час заходу директор «Рейн-Агро» Павло Горбачов.
– Компанія «ТД Гермес» бере участь у заході вже третій
рік поспіль. Традиційно «Агропром» дає можливість продемонструвати великій кількості відвідувачів наші досягнення, дає
напрямок для удосконалення і розвитку, – наголосив під час
виставки керівник відділу продажів Денис Лозенко.
– Компанія «Маїс» (Дніпро) традиційно з особливим задоволенням бере участь у «Агропромі-2019». На цій «домашній»
виставці ми завжди знаходимо нових клієнтів, як в Україні, так
і за кордоном, маємо можливість розповісти про наші гібриди
та досягнення у результатах врожайності колегам-професіоналам, сільгоспвиробникам та студентам-аграріям. Ми
пропонуємо насіння гібридів кукурудзи світового рівня власної
селекції, маємо зареєстровані гібриди в Білорусі, ЄС. Випробовуємо нові у Казахстані, США, Європі.
Ми завжди залюбки зустрічаємося з нашими постійними
партнерами, яких у Дніпропетровській області у нас особливо багато, щоб обмінятися планами, вислухати пропозиції.
Нам важливо почути думки та відгуки наших клієнтів. Цього
року пропонуємо одразу 9 нових гібридів кукурудзи: ДМС 3015,
ДМС 1915, ДМ Унія, ДМ Стікер, ДМС 2715, ДМ Дует, ДМ Нейтів,
ДМ Санрайз, ДМ Конфес. Продовжуємо активно розвивати
співпрацю із дистриб’юторськими компаніями, тому багато
наших новинок можна знайти також і у них, – поділився
враженнями від участі начальник відділу маркетингу
НВФГ «Компанія МАЇС» (Дніпро) Едуард Федоренко.
– Ми вперше взяли участь у виставці «Агропром» у Дніпрі,
– зазначив менеджер зі збуту заводу «Ремсинтез» Сергій
Бадердінов. – Захід цілком виправдав наші сподівання. Ми
зустріли своїх постійних клієнтів, зібрали відгуки про нашу
техніку, напрацювали нові контакти. На виставці презентували нашим аграріям модернізовані зернові сівалки СРЗ-3,6 та
СРЗ-5,4, СРЗ-4 з міжряддям 12,5 та 15 см, СІЧ-4,2 (3,6), а також
«Атрію» і СПУ-8(6). Такі агроплатформи потрібні і компаніям-виробникам, і фермерам. В нас одна мета – збагатити
нашу землю, удосконалити виробничі процеси для збільшення
урожаїв і прибутків.
– Для нас «Агропром-2019» – це ключова платформа,
де зустрічаються професіонали аграрного сектору. Вони
відвідують такі заходи у пошуках сучасного обладнання,
технологій і нових контактів для співпраці, внаслідок чого ми
отримуємо потужний зворотній зв’язок. Саме тому плануємо
свою участь і у майбутньому, – зазначила Надія Шевченко,
представник компанії «Ювента Агрохім».
– Торговий дім «Деметра-Агро» представив на «Агропромі-2019» у Дніпрі посівний матеріал, засоби захисту рослин
та мікродобрива. Як насіннєве господарство ми також
ексклюзивно представляємо провідні європейські компанії
на аграрному ринку України. Участь у Національній виставці агротехнологій «Агропром» стала приємною щорічною
традицією для ТД «Деметра-Агро». Виставка об’єднала як продавців, так і покупців, традиційно дала можливість завести
нові знайомства, зустріти майбутніх партнерів і обмінятися
досвідом, – наголосив представник «Деметра-Агро» Геннадій Смольнюк.
– Компанія «Екоорганік» представила на виставці «Агропром-2019» у Дніпрі мікродобрива власного виробництва. На
стенді компанії наші менеджери надавали фермерам інформацію про добрива з лінійок «Еколайн» та «Грос», а також
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знайомили клієнтів із новою лінійкою рідких стартових добрив «Фітостарт» (NPK), – прокоментували участь у виставці
представники відділу збуту підприємства.
– Український завод-виробник посівної та ґрунтообробної техніки АК «Фаворит» представляв на «Агропромі
– 2019» одразу декілька зразків власної техніки. Це класичні,
усім відомі моделі зернових і просапних сівалок, модернізовані
під потреби нинішніх фермерів і сільгосптоваровиробників.
Зернова сівалка заводу «Фаворит» повністю модернізована
(як порівняти з класичною СЗ), має варіатор і трирівневу
котушку для рівномірного висіву з додатковою можливістю
посіву дрібного насіння без переналаштування. До того ж, її
«озброїли» збільшеними бункерами.
Був також представлений модифікований транспортний
пристрій для СЗ, що витримує більші навантаження по нерівностях дороги. Сівалка точного висіву Весна-8 – результат
повної переробки та глибокої модернізації славнозвісної УПС-8.
Презентували також і навісний розкидач сухих мінеральних
добрив РДФ-1000 та маніпулятор, завдяки якому навіть маленьке господарство може бути автономним під час, скажімо, завантаження біг-бегів, а також автоматизувати процес
внесення добрив, – зазначив на виставкому стенді компанії
Роман Довгопол, менеджер із продажів АК «Фаворит».
«Агропром-2019» став історією, а вітчизняні аграрії вже
починають готуватися до нових заходів подібного формату у
Києві, Кропивницькому та інших містах України. Агровиставки і для агрокомпаній, і для фермерських господарств – це
можливість удосконалити те, що вже є, модернізувати власну
роботу, примножити врожаї та прибутки. АПК залишається
тим «китом», який розвиває економіку України. А тому мода на
такі агрозаходи не зникне ніколи.
Андрій Мороз
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НОВИНИ

ВИСТАВКА «АГРОТЕХНІКА-2019»
У ЛЬВОВІ: ПІДСУМКИ
5-7 березня 2019 р. XII виставка «АгроТехніка» зібрала у Львові вітчизняних і закордонних
виробників та продавців сільськогосподарської техніки та обладнання на виставкових площах
стадіону «Арена Львів».
Експозиція виставки була представлена такими
тематичними розділами: сільгосптехніка, обладнання,
комплектуючі, запчастини, добрива, засоби захисту рослин,
саджанці, насіння. На виставці презентували свою продукцію понад 50 експонентів з різних регіонів України, з
яких більшість учасників – вітчизняні виробники. Відвідало
виставку більше трьох тисяч осіб, серед них – фермери,
керівники сільгосппідприємств, агрофірм, елеваторів, агромагазинів Західного регіону України.
Серед учасників виставки були відомі компанії: Hifi
Filter Polska Sp. z o.o., VELES AGRO, Агро Компанія «VINAVI»,
ТОВ «АГСОЛКО», ПП «Автопульс», Агролидер ТМ, АГРОДОКА,
Автоцентр АІС Львів, ТД Агроальянс, ТОВ «Агромаш-Калина», ТМ ГЕРКУЛЕС, НПП ТОВ «Екструдер», ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів», Компанія «Міні-Агро»,
ТОВ «НФМ АГРО», ПМП НВ «ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ»,
ТОВ «Технакат», ТОВ «УКРСІЛЬГОСПМАШ», ТОВ «ЮГТЕХКОМПЛЕКТ», ПП «ЮкомАгро», ТОВ «ЮТО-Україна»,
ПНВП «ЯР-СТЕП» та ін.
В рамках виставки відбулися конференції, семінари,
презентації за участю Департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА та фірм-учасників, а також відкритий (публічний) аукціон з продажу сільськогосподарської техніки та обладнання, що були у використанні. Ці
заходи завжди особливо популярні серед відвідувачів.
Редакція журналу «АгроЕліта» поспілкувалася з одним
із відвідувачів виставки – керівником ФГ Богіва М. М.
та ПАФ «Бережниця», що у Жидачівському районі на
Львівщині.
– Наше господарство має в обробітку 450 га землі, утримуємо 300 голів ВРХ, з них – 100 дійних корів, – розповідає
пан Микола Богів. – На виставку «Агротехніка» до Львова
ми приїхали подивитися на трактор YTO. Маємо такий у
своєму господарстві вже більше 10 років, він підходить нам
за всіма параметрами. Хочемо придбати ще два трактори
для обробітку ґрунту і на ферму.
На виставці представлені новіші моделі YTO, аніж ми
маємо, і я впевнений, що цей трактор буде ще кращим
помічником у нашому господарстві. Порівнюємо його з
іншими і робимо вибір, думаю, зупинимося на моделі YTOLX954, потужністю 105 к.с.
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– Чому саме YTO? Що Вам подобається у цьому тракторі?
– YTO економічний і зручний, не так часто ламається,
як інші трактори. На тракторі YTO, який маємо у нашому
господарстві, за 8 років роботи ми поміняли лише ґуму, і через 10 років ремонтували двигун, а напрацював він багато
мотогодин.
Трактор підходить до всіх наших агрегатів: дискової
борони, культиватора, плуга, причепів. Плануємо поставити
на нього ще фронтальний навантажувач, щоби вкидати
силос, сінаж. Це універсальна модель, яка нам дуже подобається.

– Переваги YTO над іншими тракторами у цьому
сегменті?
– Багато фермерів віддають перевагу тракторам інших
виробників, тому що звикли, говорять, що доступніший
сервіс, простіше знайти запчастини. Та YTO кращий, ми
відчули різницю, бо мали з чим порівняти. Протягом 10 років, відколи користуємося трактором YTO, у нас проблем зі
запчастинами не було: їх не треба було так багато, та й все
було в наявності. Сервісом компанії «Агсолко» ми теж задоволені, потрібні запчастини доставляють протягом тижня.
Я не роблю рекламу, та YTO – це справді хороший трактор,
всім рекомендую і закликаю купувати.
Марія Хрунь
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АКТУАЛЬНО

ЯК ФРАНЦУЗЬКІ ЕКСПЕРТИ ОЦІНИЛИ
УКРАЇНСЬКЕ ТВАРИННИЦТВО
На міжнародній виставці «АгроВесна 2019», що відбулася у Києві 19-21 лютого, у День Франції
говорили про можливості та перспективи українського сільського господарства, зокрема, про
ситуацію з тваринництвом.
Ніколя Перрен, радник з сільського
господарство Посольства Франції в
Україні, який виступав модератором
секції «Тваринництво: можливості та
перспективи» нагадав, що французьке
сільське господарство – загальновідомий лідер у світі як експортерів картоплі, насіння, вина, яблук, зернових,
молочних продуктів і обладнання для
сільського господарства, також Франція
– перший виробник зернових у Європі.
Французькі фермери зацікавлені у
співпраці з Україною та готові ділитися
досвідом.
Для того, щоби побачити, як працює
українське тваринництво, зробити певні висновки щодо перспектив торгівлі
з Україною, впродовж року французькі
експерти вивчали сектор тваринництва
в Україні – відвідували підприємства,
аналізували статистику, проводили зустрічі та інтерв’ю. Про кінцеві
висновки цього дослідження розповів
Мішель Рійо, керівник проектів із
національної та міжнародної співпраці Генеральної дирекції Інституту
свинарства Франції.

ПТАХІВНИЦТВО МАЙЖЕ
МОНОПОЛІЗОВАНЕ
У Франції ефективна сільськогосподарська модель виглядає так: головним чином продукцію вирощують на
сімейних професійних фермах члени
однієї родини, але є і наймані праців-
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ники. Ці ферми в середньому займають
приблизно 60 га, а сімейний капітал
часто представлено у формі акціонерних компаній. Продукти виробляють
високої якості, технології високопродуктивні, відбувається постачання
якісних кормів та засобів виробництва.
Як правило, фермери входять до різних
асоціацій, спілок, кооперативів, інших
структур, де вони є і членами, і власниками. Асоціації стежать за організацією
виробництва, створюють торговельні
мережі, консультують учасників з різних
питань господарювання для того, щоб ті
мали гарні показники. Тут же здійснюють контроль якості, щоб продукція
була якісною та корисною.
Що ж стосується України, то за словами доповідача, особливості вирощування домашньої птиці у тому, що головним
чином курей вирощують компанії –
85%. До того ж у нашому птахівництві
спостерігається майже монополія на
м'ясо птиці – МХП (ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», ТМ «Наша Ряба»)
тримає першість, як у виробництві, так
і у експорті. Операційна дохідність у
цього підприємства дуже велика, вдвічі
більша, ніж у інших, навіть великих
виробників. Це підприємство має змогу
робити чимало інвестицій, вкладати
в потужності з виробництва, будувати нові комплекси. Тут застосовують
високу технологічність та дбають про
біобезпеку. Рентабельність краща ніж

будь-де. Експорт курей дуже розвинутий і його обсяги зростають, тож можна
сказати, що українська курка успішно
«виходить» на європейський ринок.
Сектор виробництва яєць дуже
схожий за структурою на виробництво
курки на м'ясо. Тут також все концентрується між великими підприємствами.
Найбільшими гравцями на ринку яєць
в Україні є група компаній «Овостар
Юніон» (ТМ «Ясенсвіт») та агрохолдинг
«Авангард» (бренд «Квочка»). Також
вже є й чималі інші виробники. Загалом
у цій сфері виробництво вертикально
інтегроване та низьковитратне, засноване на обмеженій кількості операторів.
Значну кількість яєць виробляють і в
приватних домогосподарствах. Експерти зробили висновок, що цей сектор
ризикує зменшити виробництво.

МОЛОКО ВІД ПРИВАТНИХ
ГОСПОДАРСТВ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ
ЯКОСТІ
Вирощування великої рогатої худоби
в Україні має свої особливості. Існують
ферми на велику кількість корів, але
більшість з них – у дуже старих приміщеннях, побудованих ще до незалежності України. Тут генетику не розробляють, управління тваринництвом не
пристосоване до сучасних вимог, а працівники здебільшого похилого віку. Та
й якість молока тут низька. Але є і приклади сучасних успішних виробництв
на більше ніж 500 корів. Ці виробництва
працюють на рівні сучасних світових.
Ферми розташовані в дуже великих
приміщеннях, з сучасним обладнанням,
з надсучасними доїльними залами, якісним поголів’ям, ефективною годівлею
та продуктивною робочою силою. Тут
інвестиції складають понад 10 тис. євро
на одну корову і саме тут випускають
молоко класу «Екстра».
Загалом, три чверті молочних
продуктів в Україні виробляють на
невеликих фермах, і це виробництво потроху зменшується, оскільки
постачання сировини нестабільне.
Французькі експерти ознайомилися з
різними типами ферм і переконують,
що середнього розміру ферми з низьВсеукраїнський аграрний журнал №3 (74) / 2019

ким рівнем технології можуть зникнути,
оскільки стикаються з різними складностями. Також крихким є виробництво
в домогосподарствах. Відповідно до
стандартів ЄС якість молока тут низька,
в приватних домогосподарствах –
взагалі ніякої відповідності нормам ЄС з
якості молока. Передовсім, це проблеми з бактеріологічними показниками,
а також з наявністю жиру та білку. Із
плюсів – молочні виробництва добре
поширені по всій території України. Але
у виробників якісної продукції є проблеми зі сировиною, оскільки поблизу
немає виробників якісного молока,
молоковози доводиться ганяти досить
далеко, що призводить до збільшення
собівартості продукції.

ЯЛОВИЧИНА: МОЖЕМО
ПОСТАЧАТИ ТЕЛЯТ У ЄВРОПУ
Загалом значну кількість м’яса – до
74% яловичини – вироблять приватні
домогосподарства. На сьогодні спостерігається тенденція до зменшення
виробництва м’яса в усіх домогосподарствах через те, що зменшується попит і
цей сектор не вважається комерційно
привабливим. Але залишається кілька
зон, де виробництво м’яса пов’язане із виробництвом молока. Майже
половина яловичини – це переробка
молочних корів, оскільки, як відомо,
для виробництва молока треба мати
телят. Зазначили і те, що в Україні немає
нормальної організації збору цих телят
для відгодівлі та виробництва м’яса.
Експерти побачили в Україні потенціал
у виробництві телят, яких можна було б
експортувати. Поки що цей потенціал
українці не використовують.
Також проблему побачили в тому, що
бійні здебільшого невеликі, розкидані
по країні та погано облаштовані, а це
негативно впливає на якість виробленого м’яса і на все те, що стосується
www.agroprod.biz

ідентифікації тварин, виробника та
санітарного контролю.
Попри те, експорт яловичини збільшується і має великий потенціал.

АФРИКАНСЬКА ЧУМА ТА НИЗЬКА
ЯКІСТЬ М’ЯСА СТАЛИ НА ЗАВАДІ
ЕКСПОРТУ СВИНИНИ
У секторі свинарства в Україні існує
два типи господарств. Перша модель
– це старі модернізовані колишні колгоспні ферми, де є від 300 до 2000 свиноматок. Тут, як зазначають експерти,
виробляють приблизно 50% свинини,
але оскільки інвестиції обмежені, низька ефективність і низька продуктивність
праці. Друга модель – великі комплекси,
вони сучасні та конкурентоспроможні.
Тут спостерігаємо швидке зростання,
високу ефективність і рентабельність.
Але інвестиції сюди роблять обережно,
і цей ринок є закритим через політичні
причини та санітарний статус.
Загалом, поголів’я свиней скорочується і це частково пов’язано з
африканською чумою, яка становить
неконтрольовану небезпеку. Хоч ритм
поширення хвороби зменшився, але
все ж не припиняється.
Українці вміють працювати у секторі
свинарства, він має певний потенціал,
але менший за потенціал яловичини
і курятини. У експертів склалося таке
враження, що розвиток цього сектору
стримують.
А ще фахівці не побачили з боку
України агресивних намірів «завалити» ЄС нашою свининою. Головною ж
перешкодою експорту свинини до ЄС
відзначили низьку якість м’яса.
Якщо говорити про загальні висновки, то успішним прикладом може
слугувати розвиток великих компаній
– це вертикально інтегровані, високотехнологічні, з високою інтенсивністю

виробництва (у рослинництві та птахівництві, виробництві яєць, меншою
мірою – вирощування свиней). Деякі з
цих українських виробників отримали
доступ до європейського ринку, прийнявши стандарти ЄС, відтак успішно
експортують свою продукцію в Європу.
Щодо свинини, то немає експорту та
немає короткострокових перспектив,
оскільки тут напружена санітарна ситуація, пов’язана з африканською чумою
свиней. І жоден український м’ясокомбінат не відповідає стандартам ЄС.
Але залишаються і значні прогалини.
Наприклад, сільські зони, не охоплені
виробництвом, вимирають. Занедбана
інфраструктура спільного користування: зрошувальні системи, дороги, сховища. Спостерігаємо низьку технічність
та безпечність технологій виробництва
(окрім великих компаній). Існують проблеми із забезпеченням здоровими та
якісними продуктами. Також відбувається домінування монополій і відсутність
конкуренції.
Серед чималих пробілів і проблем
експерти зазначили недостатню увагу
до будівництва інфраструктури та
транспортування. Це позбавляє регіони
можливості розвиватися.

ФРАНЦІЯ ГОТОВА ДІЛИТИСЯ
ДОСВІДОМ
Перспективи співпраці французи
побачили у тому, щоб поділитися своїм
досвідом і показати, що їхня модель
виробництва може гарно спрацювати і
в Україні.
«Франція зацікавлена бачити поряд
із собою Україну як партнера, щоби ми
могли порівняти наш досвід, – зазначив
на завершення Мішель Рійо, керівник
проектів із національної та міжнародної співпраці Генеральної дирекції Інституту свинарства Франції. –
Спираючись на досвід своєї країни та
її експертів, ми готові організувати підготовку та перепідготовку
кадрів, і були б раді такому партнерству. Особливо, коли мова про деякі
регіони, яким потрібно забезпечити
життєздатність, щоб не вимирали
села, якщо там немає виробництва.
Ми готові допомогти у тому, щоб люди
самі організовували собі роботу, адже
є потреба в забезпеченні якісною продукцією, у підвищенні технічного рівня
ферм і переробних підприємств.
І є потреба налагодити здорову конкуренцію між виробниками для того, щоб
уникати домінування когось одного на
ринку».
Ольга Соломка
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ГІСТЬ НОМЕРА

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
І МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ ГОТУЄ
ЕЛІТУ УКРАЇНИ
За статистикою, сьогодні на ринку праці одними з найзатребуваніших є професії
у галузі сільського господарства. Фахівці, в яких достатній рівень знань, умінь та
навичок у цій сфері, завжди можуть знайти роботу з гідною оплатою не лише в нашій
країні, а й за кордоном. В Україні є чимало навчальних закладів, де готують майбутніх
спеціалістів агропромислового комплексу.
І гідне місце серед них посідає Тернопільський національний економічний університет, у стінах якого вже
45 років успішно функціонує факультет аграрної економіки і менеджменту. Серед випускників, які здобули вищу
освіту за спеціальностями ФАЕМ, є чимало відомих людей
нашої держави - третій Президент України Віктор Ющенко, міністр аграрної політики, народні депутати Верховної
ради України, мери міст, голови територіальних селищних
громад, вчені, фінансові директори, експерти, керівники
підприємств, успішні бізнесмени та ін.
Аби дізнатися, чим сьогодні живе факультет аграрної
економіки і менеджменту ТНЕУ та які аграрні спеціальності пропонує абітурієнтам, ми поспілкувалися з його
деканом Борисом Олеговичем Язлюком.
Борис Олегович - професор, доктор економічних
наук. Вже 4 роки він очолює факультет, і під його умілим
керівництвом ФАЕМ отримав «друге дихання», почав
розвиватися, модернізуватися, взяв курс на міжнародні
освітні стандарти.
- З гордістю можу стверджувати, що ми готуємо еліту
України, - розпочинає розмову пан Борис. – Адже всі
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зусилля спрямовуємо на студентів, на їх всебічний розвиток, вкладаємо у них серце та душу, аби виховати не лише
професіоналів своєї справи, а й справжніх патріотів нашої
держави.
- За якими спеціальностями готують студентів
на ФАЕМ?
- У складі нашого факультету функціонують чотири кафедри: кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу; кафедра менеджменту
біоресурсів і природокористування; кафедра фізичної
культури і спорту та новостворена кафедра екології і
агрономії (спеціальність «Екологія» і «Агрономія»).
Оскільки наука не стоїть на місці, агропромисловий
комплекс постійно розвивається, мало не щодня з’являються новітні технології та інновації, ми, крім наших традиційних спеціальностей - «Облік і оподаткування», «Фізична
культура і спорт», «Економіка», «Менеджмент», відкрили
нові спеціальності. А саме: вперше в Україні запровадили
спеціальність «Облік і аналітика цифрової економіки»,
ще одна унікальна спеціальність, започаткована лише у
вересні 2018 року, - «Експертна оцінка землі і нерухомого
майна», і спеціальність «Геодезія та землеустрій».
В майбутньому маємо намір запровадити ще й таку
популярну сьогодні спеціальність як «Туризм» в напрямку
зелений туризм, оскільки це є актуальним для вивчення
та запровадження в Україні.
- Яка зі спеціальностей є найпопулярнішою?
- Зростає кількість охочих здобути спеціальність «Експертна оцінка землі та нерухомого майна», також багато
вступників обрали спеціальність «Геодезія і землеустрій».
Це зумовлено тим, що на сьогодні ці професії є досить
важливими та перспективними. Про їх актуальність
свідчить і той факт, що Міністерстві освіти і науки України
з кожним роком збільшує кількість державних місць на
аграрні спеціальності.
- Як відбувається навчання? Збережено традиційний підхід чи практикуєте інновації?
- Ми повністю змінюємо підхід до навчання, запозичаємо закордонний досвід. Тому від традиційного аудиторного починаємо помалу відходити і переходимо на
дуальну освіту, що передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих
кадрів. Так, наприклад, наші студенти протягом семестру
два місяці навчаються в аудиторіях, а тиждень працюють

на виробництві. Це дає дуже позитивні результати, адже,
до практичних навичок, вони ще й отримують заробітну
плату. І після закінчення університету працевляштовуючись, вже мають досвід роботи.
Також у нас читають лекції й викладачі з інших ЗВО,
в тому числі й з-за кордону. Практикуємо міжнародний
обмін, співпрацюємо з ЗВО, зокрема Європи та Америки.
Для цього дуже велику увагу приділяємо іноземній мові,
збільшили кількість годин на її вивчення.
Наші студенти можуть самі обирати дисципліни, які
хочуть вивчати та поєднувати навчання на кількох факультетах.
- Які можливості дає ФАЕМ своїм випускникам?
- Наш факультет тісно співпрацює з усіма великими господарствами та провідними агрофірмами як на
Тернопільщині, так і в інших містах. Студенти проходять
там практику, для них проводять екскурсії, аби вони мали
змогу наочно побачити все те, про що їм розповідають на
парах.
Керівники великих сільгосппідприємств є у нас
головами екзаменаційних комісій, ми запрошуємо їх на
захист магістерських робіт, і часто буває так, що студенту
пропонують роботу відразу в аудиторії. Хоча, зазначу,
що з працевлаштуванням у випускників ФАЕМ, зазвичай,
жодних проблем немає, адже їх з задоволенням беруть у
свій штат різні агропідприємства по всій Україні.
- Як старшокласники можуть про вас дізнатися?
- Щороку для абітурієнтів у ТНЕУ відбувається День
відкритих дверей, де всі охочі можуть ознайомитися з
нашими факультетами та спеціальностями, обрати собі
фах до душі. Цього року плануємо провести його у травні.
Маємо філії по всій Україні, співпрацюємо з технікумами, коледжами, звідки студенти можуть до нас вступити
одразу на третій курс. Також їздимо у школи, спілкуємося
з учнями, розповідаємо їм про наш факультет, про можливості, які він дає студентам та про широкі горизонти,
які він відкриває перед своїми випускниками.
P.S. Усю детальну інформацію про спеціальності/освітні програми, умови вступу та правила прийому абітурієнтів можна знайти на сайті факультету
аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ: www.tneu.
edu.ua/faculty/faem/, а також на сторінці ТНЕУ ФАЕМ у
Фейсбук.
Спілкувалася Анна Артим

www.agroprod.biz

21

ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБПРИСКУВАНЬ
Ні для кого не секрет, що ефективність обробок засобами
захисту рослин залежить від їхньої якості та оригінальності.
Але крім якості самих засобів захисту рослин на їхню ефективність впливають багато факторів: умови проведення обробок (температура, вологість, вітер та ін.), якість налаштування
обприскувачів і, звичайно ж, – якість води, яку застосовують
для приготування робочих розчинів.
Воду для обприскування, як правило, беруть з природних і
штучних водойм або зі свердловин. І якщо від бруду воду можна очистити за допомогою фільтрації, то такі важливі параметри якості води як твердість і кислотність залишаться без змін.
У більшості аграрних регіонів країни вода, яку застосовують
для обприскування, має високу твердість, що обумовлена великим вмістом в ній солей кальцію і магнію, і має лужну реакцію.
Тверда вода негативно впливає на ефективність засобів
захисту рослин (особливо піретроїдів і гербіцидів на основі
2,4-Д, МЦПА, гліфосату, клопіраліду та ін.), викликає випадіння
в осад деяких хімічних речовин (фосфор) і може призводити до
засмічення фільтрів і форсунок обприскувача.
У розчині з високолужною реакцією рН багато пестицидів
схильні до процесу лужного гідролізу, який викликає розпад
їх активних складових (цей прийом навіть застосовують для
утилізації некондиційних пестицидів та їхніх відходів, для очищення стічних вод). Тому для ефективної роботи ЗЗР потрібно
приділяти велику увагу рН води та її твердості.
Поліпшити якість води для обприскування і підвищити
ефективність хімічних обробок і листкового живлення рослин
допоможе новий кондиціонер для води Текнофіт рН+, вироблений іспанською компанією «Агрітекно Фертілізантес». Продукти
цієї компанії вже відомі багатьом фермерам.
Текнофіт pH+ дозволяє вирішити одночасно кілька проблем,
пов'язаних з якістю води, та підвищити ефективність обприскування і дії пестицидів:
► Регулює рівень кислотності води. Рекомендовані
норми внесення залежать від вихідного рівня рН розчину:
50-150 мл / 100 л розчину для високолужної води (рН 8 або
вище) і 30-50 мл / 100 л розчину для слаболужної води (рН
6,5-8).
► Має колірний індикатор, який забарвлює воду в колір,
що відповідає певному рівню кислотності (помаранчевий – рН
5,5-6,0, рожевий – рН 4-4,5), що дозволяє приготувати робочий
розчин потрібного рівня рН без додаткового використання
спеціальних вимірювальних приладів. Для зручності колірна
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шкала нанесена на етикетці. Необхідну кількість Текнофіт рН+
можна визначити, приготувавши невелику кількість розчину в
мірній склянці, а потім пропорційно розрахувати норму на весь
обсяг обприскувача.
► Дезактивує іони твердої води, тому що:
• знижує поверхневий натяг води, забезпечуючи
рівномірне змочування, розподіл робочого розчину на
поверхні і скорочуючи його втрати завдяки зменшенню
стікання з листка рослини;
• покращує проникнення робочого розчину всередину
тканини рослин завдяки пом'якшенню кутикулярного
шару листка;
• усуває піноутворення, що скорочує час простоїв обприскувача в очікуванні природного осідання піни;
• дозволяє знизити витрату робочої рідини на одиницю
площі, підвищуючи продуктивність і скорочуючи витрати часу і коштів на хімічні обробки рослин;
• покращує стабільність багатокомпонентних бакових
сумішей;
• знижує ризик розпаду діючих речовин пестицидів.
Використання кондиціонера для води Текнофіт рН+ значно
скорочує ризики, пов'язані з якістю води для обприскування із
застосуванням неоригінальних пестицидів, і підвищує біологічну та економічну ефективність засобів захисту рослин і добрив
для листкових підживлень.
Наприклад:
За норми виливу робочого розчину 150 л/га затрати на
Текнофіт рН+ складуть від 20 до 100 грн/га в залежності від
вихідного рівня рН розчину. Це в свою чергу дозволить застосовувати оригінальні ЗЗР із мінімальними нормами внесення і
знизити витрати на їхню вартість в середньому на 25%, а також
зменшити норму виливу, що дає можливість економити на
доставці води.
Намагаючись отримати економію на засобах захисту
рослин, використовуючи генерики оригінальних пестицидів,
краще підстрахуватися і затратити незначну суму на придбання
Текнофіт рН+. Офіційним ексклюзивним дистриб'ютором продуктів «Агрітекно Фертілізантес» в Україні є компанія «Торговий
Дім Лемберг».
Детальніше про цей та інші продукти
«Агрітекно Фертілізантес» В
 И можете дізнатися на
нашому сайті Agritecno.com.ua або за телефоном
+380989405487
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ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
В ПОСІВИ ВІД
ПОГОДНИХ РИЗИКІВ
meteozakhist.in.ua

ТОВ «Сингента»
Консультаційний центр:
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

0 800 500 449

www.syngenta.ua
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ПЛЮСУЙ ПЕРЕВАГИ РАЗОМ З ІННОВАЦІЙНИМ
ФУНГІЦИДОМ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
АДЕКСАР® СЕ ПЛЮС.
Україна є одним з найбільших виробників зерна у світі, який успішно
покриває не тільки власні потреби,
а й щорічно демонструє потужний
експортний потенціал, посідаючи відповідно четверте та п’яте

місце за обсягами продажів зерна ячменю та пшениці на зовнішніх ринках.
Однак незважаючи на це, показники
урожайності зернових колосових залишаються на доволі низькому рівні і
значно поступаються високорозвине-

Рис. 1. Зростання частки SDHI продуктів.

Рис. 2. Динаміка росту площ застосування
препарату Адексар® СЕ Плюс.

Ефективність роботи препарату підтверджена незалежними європейськими
організаціями HGCA, ADAS, а також досвідом випробування в умовах України
на локаціях агроцентрів компанії BASF.
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ним країнам Євросоюзу. Для прикладу, у 2017 році середня урожайність
пшениці в Україні сягнула найвищих
показників за часи незалежності і
була на рівні 4,2 т/га, тоді як країни ЄС
в середньому зібрали по 5,9 т/га. Причиною такої ситуації є не лише різні
погодні умови та системи удобрення,
а й різні підходи до захисту посівів
від шкодочинних об’єктів, зокрема
хвороб. Якщо проаналізувати систему
фунгіцидного захисту зернових в
Україні, то вітчизняні аграрії вибудовують її головним чином на препаратах триазольної групи, доповнюючи
їх стробілуриновмісними. Тоді як у
країнах ЄС домінуюче положення
мають фунгіциди групи SDHI (інгібітори сукцинатдегідрогенази). Її
доповнюють стробілуріни, а сегмент
SDHI лише починає розвиватися. Ці
фунгіциди характеризуються високою
ефективністю і широким спектром
контрольованих хвороб, мають
лікувальну дію і тривалу до 30-40 днів
превентивну. Це дозволяє західноєвропейським аграріям бути впевненими в ефективному захисті посівів
зернових культур, а також пластичними в плануванні системи захисту з
врахуванням, як особливостей сорту,
так і погодних умов.
Зазирнувши глибше в сегмент
SDHI виявиться, що найбільш популярною речовиною цього класу,
яку використовують фермери країн
ЄС для захисту зернових культур, є
Ксеміум® (флуксопіроксад) компанії
BASF. Частка ринку в цього сегменту
коливається в межах 40-50% в різних
країнах. Саме тому, з урахуванням
досвіду високорозвинених європейських країн, на ринку України з'явився продукт Адексар® СЕ Плюс. Він
поєднує в собі три діючих речовини
з групи SDHI (Ксеміум®), тріазолів та
стробілурінів. Продукт дуже успішно
завойовує своє місце на ринку України. Це підтверджує динаміка площ
оброблених цим препаратом за останні декілька років. Площа на яких
застосовується препарат, з моменту
появи його на ринку виросла
майже в 7 разів і сягнула 300 тис. га.
(рис. 2).
Ті, хто вже скористався цим продуктом підтверджують ряд преваг.
Всеукраїнський аграрний журнал №3 (74) / 2019

Ковальчук Олексій, головний
агроном ТОВ «Арчі».
«Препарат Адексар® СЕ Плюс з
трьома діючими речовинами дуже
добре контролює плямистості,
іржу, гельмінтосоріоз. Якщо раніше
ми використовували по три фунгіцидні препарати за сезон, то зараз
Адексар® СЕ Плюс сам справляється
замість них.»

Рис. 3. Контроль септоріозу листя пшениці за період 40 днів після внесення.
Дослідження 2012-2018 рр, Україна, кількість дослідів n=14.

Рис. 4. Контроль сітчастої плямистості ярого ячменю.
Дослідження 2012-2018 рр, Україна, кількість дослідів n=8

Бурилас Андрій, ТОВ «Захід Агро
МХП».
«На посівах озимої пшениці ми
стикаємось з такими хворобами, як
борошниста роса, септоріоз, іржа і
піренофороз. Застосовували в своїх
системах захисту інші препарати,
але вони не завжди забезпечували контроль всього спектру хвороб. Тому
наш вибір зупинився на препараті
Адексар® СЕ Плюс.
Так само і на посівах озимого ячменю. Застосували його в нашій технології і він показував кращий контроль
плямистостей ячменю порівняно з
тими препаратами що ми використовували раніше.»
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Результати досліджень демонструють високу ефективність проти
основних хвороб пшениці та ячменю.
Ефективність прости септоріозу листя
пшениці зберігається на високому
рівні (85%) навіть упродовж 40 днів
після внесення препарату за норми
1,0 л/га за рівня розвитку хвороб на
контролі 23% та вище. (рис. 3).
Аналогічні результати отримані і щодо контролю сітчастої плямистості ярого ячменю. Внесення
Адексар® СЕ Плюс у мінімальній
нормі витрату препарату 0,5 л/га забезпечило ефективність на рівні 84%
протягом 30 днів після застосування.
Окрім захисних властивостей Адексар® СЕ Плюс володіє
AgCelence®-ефектом. Це проявляється не тільки в збереженні листової
поверхні і подовженні її функціонуМикола Золотий, головний агроном ПП «Обрій».
«На полях де застосовували Адексар® СЕ Плюс була істотна прибавка
урожаю. Сам по собі Адексар® СЕ Плюс
добре контролює хвороби. Це є саме
важливе. Але препарат також має фізіологічний вплив на рослину – покращує так би мовити «самопочуття»
рослини. Із застосуванням препарату Адексар® СЕ Плюс ми заробляємо
гроші.»

вання, а й підвищенні концентрації
хлорофілу, стимулюванні нітрогеназної активності (засвоєння азоту),
ефективнішому використанні запасів
продуктивної вологи, підвищенні
стійкості до стресових умов, тощо,
що в свою чергу сприяє підвищенню
урожайності, розкриттю генетичного
потенціалу зернових культур.
Однак робота будь-якого препарату оцінюється не тільки за показниками ефективності, а й урожайністю та
економічною віддачою. Дослідження,
де основними параметрами оцінки були прибавка урожайності від
застосування препарату, її вартість
у грошовому еквіваленті, а також
затрати які були понесені на препарат та його застосування, їх окупність,
підтвердили високу рентабельність
Адексар® СЕ Плюс. Дані наведені в
таблицях говорять самі за себе. В
2016-2018 роках, які характеризувалися низьким пресингом хвороб
у посівах озимої пшениці по всій
території України, було отримано
прибавку урожайності, головним
чином за рахунок AgCelence®-ефекту,
в середньому 5,8 ц/га. Така прибавка
врожаю окуповує затрати на застосування, фунгіциду Адексар® СЕ Плюс
в 2,5 рази і забезпечує майже вдвічі
більший чистий прибуток порів25

Озима пшениця, 40 днів після внесення. Внесення: A - BBCH 37-39

КОНТРОЛЬ

АДЕКСАР® СЕ ПЛЮС, 1,0 л/га

Озимий ячмінь, 30 днів після внесення. Внесення: A - BBCH 37-39
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АДЕКСАР® СЕ ПЛЮС, 0,5 л/га

Варіанти
обробки

Урожайність, ц/га

Приріст врожаю від
фунгіцидів, ц/га

Вартість приросту врожаю, $/га
без ПДВ (пшениця 3 кл.
225,7 $ з ПДВ)

$/га з ПДВ

в перерахунку на
зерно, ц/га

Додатковий чистий
прибуток від фунгіцидів,
$/га з ПДВ

Окупність додаткових
виробничих витрат, %

Контроль

75,7

–

–

–

–

–

–

Адексар®
СЕ Плюс,
0.75 л/га

81,5

5,8

130,9

37,9

1,68

93,0

245

Продукт І
(азол+SDHI),
1,2 л/га

80,9

5,2

117,4

77,1

3,42

40,3

52

няно з його найближчим конкурентом на основі азолу та SDHI.
Більш об’єктивну економічну оцінку Адексар® СЕ Плюс було отримано
при захисті посівів озимого ячменю
за стабільно високого пресингу
хвороб упродовж 2016-2018 рр..
Використання цього фунгіциду в
26

Додаткові
виробничі
витрати
на застосування
пестицидів

нормі 0.5 л/га сприяло формуванню
прибавки урожайності на рівні майже
15 ц/га, що окуповує затрати на закупівлю і внесення фунгіциду більше
ніж у 12 разів. Це є беззаперечним
підтверженням високої ефективності
і економічної привабливості фунгіциду Адексар® СЕ Плюс.

Маючи стабільно високий пресинг
хвороб у 2016-2018 рр. у посівах ячменю ярого, економічний ефект
від застосування препарату
Адексар® СЕ Плюс помітний ще більш
яскраво. Застосовуючи препарат
навіть у мінімально рекомендованих
дозах, препарат покриває витрати на
внесення більше ніж у 12 разів.

Геннадій Терзи, директор
ТОВ «Комсомолець».
«Ми завжди пробуємо все нове
та інноваційне. Робота препарату
Адексар® СЕ Плюс – це темно-зелені
рослини і здорові листки у нас на полі.
Що і є підтвердженням того що вибір
зроблено правильно».
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Варіанти
обробки

Урожайність, ц/га

Приріст врожаю від
фунгіцидів, ц/га

Вартість приросту врожаю,
$/га без ПДВ
(ячмінь. 239,3 $ з ПДВ)

$/га з ПДВ

в перерахунку на
зерно, ц/га

Додатковий чистий
прибуток від фунгіцидів,
$/га з ПДВ

Окупність додаткових
виробничих витрат, %

Додаткові
виробничі
витрати
на застосування
пестицидів

Контроль

69,3

–

–

–

–

–

–

Адексар®
СЕ Плюс,
0.5 л/га

84,2

14,9

356,6

26,9

1,12

329,7

1226

Продукт І
(азол+SDHI),
0,8 л/га

83,0

13,7

327,8

53,1

2,22

274,7

517

В’ячеслав Небога, головний агроном СВК «Родина».
«Препарат Адексар® СЕ Плюс володіє
як захисною функцією так і лікувальною.
Якщо вже є зараження, препарат зупиняє хворобу і проводить захист подальшого урожаю. Окрім цього стимулює
ріст рослини. Що не менш важливо в
посушливі роки.
Часто в умовах півдня бувають засухи, і Адексар® СЕ Плюс сприяє кращому
подоланню стресу рослиною. Це позитивно впливає не тільки на величину
урожаю, але й на якість зерна. Впевнено
скажу: у відношенні ціна-якість за 10-ти
бальною шкалою оцінка препарату – 9 з
плюсом».

Зеновій Максимишин, директор
ПП «Агрофірма «Дзвони».
«Наша технологія передбачала
4-х разовий фунгіцидний захист. Це
дорого. І не тільки через вартість
препаратів, але й за рахунок самих
процесів внесення. Тому препарат
Адексар® СЕ Плюс для нас справжня
знахідка. З ним ми обмежуємось триразовим фунгіцидним захистом. За 10-ти
бальною шкалою відношення ціни до
якості я би йому поставив 9,9 балів.
Якщо ви хочете бути конкурентними
на цьому ринку та не тільки спостерігачами, а й активними учасниками
– тільки з Адексар® СЕ Плюс у вас є
майбутнє».

• Адексар® СЕ Плюс – це фунгіцид, який містить найбільш ефективні діючі
речовини з груп тріазоли, стробілурини і карбоксаміди. Характеризується найвищою ефективністю проти хвороб пшениці і ячменю серед
SDHI фунгіцидів.
• Різний механізм дії (контактний, системний, трансламінарний) і розподілу діючих речовин у рослині забезпечує пролонговану до 40 днів
профілактичну дію і відмінний лікувальний ефект.
• Захищає, як уже сформовану листову поверхню, так і нові прирости.
Посилює фізіологічні процеси у рослині.
• Адексар® СЕ Плюс найкраще серед SDHI фунгіцидів розкриває потенціал продуктивності зернових колосових і є найбільш економічно
привабливим.
www.agroprod.biz
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ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ЦУКРОВІ БУРЯКИ СІЯТИ МОЖНА І ТРЕБА:
«СВІТ НАСІННЯ» ПРОПОНУЄ ВИГІДНІ УМОВИ
Солодкий пісок – незамінний атрибут на столі будь-якої української родини, а «достоїнства»
продуктів переробки цукрових буряків годі й перелічувати. Попит на них формує як харчова
промисловість, так і альтернативна енергетика. Але як показує практика, не все так просто на
базовому рівні споживання цукрової сировини, а як наслідок – у вирощуванні солодких коренів.
Вітчизняна статистика звітує про щорічні коливання
посівних (зібраних) площ під фабричними цукровими
буряками. В Україні 2017 року всі категорії господарств
висівали цю культуру на площі 316,1 тис. га, а от уже
2018 року площі скоротилися до рівня 275,8 тис. га (майже на 13%). Незважаючи на підвищення продуктивності
культури (урожайність зросла з 474,9 до 497,8 ц/га),
минулого року вирощено на 8,3% менше сировини, що
позначилося на обсягах виробництва цукру.

За логікою економічних законів це мало би вплинути
на зростання цін на готовий продукт, але цього не відбулося і до сьогодні ціна на цукор поступово знижується
(до рівня 500-520 грн за мішок вагою 50 кг). Оскільки
схема розрахунків за цукрові буряки між заводами та
сільськогосподарськими підприємствами полягає у
передачі готової продукції, а її реалізацією займаються
уже самі аграрії, то «просідання» ціни негативно впливає
на їхнє бажання займатися вирощуванням цукрових
буряків.
За висновками експертів, це не єдина причина відмови «залучати» цю культуру у структуру посівних площ.
До них можна додати й складнощі процесу викопування
і транспортування коренів, умови приймання переробними підприємствами, їхню відмову приймати сировину
від дрібних товаровиробників та господарств населення.
То виникає питання, чи варто сіяти цукрові буряки і
що робити дрібним фермерам, які готові сіяти, але не
можуть виділити більшу площу, ніж 25 га (це мінімальний поріг, за якого заводи відкривають власну програму
підтримки виробників товарного кредитування) під цю
культуру?
Звичайно, що так, адже загальний обсяг попиту на цукрову сировину існуватиме та не зменшиться до критичного мінімуму, як і ціни на цукор не матимуть постійної
тенденції до зниження.
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Сьогодні за висновками експертів, існує кілька
позитивних чинників, що допоможуть вирішити, що ж
робити окремим категоріям виробників (фермерським
та особистим селянським господарствам).
Як відомо, держава через Міністерство аграрної
політики та продовольства вже другий рік запустила
масштабну підтримку вітчизняного фермерства. Серед
її основних напрямів є часткова компенсація вартості
насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців
та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або
його реалізацію.
Постановою КМУ від 30 січня 2019 р. № 126 внесено
зміни до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання фінансової підтримки
розвитку фермерських господарств (Постанова КМУ
від 7 лютого 2018 р. № 106). Передбачено збільшити
суму компенсації вартості насіння з 60,0 тис. грн до
80,0 тис. грн (без урахування сум ПДВ) на одне фермерське господарство. Загалом компенсація становитиме
80 відсотків вартості сертифікованого насіння базової
категорії. Для отримання компенсації потрібно мати
такі документи: сертифікат, що засвідчує сортові якості
насіння; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння;
платіжне доручення про оплату за насіння; накладна на
придбане насіння; акт про висів придбаного насіння.
У Державному бюджеті України на 2019 рік на
програму «Фінансова підтримка розвитку фермер-
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вих буряків навіть на невеличких ділянках.

ських господарств» виділено суму 800,0 млн грн, яку
за коментарями представників відомства незабаром
розподілять і для відшкодування вартості насіння.
Особливістю цьогорічної підтримки є те, що порядок
не передбачає квотного розподілу між регіонами, тому
будь-яке фермерське господарство може скористатися
цією програмою.
Крім цього, експерти ринку цукру заявляють, що
переробні заводи готові з цього року приймати солодкі
корені також від особистих селянських господарств,
які об’єднаються з іншими виробниками та сформують
оптимальну партію для транспортування на завод.
В цих умовах функціонування вітчизняної цукрової
галузі виробники насіннєвого матеріалу теж готові підтримати товаровиробників не лише якісним продуктом,
але й лояльною програмою взаємодії.
Серед них є відомий бренд на ринку насіння цукрових буряків – Sesvanderhave – європейський лідер
у цій сфері. Материнська компанія знаходиться у
Бельгії, та кілька років тому компанія започаткувала
повний цикл із вирощування сировини, виробництва,
підготовки та реалізації насіння на території України.
Потужності з виробництва насіння Sesvanderhave знаходиться у Броварському районі на Київщині, де виробляють більше мільйона посівних одиниць на рік. Таке
насіння має статус продукції вітчизняного виробництва
і підпадає під дію програми підтримки фермерських
господарств.
Загалом у лінійці компанії Sesvanderhave представлено понад 20 гібридів цукрових буряків, але існує спеціальна категорія «Фермер», до якої входять такі:
1. врожайно-нормальні (Крокодил, Пітон);
2. нормально-цукристі (Койот, Леопард, Плутон,
Шейен, Бакара),
3. цукристі (Імпакт).
Вони адаптовані до всіх природно-кліматичних зон
вирощування – від Полісся до Степу. Кожен фермер
може обрати якісне насіння залежно від потреб і умов
вирощування. Належне місце у лінійці займають диплоїдні гібриди Z, NZ-типу, які є стійкими до церкоспорозу,
іржі, мучнистої роси та високопродуктивними.
Крім базових характеристик, якими славиться насіння
Sesvanderhave, компанія створила цілу низку рішень, що
сприятимуть дрібним виробникам у вирощуванні цукроwww.agroprod.biz

Для цього сегменту виробник насіння запропонував
фермерську фасовку, яка дорівнює 1 кілограму (або 40
000 насінин), коли професійна (1 п.о.) складає 2,5 кг. Це
дозволить практично будь-якому господарству придбати на невелику ділянку.
До того ж, важливим аспектом цьогорічної політики компанії є лояльність у ціноутворенні для «фермерського» сегменту. Це означає, що ціна насіння за 1 кг
у зазначеному фасуванні буде нижчою проти ціни у традиційній тарі. Таке важливе рішення ухвалили з метою
поширення цукрових буряків серед різних категорій
господарств.
Виключне право реалізовувати цей продукт на
умовах лояльної підтримки фермерів та селянських
господарств матиме офіційний дистриб’ютор компанії
Sesvanderhave дочірнє підприємство «Світ насіння».
За словами директора підприємства Олега Макара,
ДП «Світ насіння» на ринку насіння цукрових буряків
представляє бельгійський бренд більше трьох років і
має широку мережу роздрібних магазинів у цілому регіоні, а також здійснює оптову торгівлю з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами тощо.
«На ринку Західного регіону наше підприємство
працює давно та є офіційним представником світових
і вітчизняних виробників насіння різних культур, ЗЗР,
мінеральних та мікробіологічних добрив. Тому у питанні
дистрибуції насіння цукрових буряків ми пропонуємо
комплексні рішення із захисту рослин та підживлення
протягом усього періоду вегетації. У ДП «Світ насіння»
працюють професійні агрономи-консультанти, які готові
допомогти та надати повний технологічний супровід
у процесі вирощування цукрових буряків», – зазначив
керівник ДП «Світ насіння».
До того ж, у разі потреби для перевірки виробничих посівів до аграріїв виїжджають фахівці компанії
Sesvanderhave та надають вичерпну інформацію про
особливості вирощування солодкого кореню.
Слід звернути увагу аграрних формувань і на те,
що, купуючи насіння цукрових буряків у комплексі зі
засобами захисту рослин та мінеральними добривами,
офіційний дистриб’ютор надає істотну знижку на продукти компанії.
У ДП «Світ насіння» переконані, що саме поєднання
професійного ставлення до справи, надійне партнерство із виробниками високоякісних продуктів та
індивідуальний підхід до клієнта дозволить налагодити
ефективне вирощування цукрових буряків та відродити галузь, зокрема у сегменті діяльності фермерських
господарств та дрібних землевласників.
Андрій Сава
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БІОЛОГІЯ, ЗДОРОВ’Я ТА РОДЮЧІСТЬ
ҐРУНТІВ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ВИСОКОЇ
ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Поки люди не знають закони природи,
вони сліпо підкоряються їм, а раз вони дізналися їх,
тоді сили природи підкоряються людям
Георгій Плеханов

Завжди актуальним для фермерів є пошук способів зменшення непрямих затрат з одночасним
збереженням або збільшенням врожаю та якості його кінцевої продукції, чого досягнути непросто
в сучасних умовах потенційної загрози агроекосистемі. Це зумовлено тим, що промислове
використання хімічних добрив, хоч і допомогло здійснити «зелену революцію», проте їхнє
застосування періодично викликає забруднення ґрунтових та поверхневих вод, тим самим створюючи
загрозу токсичності, як для фермерів, так і для споживачів. Саме цій проблематиці була присвячена
конференція, в якій взяли участь американські та українські науковці й агроексперти.
7 лютого у Львові відбулася міжнародна конференція
«Врожай починається з ґрунту», яку організувала група
компаній «Агро Експерт». Спікерами конференції були чотири
американські та двоє українських агроексперти, учасниками – більше ста агровиробників з усіх регіонів України, які
спробували з’ясувати основні проблемні питання агрономії й
управління ґрунтами, на які варто звертати більше уваги.

НАГОДУЙТЕ ҐРУНТ, АБИ ДОПОМОГТИ ЙОМУ НАГОДУВАТИ
ВРОЖАЙ
Спеціаліст із родючості ґрунтів Ніл Кінсі, який є власником
«Kinsey Agricultural Servises, Inc.», що спеціалізована на управлінні родючістю ґрунтів з 1973 року, презентував «Систему
родючості ґрунтів Альбрехта». Доктор Вільям Альбрехт
закликає: «Вивчайте природу, а не книжки про природу…»,
і додає: «Нагодуйте ґрунт, аби допомогти йому нагодувати
врожай».
Програма управління ґрунтами Ніла Кінсі базована на системі збагачення ґрунту поживними речовинами для правильного використання ґрунту та рослин, які на ньому ростуть,
використовуючи хімію для коригування фізичної структури
ґрунту, з метою збагачення його хімічного складу та з метою
коректного забезпечення рослин поживними речовинами.
Також система передбачає вплив на хімічний склад ґрунту та,
як наслідок, зміну та корегування його фізичної структури.
Таким чином, створюють сприятливі умови для розмноження
та розвитку біологічної складової ґрунтів. Те, що Нілу Кінсі та
компанії надсилають зразки ґрунтів для аналізу та рекомендацій з 75 країн (переважно США, Канади, Австралії, Нової
Зеландії, Південної Африки, Великої Британії, Німеччини,
Австрії, Франції та Мексики), говорить про результативність
застосування ним сучасних методик та засобів в агрономії.
Сьогодні, в час науково-технічного прогресу, винаходів та
інновацій не є складним заповнити одночасно всі недостачі
ґрунту, проте це дуже дорого. Завдання вчених, фахівців і
виробників рослинної продукції полягає в мінімізації затрат
на вирощування сільськогосподарських культур, а отже
й підвищення економічної ефективності галузі сільського
господарства в цілому.
Біологія та здоров’я ґрунтів, їхній хімічний склад більшою мірою залежить від підживлення біостимуляторами
для ґрунтових організмів і рослин. Цінова політика добрив
на сьогоднішньому ринку хоч і конкурентна, проте багато
фермерів відмовляються від них через те, що більшість з
них не тільки токсичні, а й дороговартісні. Тому, потрібна
альтернатива цим добривам і досвід провідних країн з розвинутим і прогресивним аграрним сектором у вирішенні цих
проблемних питань. Одне з таких рішень – представлений на
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конференції, натуральний, рідкий біостимулятор VitaZyme
(Вітазим) – для ґрунтових організмів і рослин, що містить
низку біологічних активаторів, які є побічними продуктами запатентованого процесу ферментації. В основу
цих активних речовин входять ферменти та інші потужні
стимулятори росту, такі як брасиностероїди, вітаміни групи В,
триконтанол та інші.
Вітазим – чи не єдиний стимулятор росту, який відновлює
імунітет рослини та родючість ґрунту, завдяки збільшенню кількості корисної мікрофлори. Перевага Вітазиму над
продуктами на основі гуматів і амінокислот, це більш тривала
дія після внесення (не 10-15 діб, а саме 60-80 діб на озимих і
ранніх ярих та 90-100 діб на пізніх ярих культурах).
Вітазим збільшує продуктивність технологій вирощування сільськогосподарських культур на 10-20% та забезпечує
додаткове надходження 30-60 кг/га біологічного азоту. Отже,
застосування Вітазиму в технології вирощування озимої та
ярої пшениці гарантує отримання зерна 3 – 1-го класу якості.
Вітазим застосовують для обробки насіння в нормі 0,5-1 л/т та
для обробки рослин нормою 0,5-1 л/га.
Використання VitaZyme у комплексній системі керування
сільськогосподарським виробництвом допоможе фермеру
подолати низку виробничих проблем. Це не популістське
гасло, цей біостимулятор вже встиг зарекомендувати себе на
аграрному ринку нашої країни, як доступний та ефективний
натуральний препарат. Про що свідчать відгуки в тому числі
і присутніх на конференції керівників, власників, директорів, фахівців і агрономів провідних аграрних фермерських
господарств України, серед яких Черкаська дослідна станція
біоресурсів, приватне сільськогосподарське підприємство
«Альфа-Агро» (Херсонська обл.), ТОВ «Злагода» (Кіровоградська обл.), ФГ «Форвард» (Луганська обл.), СТОВ «Богданівське» (Черкаська обл.), ЗАТ «НВТ Урожай» підрозділ НХП,
компанія «Кернел», СФГ «Золота осінь» (Одеська обл.) й інші.

ПОТРЕБА РОСЛИНИ У МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТАХ
«Годуйте свій ґрунт, бо це єдиний шлунок рослини», так
звучить афоризм відомого вченого світового масштабу
професора Альбрехта. Ці слова про ґрунт мають в собі, так би
мовити, вагоме підґрунтя. Щоб знати, які поживні речовини
вносити, в якій кількості, а також періодичність і методи їх
застосування, важливо знати потреби рослини в конкретних, локальних, зональних умовах агроекосистеми. Наприклад, забезпечення фосфатами для вирощування пшениці
найважливішим є в перші 40 днів. Поява жовтизни на листі
свідчить про недостачу сірки (S), після внесення S, проблеми з
фітофторою зникають. Скручені листя кукурудзи говорять про
нестачу цинку (Zn). Кальцій (Ca) забезпечує пористість ґрунту,
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магній (Mg) – навпаки, зменшує пористість. Вміст цих двох
елементів свідчить про те, наскільки комфортно розвиваються мікроорганізми в ґрунті.
Не секрет, що піщаному ґрунту необхідно більше поживних речовин, наприклад Mg потрібно щонайменше вдвічі
більше, адже цей хімічний елемент утримує навколо себе
воду, а відтак і зменшується пористість ґрунту. Як зазначає Ніл
Кінсі, ідеальною пропорцією для піщаних ґрунтів є 60% Са і
20% Mg.
Професор Альбрехт звертає увагу, що важливо розуміти,
чи визначаємо вміст фосфору (Р), розчиненого у воді, чи в
загальній масі. Більшість фермерів визначають розчинений
фосфор.
Відомо, що ґрунтів з достатнім вмістом міді (Cu) дуже мало
в світі, тому потрібно контролювати внесення азоту (N), бо за
його надлишку знижується вміст міді.
Серед усіх макро- та мікроелементів, найвагомішими
компонентами ґрунту є вуглець (С) і азот (N). Основна мета
сільського господарства – накопичення сонячної енергії,
перетворення сонячної енергії у вуглець через фотосинтез.
Сполуки вуглецю у ґрунті – це переважно органічні речовини
– рештки організмів, продукти їхнього метаболізму та СО2,
що виділяється під час дихання організмів і розкладання
органічних речовин в аеробних умовах. Оксид карбону (IV)
рослини поглинають листям і кореневою системою для синтезу органічних сполук.
Попадаючи в клітину зеленого листя, оксид карбону (IV)
приєднується до акцептора (вуглевод рибулезодифосфат),
з яким продовжує подальший рух і перетворення. Завдяки
ферменту альдолази, утворюється простий цукор – глюкоза, а з нього – цукроза та крохмаль. Частина синтезованої
речовини в цьому процесі переходить знову в акцептор – так
утворюється саморегульований циклічний процес. Далі з
участю інших ферментів цукри перетворюються у білки, жири
та інші органічні речовини, потрібні для життя рослини.

МІКРОБІОЛОГІЯ ҐРУНТУ
Вважаємо, що ідеальна кислотність (рН) становить на рівні
6,5, але не завжди хороший показник рН говорить про те, що
ваш ґрунт збалансований.
Професор ґрунтової мікробіології Роберт Дж. Кремер з
університету штату Міссурі зазначає, що для повноцінності
ґрунту необхідно, щоб у ньому були бактерії, актиноміцети,
мікоризні та інші грибки, земляні черв’яки, морські водо-
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рості та бактеріофаги (віруси). Адже, різноманітність мікроорганізмів необхідна ґрунту для його поживної здатності,
формування мікрофлори. Професор Кремер також каже, що
визначення біологічних показників ґрунту на полі не має
чітких стандартів. У профільному міністерстві вони одні, у
екологів – інші, проте кожен фермер може вибирати методи і
норми самостійно.
Важливим фактором в агрономії є також вологозбереження й ущільнення ґрунту. Вода заповнює пори та в такий
спосіб ущільнює ґрунт, і він менше пошкоджується технікою.
Завданням аграріїв є заповнити пори ґрунту, щоб затримати
воду на довше.
Дослідження доктора Роберта Кремера сфокусовано на
впливі пестицидів на навколишнє середовище та його трансформацію; взаємодію між мікробами-пестицидами та рослиною; оцінку рівня здоров’я ґрунту у сільськогосподарських
системах та на пасовищах; вплив ГМО культур на екологію та
біологію ґрунтів. Фаховість і професіоналізм професора не
викликає сумніву. За його плечима 32-річний стаж мікробіолога Служби Аграрних Досліджень Міністерства Аграрних
Справ (USDA), він є автором і співавтором 150 наукових
статей, 17 книжкових глав тощо. До того ж, того він – сертифікований експерт із ґрунтів та член Американської Асоціації
Агрономії і Американської Спільноти Науки Бур’янів.
Роберт Кремер присвятив низку досліджень порівняно
новому, натуральному біостимулятору для ґрунтових організмів і рослин VitaZyme і, перевіривши на практиці, зробив
висновок, що використання Вітазиму має кращий вплив на
рослини, тобто підвищує популяцію корисної мікрофлори
в ризосфері, проти аналогів. Головна його перевага у покращеному фотосинтезі, сприянні вивільненню вуглецю (С), а
це, як уже було зазначено, головна мета аграріїв.
Ще одна вагома перевага над іншими біостимуляторами,
це те, що Вітазим можна застосовувати за температури навколишнього середовища 0–5 ˚С, натомість інші – за t 8–10 ˚C.
Зрозуміло, що знайдеться багато тих, хто скептично ставиться до інновацій, зокрема, і в аграрній сфері. Сумніватися
можна в правдивості реклами, популяризації товарів і засобів, виробників і т. д., а сумніватися у досягненнях науки – не
розумно. В свій час академік Ілля Мечников сказав: «Людина
за допомогою науки в змозі виправити недосконалість своєї
природи».
Ігор Новак

33

ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ
КОМПОСТУ

Упродовж століть гній застосовують в якості високоефективного 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 зберігання під впливом мікроорганізмів у ньому відбуваються складні
біохімічні процеси розкладу органічних речовин, внаслідок
чого утворюються нестійкі азотні сполуки, які потім перетворюються на газоподібний аміак, вуглекислий газ і воду. Випаровування аміаку і є причиною того, що з гною за час його
зберігання втрачається понад 50% азоту. Проте цим втрати не обмежуються. Якщо розкиданий по полю гній одразу ж
не приорати, то через 4 години з нього вийде 55,3% аміачного азоту, а через 48 годин – 77,8%! Відповідно 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 добрив, тоді як тонни наявної в них поживи летять на вітер!
Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фіксації
азоту, для чого по розкиданому гною відразу розсівають фосфоритне борошно (з розрахунку 40-60 кг на 1 т. гною) або
додають його в кількості 4-6% при укладенні гною до гноєсховища. Крім того, за безприв’язного утримання худоби,
фосфоритне борошно можна змішувати з гноєм, розсипаючи 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 внаслідок функціонування мікроорганізмів та під дією СО2 і органічних кислот, фосфор фосфоритного борошна перетворюється 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;
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- 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 елементів, що значно підвищує його ефективність як добрива. За
такої технології гній достатньо вносити по 20-25 т/га, а не
до 40 тонн, як це рекомендується зазвичай.
Результати численних дослідів, що протягом багатьох
років вивчали ефективність застосування фосфоритного борошна і гною у рослинництві в різних ґрунтово–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 фосфоритним борошном є раціональним заходом, оскільки
прибавки врожаю, як правило, вищі, ніж прибавки врожаю від кожного добрива окремо, а у низці випадків навіть вищі суми прибавок;
- дія фосфоритного борошна і гною у другій ротації
сівообігу підвищується (як при їхньому спільному застосуванні, так і окремо);
- більш висока ефективність компостування фосфоритного борошна з гноєм у порівнянні із звичайним змішуванням обох добрив перед їхнім внесенням у ґрунт має
більший прояв у дослідах з ярими культурами, у яких добриво вносилося навесні.

Отже, з розрахунку на одну корову, яка виробляє 15 тонн гною на рік, потреба у фосфоритному борошні становить 600…900 кг. При
цьому ми додатково отримуємо 60 кг азоту
(збережених від випаровування) і до 220 кг фосфору у доступній для рослин формі, витративши на це всього до 3 000 грн!
За основу взято фосфоритне борошно з хімічним складом: Р-24%, Са – 40%, S-2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn до 4%.
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ТЕХНОЛОГІЇ В РУКИ – НА «МАЙСТЕРНІ
АГРАРІЯ» ПРЕДСТАВИЛИ НОВІ РОЗРОБКИ
КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»
Проект «Майстерня аграрія» компанії «Сингента» розвивається рік від року, і його тематика
ніколи не повторюється. Тут завжди звучать тільки найбільш актуальні питання, адже кожен
сільськогосподарський сезон має свої неповторні особливості, і навіть постійні нагальні проблеми
аграріїв звучать завжди по-інакшому, бо із досвідом для них стають необхідними ще й додаткові
рішення. Так, гасло зимових конференцій «Майстерня аграрія» цього року – «Загартовані природою».
Як зробити так, аби погода не стала на заваді гарному врожаю? Редакція журналу «АгроЕліта»
відвідала дві конференції, 29 січня у Львові та 19 лютого у Вінниці, і занотувала ключову інформацію,
що неодмінно знадобиться успішному аграрію цього року.

Микола Рубінський, директор Західного бізнес-регіону компанії «Сингента», розповів про зміни та нові
амбіції, з якими команда розпочала рік.
«Щодо кадрових змін – по-перше, минулого року ми
започаткували пілотний проект у Центральному регіоні, відкривши посаду менеджера з дистрибуції. Місія цієї
людини – координувати взаємодію між дистриб’юторами
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та менеджерами з продажу, контролювати наявність
нашої продукції в дистриб’юторів, забезпечуючи виконання
домовленостей між агровиробником та менеджером. Ми
побачили хороший ефект від цієї спроби, оскільки співпрацю
з клієнтами та дистриб’юторами суттєво оптимізовано
за продуктивністю та часом, і ми почали впроваджувати
цю посаду й в інших бізнес-регіонах. Зокрема, в Західному
посаду обійняв Анатолій Загородний. Також у нас в регіоні
з’явився маркетолог Маркіян Ярусевич, якому я дуже вдячний за його наснагу та ентузіазм. Завдяки йому, з початку
2019 року відбулась найбільша кількість навчальних заходів
для агрономів та дистриб’юторів, майже в кожному обласному центрі. До речі, ми побачили гарний ефект від цих
невеликих локальних семінарів – в тісному колі з кількох десятків людей легше проходять дискусії, всі можуть встигнути поставити спеціалісту запитання та отримати
відповіді. Плануємо робити більше таких заходів.
Ще одна ключова кадрова зміна – тепер у нас в кожному
регіоні буде менеджер з фінансових рішень, оскільки цей
проект став дуже популярним та потребує більше сил і
уваги, від клієнтів надходить багато запитів на співпрацю
щодо цього. Ми пишаємося, що досягли цього рівня – компанія «Сингента» на сьогодні єдина, хто має таке велике
портфоліо програм фінансового страхування».
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Також пан Микола зазначив, що комерційна політика
компанії «Сингента» щороку модернізується, стає більш
гнучкою. Наприклад, щодо співпраці з дистриб’юторами:
раніше в компанії більше орієнтувалися на великі підприємства, але тепер приділяють увагу і працюють на однакових умовах зі всіма, що є зручним і для клієнтів, які звикли
співпрацювати з маленькими дистриб’юторами у своєму
регіоні. Також цього року компанія дуже ретельно підійшла
до цінової політики на ринку, і, у підсумку, зменшила ціну
на низку продуктів, які вже перевірені часом, наприклад, з
лінійки Амістар®. На більшість препаратів не підвищували
ціну проти 2018 року.
Минулого року в Західному регіоні було проведено так
звані філ-тури для дослідження нового препарату Елатус™
Ріа: в кожній області експерти «Сингенти» об’їжджали з групою фермерів господарства, де цей препарат застосовували в товарних посівах, аби наочно побачити його реальний
ефект. Як виявилося, як порівняти з іншими препаратами,
Елатус™ Ріа стабільно ефективний у різних ґрунтово-кліматичних зонах.

АГРОНОМІЧНИЙ ДОСВІД ПАРТНЕРСТВА ЗІ
«СИНГЕНТОЮ»
На конференцію у Львові запросили головного агронома ТОВ «Агросетон» Юрія Кулика, який поділився
власним досвідом використання технологій компанії «Сингента». У цьому господарстві з турецькими інвестиціями,
яке розташоване у Буському районі Львівської області, на
сьогодні обробляють 5000 га землі. В «Агросетоні» мають
великі наміри: 2020 року побудувати елеватор, 2022 –
насіннєвий завод та завод з переробки круп для експорту.
Вирощують в господарстві озиму та яру пшеницю, ріпак,
соняшник, гречку, також в сівозміну включений пар. В майбутньому планують впровадити вирощування кукурудзи,
бобових, а також еко-продукції.
Продукти компанії «Сингента» займають 62% в технологіях господарства, вони є на кожній культурі в сівозміні та
мають велике значення у формуванні якісного та великого
врожаю. В «Агросетоні», перед впровадженням у технологію того чи іншого препарату, завжди ретельно аналізують
досвід колег-агрономів, а також у відповідь готові радо
поділитись і власним досвідом, що і зробив Юрій Кулик
на конференції. Зокрема він розповів, що з препаратом
Амістар® Екстра на підприємстві працюють майже 5 років.
Внесення 0,75 л/га на озимій пшениці протягом вегетації
успішно впливає на боротьбу з септоріозом та борошнистою росою. Також у цій боротьбі завжди допомагає
Тілт® Турбо.
Універсальним інсектицидом, який ефективно працює
на всіх культурах, на думку агронома ТОВ «Агросетон», є
Енжіо®. Зокрема, минулого сезону препарат добре усунув попелицю на соняшнику у фазі 4-5 листків. Протягом
багатьох років у господарстві використовують гербіцид
Фюзілад Форте® – на соняшнику, озимому ріпаку, гречці.
Минулого року у технологію «Агросетону» вперше увійшов
препарат Сетар® – спрацювало багато позитивних відгуків
від колег. Використали на озимому ріпаку у фазі 6-7 листків,
в першій половині жовтня, коли були непрості погодні
умови, і позитивний ефект в усуненні хвороб не змусив
довго думати щодо подальшого його застосування. Випробовували також новий фунгіцид Елатус™ Ріа, який цього
року використовуватимуть у товарних посівах озимої
пшениці разом з Амістаром®. Соняшник, за прогнозами
експертів, цього року через погодні умови потребуватиме додаткової фунгіцидної обробки, і на думку Юрія Кулика, у цей захист обов’язково варто додати препарат
Амістар® Голд.
www.agroprod.biz

СОЯ БЕЗ ВТРАТ: ПОЄДНАННЯ ПРАВИЛЬНОГО
ПРОТРУЙНИКА ТА ІННОВАЦІЙНОГО ІНОКУЛЯНТА
Яким має бути сучасний протруйник? Це питання
досліджували разом з колегами на конференції у Львові –
Світлана Чоні, технічний експерт компанії «Сингента»,
у Вінниці – Алла Левко, технічний спеціаліст із захисту
насіння.
Отож, сучасний протруйник має виконувати декілька
ключових завдань: протягом початкового розвитку, коли
насіння найбільш вразливе, захищати його від хвороб,
від шкідників та сприяти максимальному розкриттю його
життєвого потенціалу та водночас не давати ретардантний
ефект. Експерти звернули увагу на протруювання сої та
презентували новий протруйник компанії «Сингента» –
Максим® Адванс. У складі препарату є такі діючі речовини:
флудиоксоніл, металаксил-М, тіабендазол. За складом він
дещо схожий на вже добре відомий аграріям протруйник
Максим® XL, але в новому препараті вдвічі більше металаксилу-М. Це потрібно для ефективної дії проти аскохітозу
– хвороби сої, яка досить сильно поширилася протягом
останніх 4-х років і її відсоток дедалі росте. Також його дія
спрямована проти пероноспорозу, який доволі розповсюджений у зонах достатнього зволоження. Інноваційна
знахідка компанії «Сингента» – це включення у препарат тіабендазолу замість речовин з тріазольної групи, які мають
низку негативних чинників на сої. Саме ця речовина дає
змогу контролювати внутрішні інфекції та не пригнічувати
рослини. Досить небезпечною хворобою є фузаріоз сої,
який пригнічує схожість насіння. Контролювати його можна тільки за допомогою протруйника. Те ж саме стосується
білої гнилі, яка є розповсюдженою на сої. Максим® Адванс
як протруйник широкого спектру дії ефективно контролює і ці хвороби. До того ж, цей препарат є дружнім до
бактерій, тому його можна вносити одночасно з інокулянтами.
Продовжуючи тему сої, виділимо ще одну новинку від
компанії «Сингента» – інокулянт Атува™, який виробляє
бразильська компанія «Різобактер». Кращий з її інокулянтів
як ексклюзив тепер продає «Сингента». Цей продукт має
низку переваг проти конкурентів: висока концентрація
бактерії – 2 х 1010/мл; рідка формуляція, а це – можливість
одночасного внесення інокулянта та протруйника; оброблене насіння може зберігатись без втрати ефективності та
втрат врожайності в майбутньому до 6 місяців. До того ж,
потовщена стінка мембран бактерії (технологія ОSМО-протекшн) забезпечує високий рівень виживання бактерії в
упаковці та на насінні в стресових умовах (засуха, холод,
хімічний стрес). Атуву™ потрібно обов’язково вносити
разом з протектором Премакс, який дає змогу рівномірно розподілити бактерії по поверхні насіння та містить
невелику кількість цукрів, що важливо для оптимальної
швидкості розвитку бактерій.

СОНЯШНИК: ГІБРИДИ-ЛІДЕРИ
Кількість гектарів посівних площ соняшнику в Україні
рік від року зростає, 2018 року площа становила приблизно 6 млн 235 тис. га. Особливо ця культура набуває поширення на території Західного регіону, де вона є відносно
новою.
Спеціалісти компанії «Сингента» – Геннадій
Маліна, менеджер з маркетингу напряму олійних культур,
на конференції у Вінниці, та Станіслав Горпинюк, регіональний технічний експерт у Західному регіоні, на конференції у Львові – висвітлювали критерії та особливості
правильного вибору гібридів соняшнику і представили
портфоліо компанії, в якому, до речі, є й кілька новинок.
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Отож, обираючи гібрид соняшнику, аграрію насамперед варто враховувати його технологію вирощування,
стиглість, інтенсивність, посухостійкість, стійкість до
загущення та те, що вносили на попереднику. Для посіву
соняшнику критично важливою є правильна густота, яку
оптимально визначають залежно від вологозабезпеченості ґрунту. За збільшеної густоти посіву кошики виходять
дрібнішими, зменшується маса та кількість насіння в них.
Оптимальна густота для гібридів компанії «Сингента»
становить в межах 51-55 тис. рослин на га (на момент
збирання). Рівномірність посівів гарантує оптимальне
використання вологи та відсутність критичної конкуренції
між рослинами.
«Сингента» — незаперечний лідер у виробництві
високоякісного насіння соняшнику. Компанія має велике
портфоліо високопродуктивних гібридів, адаптованих до
різних напрямів і технологій вирощування (класичні, високоолеїнові, Clearfield®, Clearfield® Plus, HTS, високоолеїнові
для Clearfield®), різних груп стиглості — від ранньостиглих
до середньопізньостиглих. Багатий асортимент гібридів
дозволяє обрати необхідний гібрид для певної зони.
Цьогоріч «Сингента» пропонує три нових гібриди:
СИ Едісон класичного напряму (середньостиглий помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу, має високу стійкість до несправжньої борошнистої роси, чудово підходить
для вирощування у Західному регіоні); Суматра HTS (ранньостиглий помірно-інтенсивний гібрид, оптимізований
для гербіциду Експрес™, має швидку вологовіддачу);
СИ Катана напряму Clearfield® Plus (середньоранній олійний гібрид з високими показниками посухостійкості).

СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ – ГАРАНТОВАНИЙ
ПРИБУТОК
Вже загальновідомо, що тенденція змін кліматичних
умов зводиться до підвищення температури, до щорічного
скорочення середньої кількості опадів та їх нерівномірності, що призводить до чергування тривалої посухи та тривалих дощів. Проблеми, викликані змінами клімату, не завжди
можна вирішити агрономічним шляхом, саме тому компанія
«Сингента» пропонує ефективні програми страхування
врожаю, які навіть за критичних погодних умов гарантують
отримання прибутку. Зокрема, за програмою «МетеоЗахист» упродовж трьох років її роботи компанія здійснила
більше 50 млн грн виплат, і кожного року кількість її учасників зростає, а саму програму далі вдосконалюють.
Суть програми в тому, що аграрій має можливість
захистити посіви від посухи в період цвітіння та наливу
зерна або – від надмірних опадів під час збирання. Для
цього достатньо придбати та застосувати пакет із 2-х або
3-х препаратів компанії «Сингента» залежно від культури
на площу від 200 га. Програма покриває вартість насіння
та ЗЗР компанії «Сингента» без ПДВ у розмірі до $60 на 1 га
у разі посухи та до $25 на 1 га – у разі надмірних опадів.
Страховий період триває 30 днів, протягом якого компанія
фіксує опади та температуру (територія України умовно
поділена на кліматичні сектори площею 8 на 8 км), орієнтуючись на граничні показники. Метеорологічні дані
надає незалежна метеослужба. В програмі також є декілька
додаткових опцій, використання яких дозволяє отримати
додаткове відшкодування. Участь у «МетеоЗахисті» дуже
проста – аграрію треба лише заповнити анкету і вибрати
сектор метеоданих.
До того ж, 2019 року буде задіяна варіація цієї програми на Вінничині – «МетеоГрад», що передбачає захист від
катастроф (град, пожежа, сильна злива, ураган, весняні
заморозки) – у період від сходів до наливу зерна.
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КОМЕНТАРІ ПАРТНЕРІВ

Микола Кондратюк, керівник ФГ «Дніпро-М» (Погребищенський р-н, Вінницька обл.):
«Маємо в обробітку 2000 га ріллі. Вирощуємо в основному кукурудзу, пшеницю, ячмінь, соняшник. Ми випробовували насіння від багатьох виробників, і, зокрема, щодо соняшнику зупинили свій вибір на «Сингенті»: гібридах НК Неома,
Субаро HTS, Суміко HTS тощо. Також цього року придбали
декілька нових гібридів кукурудзи цієї компанії, оскільки чули
багато гарних відгуків про них від колег. Співпрацюємо з
«Сингентою» і в захисті рослин: багато років застосовуємо Примекстра® TZ Голд – на посівах соняшнику (до сходів)
та кукурудзи (у фазі до 4 листків) – ефект прекрасний. Також відзначу регулятор росту Сетар®, який застосовуємо
на ріпаку, йому за ефективністю рівних немає. Дуже солідна
компанія, вони нас ніколи не підводили».

Василь Олійник, головний агроном СТОВ «Надія»
(Іллінецький р-н, Вінницька обл.):
«Господарство у нас відносно невелике – обробляємо
950 га. Вирощуємо озимі – пшеницю, ячмінь, ріпак, а також
соняшник і кукурудзу – на зерно та на силос, оскільки є
тваринництво. Соняшник у нас повністю представлений
гібридами від «Сингенти» (НК Конді, НК Бріо, СИ Фламенко
тощо), кукурудза – на 50% (НК Кобальт, цього року спробуємо СИ Фотон та СИ Аріосо), і половина засобів захисту у
нас теж від цієї компанії. З улюблених надійних препаратів
відзначу гербіцид Примекстра® TZ Голд, який використовуємо на соняшнику, та Елюміс® – на кукурудзі. З фунгіцидів
дуже подобається Амістар® Екстра, який застосовуємо на
озимій пшениці. Обробку насіння 100-відсотково здійснюємо
протруйниками компанії «Сингента». І справа не тільки
в надійній продукції – фахівці компанії здійснюють якісну
консультаційну та технологічну підтримку, я дуже задоволений співпрацею».
Тетяна Бєлінська
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«АГРАРНИЙ ФОНД» ПРОФІНАНСУЄ ВІТЧИЗНЯНИХ
СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ НА 2,5 МЛРД ГРН В РАМКАХ
ВЕСНЯНОЇ ФОРВАРДНОЇ ПРОГРАМИ 2019 РОКУ
ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає весняну кампанію форвардної програми закупівлі зерна врожаю 2019 року. Загалом
Товариство планує закупити 710 тис. тонн зернових, а саме:
500 тис. тонн пшениці, 100 тис. тонн кукурудзи, 50 тис. тонн
ячменю, 30 тис. тонн жита, 10 тис. тонн гречки, 10 тис. тонн
вівса та 10 тис. тонн гороху жовтого.
За попереднім оцінками, обсяг авансових платежів
агровиробникам складе понад 2,5 млрд грн. Розмір авансового платежу встановлюється ПАТ «Аграрний фонд» у
відповідності до системи оцінки клієнтів, але не перевищує
65% від загальної вартості поставки за договором. Форвардний договір укладається за умови підписання відповідних
договорів на поставку мінеральних добрив, вартість яких не
перевищуватиме розміру авансового платежу. Таким чином,
міндобрива вітчизняного виробництва агровиробник може
тепер не лише придбати, а й обміняти за вигідними цінами на
сільгосппродукцію.
www.agroprod.biz

Рівень цін, виходячи з яких здійснюватиметься передплата за договорами: на зерно пшениці 2 класу – 5800 грн/т;
пшениці 3 класу – 5600 грн/т; жита 2 та 3 класів – 4000 грн/т;
гречки 2 та 3 класу – 7000 грн/т; ячменю 3 класу – 5200 грн/т;
вівса 2 та 3 класу – 4200 грн/т; гороху жовтого 1-3 класів –
6200 грн/т; кукурудзи 3 класу – 4150 грн/т.
Відсоткова ставка за користування коштами попередньої
оплати без урахування курсових коливань від 23% до 25%, з
урахуванням курсових коливань – 15%.
Як і раніше, ПАТ «Аграрний фонд» співпрацюватиме з
великими агрохолдингами, малими та середніми фермерськими агрогосподарствами, які мають успішний досвід
вирощування сільськогосподарських культур, з позитивною
кредитною історією та без податкової заборгованості. Є певні
вимоги до обсягу мінімальної партії: для пшениці – 100 тонн,
кукурудзи – 100 тонн, ячменю – 50 тонн, жита – 50 тонн, вівса
– 50 тонн, гречки – 30 тонн, гороху жовтого – 30 тонн.
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ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА

ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ БІОТЕХНОЛОГІЙ
ПІДВИЩИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ
На семінарі з біотехнологій аграрії дізналися як підвищувати врожайність біометодами,
як ефективно поєднувати хімічні ЗЗР з біологічними, як зменшити собівартість продукції та
обговорили багато інших питань. Організатор заходу – компанія «БТУ-Центр».
1 березня під Києвом відбувся безкоштовний навчальний семінар з біотехнологій для аграріїв, організований
виробничою компанією «БТУ-Центр», яка вже 20 років
випускає вітчизняні біологічні засоби для сільського
господарства.
Цієї зими подібні семінари відбулися у десяти містах по
всій Україні та ось нарешті добралися і до Києва. Науковці
та агрономи-практики розповідали аграріям про ефективність біопрепаратів у різних умовах, ділилися результатами практичних і наукових досліджень.

ІЗ ПРЕПАРАТАМИ ВІД «БТУ-ЦЕНТРУ» УРОЖАЇ
СПРАВДІ РЕКОРДНІ
З вітальним словом на семінарі виступила Валентина
Болоховська, директор з перспективи та розвитку
компанії, Лауреат державної премії України в галузі
науки та техніки, канд. техн. наук. Вона розповіла про
те, як 20 років тому компанія «БТУ-Центр» народилася як
невеликий сімейний бізнес. А сьогодні в портфелі компанії
понад 50 біопрепаратів для захисту та живлення рослин,
оздоровлення ґрунтів, якими обробляють вже 3 млн
га орних земель України (а це за розміром – територія
Бельгії чи Вірменії). І ринок постійно розширюється – вже
у 20 країнах відома ця продукція, яка, до речі, має міжнародний сертифікат Organic Standard, тобто дозволена до
використання в органічному землеробстві.

структуру ґрунту, накопичує доступні мікроелементи, тому
його можна і потрібно використовувати не лише восени,
але й навесні. За дослідами на Тернопільщині, зафіксували
збільшення врожайності, зокрема, гороху на зерно – на
майже 3 ц/га, а у Чигиринському районі Черкащини зібрали озимої пшениці на 3,2 ц/га більше проти контролю.
Вносити препарат можна і не щороку і його ефективність
зберігається. Навіть візуально культури висаджені на поле,
оброблене рік тому Екостерном®, вигідно відрізняються
від рослин на контрольній ділянці.
Також заслуговує на увагу наше мікробіологічне
добриво Граундфікс®, до складу якого входять азотфіксатори, мобілізатори фосфору та калію. Адже, як відомо,
у повітрі є 78% азоту, який малодоступний для рослин.
Граундфікс® містить вільноживучі бактерії-азотфіксатори,
які частково переводять недоступний азот у доступну для

ДЕСТРУКТОР СТЕРНІ МОЖНА ВНОСИТИ І НАВЕСНІ
Головний агроном компанії «БТУ-Центр» Олександр
Ростоцький:
«Зверніть увагу на наш деструктор стерні Екостерн®.
Окрім розкладання пожнивних решток, цей препарат
знезаражує ґрунт, пригнічує розвиток патогенів, покращує
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рослин форму. Цей препарат збільшує коефіцієнт засвоєння вже внесених мінеральних добрив, тому, використовуючи його, можна знизити норми внесення добрив. А
ще мікроорганізми, що входять до його складу, в процесі
життєдіяльності виробляють чимало біологічних речовин,
які стимулюють ріст кореневої системи та наземної маси
рослин».
Агроном Дмитро Черненко поділився досвідом застосування мікоризного препарату Мікофренд®, основна ціль
якого – збільшення кореневої системи рослини, завдяки
симбіозу гриба та рослини. Мікориза активно допомагає
рослинам засвоювати азот, калій та фосфор, забезпечує
живленням та водою навіть у екстремальних умовах, гриб
захищає рослину та блокує проникнення до кореневої
система патогенів, до того ж, збільшує врожайність. Як
показали досліди у Рівненському районі, обробка насіння
Мікофрендом® у розрахунку 2 л/т збільшила врожай сої на
22 ц/га.
Про те, яких рекордних результатів можна досягти завдяки застосуванню гумату Гуміфренд® розповів агроном
Євгеній Кожухар. У науково-виробничому об’єднанні
«Укрсорго» (Рокитнянський район на Київщині) включили
препарат у технологію вирощування цієї культури, і торік
отримали рекордний врожай зерна – 14,43 т/га, офіційно
зафіксований «Книгою рекордів України». Приріст урожайності проти контролю становив 83 ц/га.
Із інноваційною програмою «STOP Стрес» присутніх ознайомила агроном Ольга Кулініч. Цю систему розроблено для боротьби зі стресовими факторами, наприклад, для
вирішення проблеми відновлення вегетації рослин після
хімічного навантаження. Завдяки трьом препаратам: антистресанту Органік-баланс®, активатору росту та розвитку
Азотофіт® і прилипачу Липосам® відбувається стимулювання росту та розвитку рослин, навіть після нестабільної
весни. Завдяки мікроорганізмам, які у комплексі виробляють біологічні речовини, що розблоковують ростові
процеси рослини, йде не просто відновлення вегетації, а
ще й аграрій має значну прибавку до врожаю.
«Особливу увагу варто приділити природному прилипачу Липосам® – це продукт життєдіяльності бактерій.
Його унікальність у тому, що він не завдає шкоди листовій
поверхні, м’яко доносить засоби захисту на листову поверхню. Зараз чимало випадків, коли, сіючи сою, соняшник, кукурудзу, вносять ґрунтові гербіциди, і в цей час випадає чимала кількість опадів, які промивають гербіцид на
глибину залягання насіння. Як наслідок – рослини пошкоджено, на деяких полях навіть до 90%. Цього можна уникнути, застосовуючи наш прилипач у кількості 0,5-0,7 л/га у
баковій суміші з гербіцидами. У такий спосіб, ми фіксуємо
ґрунтовий гербіцид на поверхні та не дозволяємо йому
проникнути разом з опадами вглиб і пошкодити сходи», –
розповів Олександр Ростоцький, головний агроном.
«Новинка цього року – біоінокулянт Андеріз®, поки що
він створений для нуту. За лабораторними дослідженнями, виявлено дуже позитивні результати. Це комплексний
препарат, який містить кілька штамів мікроорганізмів, та
бактерію, що бере участь в мобілізації фосфору та калію, –
продовжив Олександр.
– Ну і якщо ви хочете зберегти врожай, то зверніть увагу на препарат «Липосам клей», який запобігає розтріскуванню, зокрема, такої високомаржової культури як ріпак.
Обробка в межах 1-1,2 л/га допомагає протягом місяця
зберігати стручки від розтріскування».

нального Ботанічного саду ім.М.Гришка та куратор
колекції пряно-смакових рослин відділу культурної
флори, прийшла на семінар для того, щоб вирішити два
питання: ґрунтовтоми і проблеми борошнистої роси.
«Колекції рослин у Ботсаду, як правило, ростуть на
одних і тих же ділянках без сівозміни, – ділиться проблемами науковець. – Багато рослин належать до схожих родин,
виділяють у ґрунт одні й ті ж речовини, які блокують певні
ґрунтові мікроорганізми. Наприклад, лаванда через 10 років починає сама себе пригнічувати. Завозити новий ґрунт
у нас можливості немає, мінеральні добрива ми принципово не використовуємо, адже пряно-смакові рослини, що ростуть у нашій колекції, споживають в їжі. Тож мені цікаво
було з’ясувати, які саме біологічні вітчизняні препарати
можуть нам допомогти з такими проблемами. До речі,
на семінарі, ми домовилася зі спеціалістами «БТУ-Центру»
про закладення дослідів у Ботсаду, адже фермери останнім
часом дуже цікавляться вирощуванням пряно-ароматичних культур у промислових кількостях і всім було б цікаво
дослідити дієвість препаратів на цих рослинах. А загалом
я вже 10 років використовую засоби від «БТУ-Центру» і
агітую колег за те, щоб повністю перевести Ботсад на
використання біологічних препаратів».
Микола Ящук, кризовий менеджер, який завдяки біопрепаратам від «БТУ-Центр» допоміг за два роки вивести
одне сільськогосподарське підприємство на Вінниччині
із важкого фінансового стану, прийшов на семінар, щоб
почути про ефективні новинки.
«Фермер з розумінням поставився до моєї пропозицій
використовувати препарати від «БТУ-Центр», в результаті урожайність озимої пшениці збільшили з 42 ц/га до
65 ц/га, урожайність соняшника – на тонну, – розповідає
Микола Ящук. – Використання препаратів від «БТУ-Центр»
– це наш свідомий вибір. Адже ми живемо в 21 столітті і
маємо чималий вибір засобів, то чому ж не обрати найкраще?».
Ольга Соломка

ЗА ЧИМ ПРИЙШЛИ НА СЕМІНАР АГРАРІЇ ТА
НАУКОВЦІ
Серед учасників були і фермери, і підприємці, і науковці. Зокрема, Марія Газнюк, провідний інженер Націоwww.agroprod.biz

Телефон «гарячої лінії» 0-800-301-900
www.btu-center.com
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П’ЯТЬ ПРИЧИН ОБРАТИ ТОПЕНД ПЛЮС®
Все тече, все змінюється… Останнім часом з шаленою швидкістю. Вже не доводиться
переконувати нікого в актуальності та перевагах інновацій у садівництві. Крокувати в
ногу з часом стало не просто трендом, а необхідністю.
Саме тому, ми ані на хвилину не зупиняємось. ДП «Голланд Плант Україна» розвиває кілька напрямів. Розсадник
пропонує садівникам як високоякісні саджанці традиційних сортів яблуні, сливи, груші, черешні, вишні, персика,
так і ряд інноваційних, стійких до хвороб сортів плодових культур, активно збільшуючи їхній асортимент та
обсяги виробництва садивного матеріалу цих сортів.
Останні кілька років фахівці плодорозсадника зосереджують свою роботу на розвитку напряму виробництва
саджанців плодових культур стійких до хвороб сортів (їх
ще називають імунними або резистентними). Європейські
садівники вже визнали значення і переваги імунних сортів
у виробництві фруктів, оскільки їхні переваги та вигода
очевидні. Завдяки «Голланд Плант» в Україні є успішний
досвід впровадження імунних сортів у садівництві. Всі
сорти ліцензійні та внесені до Реєстру сортів рослин
України.

ЧОМУ САМЕ ІМУННІ СОРТИ?
• Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсад-ник ДП «Голланд Плант Україна», надають можливість суттєво підвищити рентабельність саду. Витрати
на засоби захисту рослин можна істотно зменшити, що
значно знижує собівартість продукції. Ці сорти, завдяки своїй резистентності, дають можливість досягти
хороших результатів також і садівникам-початківцям,
які ще не мають значного досвіду роботи з плодовими
деревами.
• Імунні сорти є основою органічного садівництва, частка
якого в Європі вже досягає 10-15% і постійно зростає.
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Садівник отримує можливість задовольнити попит
споживачів на здоровий продукт з меншою кількістю
залишкових хімічних речовин, до того ж, істотно підвищити рентабельність свого виробництва.
• Саджанці імунних сортів, які виробляє плодорозсадник
ДП «Голланд Плант Україна», створюють безпечну основу для закладання високоякісного, прибуткового саду.

ЩО НОВОГО ВІДБУЛОСЯ У ЖИТТІ
«ГОЛЛАНД ПЛАНТ»?
Добре відомо, що в Україні компанія вже кілька років
успішно розвиває ряд інноваційних проектів. Плодорозсадник не стоїть на місці, втілюючи у реальність все
нові й нові ідеї, та розширюючи можливості українських
садівників. Не зупиняючись на досягнутому, компанія постійно розвиває напрям виробництва саджанців новітніх,
перспективних, імунних сортів плодових культур.
2019 року до уваги садівників та виробників представили одразу кілька нових, надзвичайно цікавих передових
сортів-новинок. Сьогодні мова про супер-сорт сливи. Про
найновіші сорти яблук та інших плодових Ви дізнаєтеся у
наступних номерах журналу, на нашому офіційному сайті,
або зателефонувавши нам.

ОТЖЕ, У ЧОМУ Ж ПЕРЕВАГИ СОРТУ
ТОПЕНД ПЛЮС®?
Ліцензійний, стійкий до хвороб сорт сливи Topend Plus®
дуже популярний і на нього є великий попит у всій Європі.
Чому варто обрати саме Топенд Плюс®?
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1. Ліцензія та ексклюзивність.
Плодорозсадник «Голланд Плант» володіє ексклюзивною ліцензією на сорт. Ви гарантовано отримаєте високоякісний, ліцензійний садивний матеріал саме цього сорту
і тільки у нас! Сорт внесено у Реєстр сортів України, що
гарантує безпеку вирощування та розвитку.
2. Характеристики сорту
Кліматичні умови України є оптимальними для успішного, промислового вирощування сливи, проте її прибуткове виробництво можливе тільки за умови використання
відповідних сортів. Які ж основні критерії хорошого сорту
сливи? Стійкість до хвороб, ранній вступ у плодоношення,
постійні та великі врожаї. Великий і привабливий плід.
Ранній або пізній термін дозрівання для того, щоб продавати урожай за максимально вигідними цінами, коли на
ринку вони ще / вже високі. Всі ці якості наявні у одного
з найбільш популярних у всій Європі сорту сливи – Топенд Плюс®. Він входить в ТОП 10 сортів слив Німеччини.
До серії ТОП відносять тільки ті сорти слив, середня маса
плодів яких становить 50 і більше грам. Сорт Топенд Плюс®
має 65 грам! На сьогодні цей сорт має найбільший розмір
і масу плода у світі! Але це не єдина перевага цього сорту.
Дерево середньоросле, гілки спрямовані стрімко вгору.
Плантацію можна планувати з густою посадкою (5х2). Сорт
рано вступає в плодоношення і потенціал врожайності
надзвичайно високий.
3. Резистентність
Найціннішою характеристикою сорту є його резистентність. Сорт стійкий до вірусу Шарки (Plum pox), іржі
та толерантний до моніліозу.
4. Плід
Топенд Плюс® самозапильний. Плоди великі, покриті
восковим нальотом. Смак слив відмінний, з високим вмістом цукру і хорошим співвідношенням фруктових кислот
(Brix 20%, загальна кислота 9,5%). Форма слив традиційна.
М'якуш плоду світло-жовтого кольору, соковитий. Кісточка
легко відходить від м'якушу. Вага одного плоду в середньому становить 65 грам. Термін дозрівання – кінець вересня.
5. Зберігання та використання
Урожай добре зберігається 4-6 тижнів. Використовують
як для споживання в свіжому вигляді так і для виробництва варення і паленки, а також в’ялення.
Якщо Ви плануєте закладати прибуткову плантацію, використовуючи сортову базу, яка ще довгі роки не втратить
свою новизну і комерційну цінність – наші фахівці з радістю нададуть відповіді на всі Ваші запитання! ДП «Голланд

Плант Україна» пропонує своїм партнерам також інші,
передові сорти слив, такі як Чачанська Лепотіка, Стенлей,
Президент, Блуфрі та інші, а також інші види плодових
дерев, більшість з яких стійкі до хвороб.
Саджанці сорту дуже популярні та наявні в обмеженій
кількості, тому їхнє вирощування і продаж здійснюємо
тільки за попереднім замовленням.
Ви зможете отримати відповіді на всі Ваші питання чи
замовити саджанці, зателефонувавши нам!

ДП «Голланд Плант Україна»

вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420, +38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua www.hopu.com.ua
Координатор проекту: +38 050 372 1729
З питань придбання саджанців, консультування та більш
детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 64 67, +38 050 372 55 74
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та першими
отримуйте актуальну, корисну інформацію:
www.facebook.com/hollandplantua

Довідка:
ДП «Голланд Плант Україна» – плодорозсадник, розташований у Закарпатській області. Компанія є лідером у виробництві саджанців стійких до хвороб і звичайних сортів плодових культур, таких як яблуні, вишні, сливи, черешні та
абрикос. Плодорозсадник добре відомий саме своїм інноваційним підходом до вирощування продукції, впровадженню
передових технологій і чіткому слідуванню тенденціям ринку, що дозволяє значно розширити потенціал садівничої
галузі та поліпшити можливості кожного окремого садівника.
Бренд "Натуральне Яблуко"® - це стійкі до парші, десертні сорти яблук Луна®, Оріон®, Сіріус®, Ред Топаз® та Розела®.
Нещодавно палітра сортів поповнилася двома новими, передовими, надзвичайно популярними сортами Алегро®
(червонозабарвлений літній сорт яблука) та Соларіс® (жовтозабарвлений, зимовий сорт яблука).
Наші саджанці – Ваш успіх!

www.agroprod.biz
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СВІТ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА У ФЕРМЕРCЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ КЕМЕРОНА ПІРСА ЗІ ШТАТУ
КАНЗАС, США
В умовах сьогодення важливим є питання впровадження у вітчизняне сільське господарство
технологій точного землеробства, адже вони значно підвищують конкурентоздатність
агропромислового виробництва. Це зумовлено тим, що точне землеробство, зазвичай, відповідає
вимогам ресурсозбереження.
Точне землеробство — це управління
продуктивністю посівів з урахуванням
внутрішньопольової неоднорідності
середовища росту рослин. Умовно, це
оптимізація умов росту та розвитку рослин на кожній елементарній ділянці поля.
Метою такого управління є отримання
максимального прибутку за умови оптимізації сільськогосподарського виробництва, економії господарських і природних
ресурсів.
В лютому 2019 року у Львові на конференції «Врожай починається з ґрунту» з
доповіддю «Практики вирощування зернових у штаті Канзас за точного технологічного землеробства» виступив фермер
зі США Кемерон Пірс.
Кемерон Пірс – фермер у п’ятому
поколінні із центральної частини США,
центру штату Канзас, м. Хатчінсон. Фермерське господарство створили предки
Кемерона 1886 року, коли з’явилася садиба. Кемерон здобув ступінь бакалавра
з сільського господарства у Державному
університеті штату Канзас. Він займається
своїм господарством на землях, площею
1800 га більше 25 років разом зі своєю
дружиною Джеан та двома синами Коннором і Хайденом (світлина 1).

На сьогодні 20% ріллі фермерського
господарства – під покривними культурами, які займають поля протягом 300 днів
у році.
Погодні умови штату Канзас сприяють
вирощуванню вищевказаних культур.
Однак частина площ, у зв’язку з недостатньою кількістю вологи, – під поливом та
на крапельному зрошенні.
Фермерське господарство Кемерона
спеціалізоване в основному на продажі
сертифікованого насіння пшениці та
інших сільськогосподарських культур.
Техніка у фермерському господарстві:
комбайн New Holland CR8090, дві великотонажні вантажівки для перевезення
зернових, два трактори на 200 кінських
сил, три трактори на 80-150 кінських сил,
одна 12-рядна кукурудзяна сівалка John
Deere, дві сівалки для зернових John
Deere (30 та 35 футів – 9,15 м та 10,7 м),
оприскувач John Deere R4038 Sprayer –
35 м. На господарстві збудовано сховище
на 2 450 тонн зернових.
Останні 9 років у фермерському господарстві застосовують технологію точного землеробства: аналіз ґрунту кожні
4 роки за культурами з сіткою елементарних ділянок в 1 га, картування врожайно-

Світлина 1. Фермер зі своєю сім’єю
Фермер на своїх полях із середнім
вмістом гумусу 2,7% вирощує тверду
пшеницю озиму, кукурудзу, соняшник,
ріпак, сою, люцерну, бавовну, використовуючи сидерати. Технологією нульового
обробітку ґрунту (No-till) застосовує вже
більше 20 років.
48

сті, автонавігацію та використання дронів, диференційовану сівбу та внесення
добрив, аналіз вегетативної маси рослин
з отриманих зображень через супутник.
З аналізів ґрунту визначають вміст: N, P,
K, Mg, Ca, Na, S, Cu, Fe, Mn, Zn. Додатково
проводять аналізи на кислотність, вміст

гумусу та ємність катіонного обміну.
Фермерське господарство співпрацює
з кооперативом у власності фермерів
Mid Kansas Coop (МКС), де працюють професійні менеджери з агрономії. Кооператив обладнано найновішою технікою,
програмами та послугами для ідвищення
ефективності роботи у сільському господарстві за допомогою змінної норми
застосування добрив, вапна, насіння та
води для зрошення.
Кооператив МКС рекомендує застосовувати різні суміші покривних культур.
Посухостійкі літні суміші, у складі яких є
суданська трава, просо та редька, рекомендують висівати після збору врожаю
озимих зернових культур. Ця суміш має
коріння, яке глибокопроникає у ґрунт,
чим підтягує із нижніх горизонтів поживні
речовини, зменшує ущільнення ґрунту та
дає можливість отримати велику біомасу.
До складу осінньої суміші входить: овес,
жито, редька та ріпа. Осінні суміші висівають після збору врожаю кукурудзи та
сої. Висівання осінньої суміші, передусім,
застосовують для придушення бур'янів,
зменшення кількості гербіцидних обробітків та вітрової ерозії.
MKC надає рекомендації з вибору
суміші покривних культур для кожного
фермера окремо, враховуючи особливості господарювання, витрати, прибуток та
довгостроковий вплив щодо покращення
родючості ґрунту.
Кемерон наголосив на тому, що фермери використовують покривні культури
для випасу худоби, забезпечуючи також
вільний пасовищний ресурс.
Переваги використання покривних
культур полягають у тому, що вони
збільшують кількість поживних речовин, покривають ґрунт, збільшують
природний потік вуглецю з повітря до
ґрунту і можуть знижувати використання
гербіцидів.
МКС проводить відбір зразків ґрунту
за відповідною методикою для агрохімічних аналізів за допомогою комп’ютерної
програми Optimal Acre (супутникові
спектральні знімки, ґрунтові карти, відбір
проб ґрунту за GPS) та веб-рішення для
моделювання культур R7 Field Forecasting.
За допомогою цієї програми фермери
мають доступ як до усіх даних з полів
ферми, так і до фотографій супутника.
Вартість користування програмою R7
Field Forecasting з відбором та аналізом
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проб ґрунту вартує Кемерону Пірсу $20/
акр ($50/га).
Зі зростанням вартості технологічних
матеріалів, все більш важливим є належне управління удобренням і хімічною меліорацією. Одним із способів управління
є технологія змінної швидкості (variablerate technology – VRT) – застосування
різної кількості добрив чи меліорантів по
полю відповідно до потреб культури.
Розробляючи рекомендації з посіву
та удобрення, в МКС беруть до уваги
результати ґрунтових аналізів елементарних ділянок поля, картограми кислотності
для рекомендацій за внесенням хімічних
меліорантів, типи ґрунтів, наявність чи
відсутність зрошення, карту врожайності.
На рисунку 1 наведено картограму
кислотності та карту урожайності пшениці озимої у Pierce farms lnc.

отримує нову інформацію і відповідно
калібрується.
Результати аналізів зразків ґрунту та
рослин є дуже важливими для інструменту прогнозування врожайності. Ці
результати використовують для калібрування системи та збереження точності
моделі, щоб можна було використовувати
її для прийняття рішень щодо внесення
добрив. Існує вкладка в програмі, де
можна встановити таблицю з видом
добрива, що застосовується за певний
період розвитку, норм застосування для
визначення найбільш прибуткової норми,
періоду внесення на основі вартості
добрив, витрат на внесення, урожайність
та прогнозовані ціни на врожай.
Важливим також в моделі аналізу є
управління водними ресурсами. Позначаємо кількість опадів чи зрошення, яку

Рис. 1. Картограма кислотності та карта урожайності пшениці озимої
у Pierce farms lnc.
Важливим інструментом програми R7
Field Forecasting є прогнозування урожайності, що допомагає приймати більш прийнятні рішення щодо врожаю наступного
року. Інструмент прогнозування урожайності використовує розрахунок моделі за
вмістом азоту на абсолютно новому рівні.
Він не тільки обчислює азот у моделі, але
й розраховує калій. До інших вхідних
даних, що враховує розрахунок моделі,
належать попередні культури, методи
обробітку та тип ґрунту, рівень поживних
речовин у ґрунті, терміни сівби, глибина сівби та густота сходів. Умовами, які
впливають на сезонні корективи моделі є:
зміна в рості і розвитку культури, погодні
умови, зрошення, застосування добрив і
зразки рослин.
На рисунку 2 наведений робочий
екран програми R7 Field Forecasting з
аналізу технологічних показників вирощування кукурудзи у Pierce farms lnc.
Культура росте в польових умовах і
водночас вона «росте» в рамках моделі
на основі вищенаведених факторів.
Показники росту та розвитку рослин і погодні умови програма R7 Field Forecasting
збирає сама автоматично, а іншу інформацію має вводити агроном. Такий аналіз
дуже важливий для дослідження культур.
Щоразу, коли добрива внесено, модель
www.agroprod.biz

ючи прибуток на окремих ділянках чи,
загалом, на полі.
Програмне забезпечення R7 Field
Forecasting дозволяє отримати звіт про
прибутки або збитки не тільки для поля,
але і для кожної зони в полі, щоб точно
визначити віддачу від інвестицій. Чим
більше даних оброблено, тим більше
елементів можна порівняти, щоб краще
налаштувати технологічні операції.
MKC зводить дані у файли, які можна
використовувати для посіву, рекомендацій за внесенням добрив, допомогти
обробити дані про прибутковість вирощування сільськогосподарських культур.
Наприклад, 2018 року Кемерон Пірс
отримав прибуток: ріпаку озимого – 70 $/
га, кукурудзи – 330 $/га, соняшнику – 163
$/га і бавовнику – 1505 $/га.
Фермер навів вартість окремих
статей затрат на гектар на вирощування
кукурудзи (без зрошення). Так, на насіння
витрачають 136 $, добриво (10-34-12-26)
– 59 $, азотне добриво – 370 $, контроль
бур’янів – 133 $, оренда землі – 123,5 $,
машинне обладнання – 235 $, податки
і страхування – 79 $. Сівбу кукурудзи
проводили 1 квітня з густотою 46 200 насінин/гектар. Урожайність 2018 року
становила 8,22 т/га, фермер отримав
прибуток 330 $/га.
У наступних роках Кемерон Пірс планує вирощувати промислову коноплю,
шафран і кунжут.
Досвід Кемерона Пірса показує, що
такий підхід забезпечує значну економічну ефективність і, головне, дозволяє
відтворювати та вирівнювати родючість
ґрунту по площі поля. Із впровадженням
елементів точного землеробства стає
можливим прогнозування та підвищен-

Рис. 2. Аналіз технологічних показників вирощування кукурудзи у Pierce farms lnc.
з допомогою програми R7 Field Forecasting
отримало поле, і, враховуючи короткий,
тривалий та середній багаторічний
прогноз, модель прогнозує кількість
опадів. Це дає можливість встановити чи
передбачити водний стрес посівів, щоб
приймати рішення щодо зрошення.
Служби управління даними, такі як
аналіз даних на прибутковість, забезпечують справжню перевірку вхідних даних за
рік, щоб допомогти прийняти найкраще
рішення на наступний рік, використову-

ня врожайності сільськогосподарських
культур, заощадження технологічних
матеріалів (насіння, добрив, пестицидів),
підвищення рівня культури землеробства, цілеспрямоване підвищення родючості ґрунту.
Богдан Пархуць,
кандидат сільськогосподарських наук,
Львівський національний аграрний
університет, за матеріалами конференції
«Врожай починається з ґрунту»
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Спеціальна пропозиція
до 31 березня 2019 року!

Uniport 3030
Інтелектуальний самохідний
обприскувач
Ноу-хау в технології
обприскування
Більша економічна
ефективність

Виробник техніки:

0,4-0,7 л/га
витрата пального

3 тис. л 32 м
об’єм баку

800 га/день
продуктивність

Ширина штанги

ПрАТ «Агріматко-Україна»

1,75 м

висота кліренса

Телефони для консультацій:

0 (67) 827-72-10
0 (67) 242-58-58
0 (44) 451-84-96
agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com

www.agrimatco.ua

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

НЕ ОРАТИ, АЛЕ ГАРНИЙ ВРОЖАЙ ЗБИРАТИ
НА КОНФЕРЕНЦІЇ «ЛАБОРАТОРІЯ NO-TILL» РОЗПОВІЛИ, ЯК ОДНОЧАСНО МОЖНА
ЕКОНОМИТИ РЕСУРСИ, ЗБЕРІГАТИ ЗЕМЛЮ ТА ДОСЯГАТИ ЩЕДРИХ ВРОЖАЇВ
Перша міжнародна конференція NTLAB2019, присвячена
впровадженню технології No-till, відбулася 15 лютого у Києві.
Зібралося понад 300 зацікавлених учасників із 17 областей
України та 13 країн світу, у тому числі, з Грузії, Вірменії, Казахстану, Білорусії, Молдови, Литви, Болгарії, Франції, Німеччини
і навіть Аргентини.

ЯК ОБІЙТИСЯ БЕЗ ПЛУГІВ ТА БОРІН
«Перше, що мене привабило у цій технології – це економія
затрат, і це цікавить багатьох, – згадує фермер і блогер
Михайло Драганчук, організатор міжнародної конференції з No-till. – А потім я знайшов для себе й вирішення
питання деградації ґрунтів. Потім, з кожним роком ми переконувалися в тому, що у такий спосіб можна ефективніше
протистояти посухам. До того ж, ми стали менше працювати, і це не може не приваблювати, оскільки маємо обмежені
кадрові ресурси. Все це в комплексі зіграло важливу роль у
тому, що тепер я пропагую систему No-till».
Загалом, систему No-Till (з англ. – не орати) ще називають
системою нульового обробітку ґрунту, коли не проводять
оранку, а для захисту ґрунту поверхню землі залишають вкритою шаром спеціально подрібнених залишків рослин — пожнивних решток (мульчею). Через те, що верхній шар ґрунту не
пошкоджують, така система землеробства запобігає водній та
вітровій ерозії ґрунтів, значно краще зберігає воду та сприяє
відновленню чорнозему. Такий обробіток землі вимагає
значно менших витрат праці та пального. Сівбу проводять
спеціальними сівалками, стерню не спалюють і не заорюють в
землю, солому не забирають з полів. Так на поверхні формується ґрунтозахисне покриття, суміш ґрунту та подрібнених
рослинних пожнивних залишків, яке протистоїть водній та
вітровій ерозії, забезпечує збереження вологи, заважає росту
бур'янів, сприяє активізації мікрофлори ґрунту і є базисом
для відтворення родючого шару ґрунту та подальшого підвищення врожайності. Одним з ключових елементів системи
нульового обробітку землі є сівозміна, велике значення
надають сидератам – рослинам, які не лише покращують
ґрунт, але є дуже важливими у боротьбі з бур'янами, замінюючи оранку. Добрива та отрутохімікати в цій системі також
використовують.
Серед недоліків називають незначне зниження врожайності на початку застосування системи і те, що система
нульового обробітку непридатна на надмірно зволожених,
заболочених ґрунтах. Переваги системи у тому, що вона сприяє значній економії ресурсів – немає витрат на техніку для
обробітку землі, потрібно менше палива, трудозатрат, часу.
Відповідно до цього, зниження витрат значно перевищує незначне зниження врожайності, підвищується рентабельність,
відновлюється родючий шар ґрунту, накопичується більша
кількість вологи, що особливо актуально в умовах зміни
клімату, і помітне зниження залежності врожаю від погодних
умов.

ЯК ЖАТИ І СІЯТИ ОДНИМ КОМБАЙНОМ
Михайло Драганчук, розповідаючи про останні тенденції
технології No-Till, наголосив на тому, що живе коріння має
бути в землі постійно, а це означає, що розрив між посівами має бути мінімальним, навіть більше – до комерційної
культури підсівають покривну. Зараз все більше як покрив
використовують багаторічні культури для того, щоб знизити
витрати на гербіциди та на додатковий посів культур. Зменшують і кількість хімічних обробок, більше використовуючи
біологічні препарати. Та й загалом, замість того, щоб спочатку
вивчати різні технології на дослідних полях із науковцями,
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сучасні фермери експериментують просто на полі, інколи
залучаючи науковців.
Такий спосіб використовують і в господарстві АПОП «Великообухівське», що на Полтавщині. Генеральний директор підприємства Петро Варченко та Микола Доля,
доктор с.-г. наук, професор, декан факультету НУБіП,
розповіли, як на 1200 га вже 9 сезон проводять експерименти
просто в процесі роботи. Наприклад, тут комбайн уже йде з
сівалкою, що розкидає насіння гірчиці чи редьки олійної. Так
зменшується тиск на землю, а також використання палива та
трудовитрат. Як запевняють дослідники, вистачає навіть роси
від перепаду температур для того, щоб насіння сидератів
дуже гарно проросло і прикрило землю до зими. Дає такий
підхід і гарну врожайність, зокрема, вдалося вийти на перше
місце в районі за врожайністю озимої пшениці. Щоправда,
тут застосовують КАС і виробляють його самі, «обпікшись» на
недобросовісних постачальниках.
Михайло Войтовик, кандидат с.-г. наук, голова
ТОВ «Мрія», що на Білоцерківщині Київської області,
вже 12 років не обробляє землю. Його господарство – 300 га,
на землі працюють лише 10 днів на рік – шість днів навесні
та 4 дні восени. Тут зовсім немає ґрунтообробної техніки, а є
лише трактор, комбайн, сівалки, обприскувачі та жатки.
Кілька років тому провели аналіз ґрунту і виявили, що
найгірше поле за вмістом гумусу стало найкращим, зупинився процес деградації ґрунту і почалося його відродження. До
прикладу, на полі, де 2006 року вміст гумусу становив 3,3%,
2015-го цей же показник збільшився до 4,1%.
До того ж, це ще й значна економія палива, адже використовуючи таку технологію, витрати дизеля – лише 20 літрів
на гектар. «На цьому можна зекономити настільки, що за два
роки купити гарну сівалку», – переконує голова «Мрії».
За два дні конференції було чимало цікавих виступів.
Зокрема, Микола Косолап, кандидат с.-г. наук, доцент
кафедри землеробства і гербології НУБіП, розповів про
значення та, навіть, користь бур’янів. Адже це і безкоштовні зелені добрива, вони зменшують вимивання поживних
елементів, знижують ерозію, підвищують активність ґрунтової
мікрофлори. Отже, якщо обмежити їхнє розмноження і не
допускати поширення багаторічних, то цих «затятих ворогів»
аграрія можна перетворити на «друзів».

ЛЮДИ ПОКИ ЩЕ СКОСА ДИВЛЯТЬСЯ НА НЕПРИБРАНІ
ПОЛЯ, АЛЕ ВЖЕ ПОЧИНАЮТЬ ЗАДУМУВАТИСЯ
Як запевняють практики, найскладнішим у впровадженні
системи No-Till є нерозуміння людей.
Віктор Степанов, директор і власник ПП «Піщанобрідське плюс» (Добровеличківский р-н, Кіровоградська обл.):
«Коли вісім років тому почав займатися аграрною справою, то порахував і зрозумів, що інших варіантів «зайти» в
сільське господарство не існує. Першого року потрібно було
всіх переконати у тому, що технологія дієва. І, передовсім, –
свого агронома, який хоч і був досить прогресивним, але дуже
хворобливо реагував на скептичні настрої сусідів. Був один
неприємний момент, коли люди, не знаючи нічого про цю
технологію, дивилися на поля із пожнивними рештками, які
виглядають не так, як ми звикли, почали нам говорити, що
ми щось не те робимо. Місцеві журналісти написали досить
жорсткий матеріал про те, що ми навколо все убиваємо. Довелося привезти кандидата наук, закрити в кабінеті голову
адміністрації, головного редактора газети та провести
роз’яснювальну роботу про те, що ми не губимо землю, а, навпаки, відновлюємо її родючість. Але потім у нас все вийшло і
всі заспокоїлися. Я побачив, що ця технологія працює.
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Доводилося додатково вчитися, і тепер методом спроб і
помилок, щороку робимо якісь експерименти, а також їздимо,
спілкуємося з однодумцями. Звичайно, буває, що у сусідів
урожайність більша, але і ми намагаємося щось змінити,
щоб отримати кращі результати. Я б назвав такі основні
аргументи для переходу на технологію No-Till: по-перше,
економічна доцільність, по-друге, згодом починаєш розуміти і
філософію відновлення землі. Гербіциди ми поки застосовуємо,
але зараз намагаємося зменшувати їхню кількість, розуміючи, що в землі це все накопичується».
Були серед учасників конференції і ті, хто тільки приглядаються до нової технології, але все більше переконуються в її
ефективності.
«Я тільки починаю власний агробізнес, поки працюю над

Головна тема:
ЗДОРОВ'Я ҐРУНТУ – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНИХ ВРОЖАЇВ

створенням власного господарства, хоч уже і працював найманим керівником підприємства, – розповідає Ігор Дрозд із
Хмельниччини. – Але я давно стежу за цією темою, вивчаю
технологію, відслідковую інформацію та вважаю, що за цією
технологією майбутнє. Що таке традиційна технологія? Це
арифметика, особливо на наших ґрунтах. Адже господарства
тримають агрономів, а для чого, якщо компанії обслуговування тобі будь-яку хімію чи насіння привезуть і розкажуть,
як користуватися. А технологія No-Till – це вища математика та ще й філософія, бо люди починають замислюватися
про майбутнє, а не про те, щоб зараз швидко заробити
гроші. Більше думають, що буде через рік чи через 10 років і
яку землю ми залишимо нащадкам».
Ольга Соломка

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

ВІТЧИЗНЯНА ПОСІВНА ТЕХНІКА
ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСІВУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
В.С. Пивовар
Український науково-дослідний інститут
продуктивності агропромислового комплексу

Сівба є найбільш відповідальним технологічним процесом, тому що від її якості залежить і
наступний врожай. Зважаючи на обмежені агротехнічні строки, виправити сівбу чи пересіяти
неможливо без великих втрат майбутнього очікуваного врожаю. Тому до сівалок завжди
пред’являлись жорсткі агротехнічні вимоги.
У більшості господарств України технологія посіву зернових культур залишається поки що традиційною – оранка
відвальними плугами, культивація і посів. Проте оранка
відвальними плугами є найбільш енерговитратною операцією
на польових роботах і більш того, вона приводить до переущільнення ґрунту і втрати в ньому гумусу.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРИРОСТУ ВИРОБНИЦТВА БЕЗ ШКОДИ
НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ
Альтернативою інтенсивним технологіям став мінімальний
та нульовий обробіток. Основа цих технологій – зменшення
кількості та глибини обробітку, регульованість стікання дощової та талої води, підвищення стійкості поверхні поля до дефляції шляхом збереження ґрунтових грудочок і частини стерні.
Технології прямого посіву стають дедалі поширенішими у світовій практиці. За статистичними даними, на сьогодні у всьому світі площа ріллі становить 1 млрд 320 млн
га. Поширення нових систем землеробства переважно на
вирощування зернових культур відстежується з 1982 року.
За понад 25 років сумарні світові обсяги становлять 95,5 млн
га, тобто 6,8% світової площі. У світі приблизно 90% посівних
площ зернових та зернобобових культур обробляють без
оранки. В європейських країнах цей метод набув поки що
меншо¬го поширення, однак простежуємо тенденцію до його
планомірного запровадження. Щорічна площа земель, на яких
проводять роботи за ґрунтозахисними технологіями, зростає
на 1 млн га. Активну участь у цьому процесі беруть Україна,
Казахстан, Росія. Найчастіше ґрунтозахисні технології застосовують у США, Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії та Парагваї.
На частку цих країн припадає майже 95% світових обсягів
застосування технологій мінімального та нульового обробітку.
Частка європейських країн становить 2,5 – 3,0%.
Сьогодні значну увагу фахівці приділяють новим технологіям сівби сільськогосподарських культур, що суттєво
зменшують витрати на обробіток ґрунту та посів. Ці технології
дедалі більше розвиваються як провідні, оскільки однаково
відповідають як екологічним, так і економічним вимогам. Необхідна для їхнього застосування більш продуктивна техніка
все частіше з'являється на ринках.
Складовою частиною технологій мінімального та нульового обробітку ґрунту є пряма сівба по необробленому полю зі
збереженням стерні й рівномірно розкиданої соломи. Стерня
сприяє затриманню снігу і накопиченню вологи, а подрібнена
солома затримує випаровування.
Варто зазначити, що в Україні прямий посів зернових культур не є, як говорять, панацеєю від усіх бід, а лише однією з
можливих технологій посіву залежно від природно-кліматичних умов, способу ведення землеробства та сівозмін.

ОГЛЯД МАШИН ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСІВУ ВІД УКРАЇНСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ
В Україні налагоджений випуск сівалок і посівних комплексів для мінімального та прямого посіву. У різних типів посівних
машин є як переваги, так і недоліки.
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Над розробкою та виробництвом машин для прямого
посіву сільськогосподарських культур працюють фахівці
машинобудівних заводів України: ТОВ "Агромаш-Калина"
(м. Калинівка, Вінницька обл.), компанія VELES AGRO (Одеса),
АТ "Ельворті" (Кропивницький), ТОВ "Капіталпромресурс"
(Запоріжжя), ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний
завод"/«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» (м. Лозова, Харківська обл.),
завод "Ремсинтез" (Кропивницький), ТОВ "Союз-Спецтехніка" (смт Слобожанське, Дніпропетровська обл.), ПП "Українська аграрна техніка" (Чернігів).
До конструкції сівалок і посівних комплексів входить транспортна несуча система, стерновий культиватор та пневматична сівалка для сівби зернових та дрібнонасінних культур.
За один прохід сівалки та посівні комплекси виконують
підготовку ґрунту, що повністю заміняє основний та передпосівний обробіток, проводять сівбу з різною шириною міжрядь
та прикочують посіяні рядки. Робоча ширина захвату сівалок і
посівних комплексів становить від 3,6 м до 18,35 м.
Головна відмінність сівалок від посівних комплексів
полягає в тому, що останні забезпечують відмінну якість сівби
в процесі роботи як по стерні зернових колосових, так і на
полях з великою кількістю пожнивних решток.
Такий агрегат має широкий діапазон застосування, тому що
культиватором чи дисковою бороною можна обробляти ґрунт
окремо від посівного комплексу. Представниками такого типу
агрегатів є:
• "Сіва Нова" СЗМ 3.6 (вартість 650 тис. грн) – ТОВ "Капіталпромресурс";
• сівалки зернові прямого посіву СІЧ-3,6 (450-550 тис. грн),
СІЧ-4,2 (500-650 тис. грн) та сівалка пунктирна універсальна
"Атрія" (720-780 тис. грн) для висіву просапних культур – завод
"Ремсинтез";
• посівний комплекс GALAXI-4.0 (1,7 млн грн) – ТОВ "Агромаш-Калина";
• універсальний посівний комплекс STS MAGIA – компанія
VELES AGRO;
• пневматичний посівний комплекс "ЗЛАТНИК-8"
(1,8 млн грн) – «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ»;
• посівні комплекси ALCOR 7,5 (1,4 млн грн), ALCOR 10
(1,6 млн грн), пневматична сівалка ORION 9,6 (2 млн грн) –
АТ "Ельворті";
• посівний комплекс суцільного висіву PARTNER-9
(1,7 млн грн) – ПП "Українська аграрна техніка";
• компактні посівні комплекси Turbosem 19-32, Turbosem
19-40 та широкозахватні Turbosem ІІ 19-48, Turbosem ІІ 19-60,
анкерні посівні комплекси ATD 9.35, ATD 11.35, ATD 18.35 –
ТОВ "Союз-Спецтехніка".
Ці сівалки та комплекси адаптовані для роботи у різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах.
Сівалки та посівні комплекси мають різну робочу швидкість
– від 8 до 15 км/год, від чого залежить продуктивність та можливості оперативного виконання всіх необхідних операцій
в оптимальні агротехнічні терміни з одночасним зниженням
витрат палива та праці.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕГАТІВ ТА ВИСНОВКИ
Для розрахунку продуктивності та витрат палива механізованих польових агрегатів використано основні наукові
чинники:
- агротехнічні вимоги до роботи, у тому числі агрофон, глибина обробітку ґрунту, схема та способи посіву, норма висіву
насіння, норма внесення сипучих і рідких добрив на одиницю
площі, вимоги до якості роботи;
- енергетичні та тягові показники тракторів;
- конструктивні та експлуатаційні особливості тракторів
та сільсько-господарських машин: ширина захвату, вага, місткість бункера для насіння і добрив, трудомісткість щозмінного
техобслуговування;
- постійні показники полів, що не залежать від агробіологічних та інших умов (площа, довжина гону, конфігурація,
рельєф, наявність перешкод).
Аналіз результатів досліджень свідчить, що прямі
експлуатаційні витрати сівалок і посівних комплексів різні,
оскільки вони мають різну продуктивність і вартість. При
цьому річна економічна ефективність використання різна
і насамперед залежить від продуктивності, вартості та
об'єму виконаної роботи. Як висновок, найбільш ефективне використання з найменшими експлуатаційними витратами є:
- на площі до 500 га – у сівалок "Сіва Нова" СЗМ 3.6, СІЧ-3,6,
СІЧ-4,2, "Атрія";
- на площі 500-2000 га – у посівного комплексу
PARTNER-9 та ALCOR 7,5;
- на площі 2000-3000 га – у посівного комплексу ALCOR 10;
- на площі 3000-5000 га – у анкерного посівного комп-
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лексу ATD-11.35 та широкозахватних комплексів Turbosem II
19-48/19-60;
- площі від 5000 га і більше – у анкерного посівного комплексу ATD-18.35.
Водночас варто зазначити, що певним фактором, який
обмежує широке застосування технологій мінімального
та нульового обробітку ґрунту, є досить висока ціна посівної техніки, її можуть придбати лише економічно стабільні
господарства.
Компромісним рішенням, коли немає «вільних» грошей на
придбання сівалки точного висіву, є розробка «ЛОЗІВСЬКИХ
МАШИН» – приставка «КРОНА», яка перетворює традиційну
зернову сівалку типу СЗ на сівалку прямого посіву.
З урахуванням світових тенденцій, вітчизняні вчені-аграрії
прогнозують, що в найближчі 5-10 років відбудуться зміни в
системах обробітку ґрунту та посіву в різних природно-кліматичних зонах України. Так, природні, економічні та соціальні
чинники в зоні Степу сприяють широкому розповсюдженню
прямого посіву (No-till технології). У господарствах Лісостепу, де переважає зерно-буряковий напрям, в майбутньому
збережуться диференціальні відвально-безвідвальні системи
обробітку ґрунту з поступовим збільшенням мінімального
обробітку та відповідним до цих тенденцій застосуванням
комбінованих посівних машин. На Поліссі природно-кліматичні умови й економічні передумови стримуватимуть No-till
технології, а переважатимуть традиційні. Тому для кожної
природно-кліматичної зони України необхідно застосовувати
ті комплекси машин, що відповідають умовам їхньої роботи.
Варто зазначити, що витрати на закупівлю вищезазначених
сівалок і посівних комплексів частково компенсують за рахунок коштів з державного бюджету.
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ВОЛОДАРІ «ЧОРНОГО ПОЯСА»:
З BERTHOUD МИ ЗАРОБЛЯЄМО БІЛЬШЕ
Символічно, що тренінг-семінар для аграріїв від компанії «Berthoud Україна», який вже
втретє проводили на базі офіційного дилера – ПП «Адлєр» у Житомирі, відбувся на стику
зими й весни, 28 лютого та 1 березня. Це час, коли сільгоспвиробники активізують підготовку
до нового сезону.
«Завдання семінару – допомогти нашим клієнтам
домогтися вищих показників урожайності саме через досконале знання роботи обприскувачів, – говорить Олександр Прокопенко, технічний директор «Berthoud
Україна». – Зосередимося, насамперед, на налаштуваннях
системи контролю норм виливу. Це основна система,
саме в роботі з нею й виникає найбільше помилок, які у
підсумку не дають бажаного результату».
На семінар прибули оператори, механізатори, провідні спеціалісти господарств із Львівської, Волинської,
Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Сумської та
Житомирської областей. Багато хто приїхав не вперше, що
свідчить про затребуваність таких заходів.
«Бачимо знайомі обличчя, – сказав на початку роботи
тренінгу-семінару Кирило Поєнко, сервісний директор
ПП «Адлєр». – Це означає, що ми – на правильному шляху.
Щороку з’являються якісь технічні новинки, тож важливо
ознайомитися з ними, поновити отримані знання. Для
нас, як для офіційного дилера техніки, дуже важливо, аби
допомогти аграріям максимально ефективно використовувати в роботі всі козирі обприскувачів Berthoud (Берту)».
Тренінг-семінар організатори поділили на три частини: теоретичну, практичну та підсумкову. В теоретичній
частині учасники освоювали будову обприскувача
Berthoud Raptor, досконально вивчали роботу системи
обприскування, органів керування, словом, – всі налаштування. У практичній частині, на основі отриманих знань,
параметри вносили на монітор, вже знаючи та розуміючи
їх, на що вони впливають, а на що ні. Адже часто трапля-

ється, що оператор просто вводить налаштування, але не
розуміє, як і на що вони впливають, що й не дає отримати бажаний результат. На завершення семінару знання
закріпили тестуванням, визначили переможців, та підбили
підсумки.
У роботі аграріїв, особливо в умовах і зміни клімату, і
зростання конкуренції серед виробників, важлива кожна
деталь. На цьому наголошує Мирослав Івахін, заступник
голови ФГ «Вікторія-92» (Козівський р-н, Тернопільська обл.):
«Наше господарство обробляє 3 тисячі гектарів землі.
Вирощуємо зернові, сою, соняшник. Дуже важливо в числі
інших заходів вчасно покропити, підживити рослини.
Вчасно і якісно, інакше будуть колосальні втрати.
Техніка Berthoud повністю задовольняє наші вимоги
щодо якості, надійності, ефективності. Після 2,5 років
роботи одного обприскувача ми придбали ще й новішу
модель – Berthoud Raptоr – 4240HVH, тільки цього року
почнемо експлуатувати.
До цього користувалися обприскувачами вітчизняного
виробництва. Berthoud проти них – мов небо і земля: комфорт у роботі, відчутно зросла ефективність. Berthoud
за кілька годин робить обсяг, який вітчизняним обприскувачем потрібно було трудитися всю ніч.
Обидва Раптори ми придбали і обслуговуємо у
ПП «Адлєр». Робота спеціалістів влаштовує на всі сто:
відгукуються миттєво, вчасно надають ґрунтовні консультації телефоном, за потреби оперативно приїжджають до нас».

Семінар підтвердив потребу в навчанні, для досконалішого володіння сучасними обприскувачами Берту. З
деяких господарств приїхало по кілька осіб. Філія «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» (с. Новоставці,
Теофіпольський р-н, Хмельницька обл.), направила
провідного інженера та ще чотирьох механізаторів.
«Ми твердо переконані – навчання потрібне, – говорить Михайло Климчук, провідний інженер. – Хлопці
дізнаються щось нове, удосконалюють знання і вміння,
мають змогу запитати безпосередньо в представника
французького виробника. Ми розуміємо, що правильне
використання обприскувачів напряму впливає на врожайність, а значить і на наші доходи.
У філії обробляємо 7 тисяч гектарів. Вирощуємо зернові
та зернобобові, пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник. Із
Berthoud працюємо з 2015 року, у нас їх два. Обприскувачем
Берту Раптор ми задоволені, техніка має хороші характеристики, високу ефективність роботи та якість,
менше потребує технічного обслуговування. А на семінарі
ми отримали відповіді на всі питання, що нас цікавили».
Зі своїми запитаннями до технічного директора
«Berthoud Україна» приїхав і оператор Іван Яскевич зі
СТОВ «Птахівник» (с. Токарів, Новоград-Волинський
р-н, Житомирщина). Товариство має в обробітку 6 тисяч
гектарів землі, вирощують сою, ріпак, пшеницю, кукурудзу.
«На Рапторі я працюю вже два роки, – розповідає Іван. –
Техніка сучасна, комп’ютеризована, треба добре розбиратися, тож свої знання потрібно шліфувати постійно.
Особливо відзначив би комфортні умови роботи для оператора. Чого тільки вартий клімат-контроль в кабіні,
легкість в управлінні! Від цього зростає й продуктивність
праці оператора. Навіть не варто вдаватися до порівняння з роботою на вітчизняних обприскувачах».
Різноманіття вирощуваних культур в українських
господарствах, бажання застосовувати передові технології зумовлюють використання обприскувачів практично
постійно. Тож, окрім інших характеристик, важливою є
надійність. Саме на цьому наголошує інженер Олег Вархал із ФГ «Коваль» (с. Васильківці, Гусятинський р-н,
Тернопільська обл.):
«Маємо в господарстві 5,5 тисяч гектарів. Культивуємо зернові, бобові, а також картоплю. Третій сезон
працюємо на Berthoud, з 2016 року – Раптор. Використовуємо оприскувачі практично 6-7 місяців на рік. Питання
надійності техніки далеко не другорядне. Не маємо
жодних нарікань на роботу обприскувачів Berthoud. До
того ж, зросла продуктивність, адже у Раптора ширина
захвату 30 метрів. Дуже комфортні умови роботи для
оператора: герметична кабіна, сучасне керування. Словом, гроші на Berthoud ми витратили недарма, вони себе
відпрацьовують.
Купували ми Berthoud у ПП «Адлєр», у цій компанії й
обслуговуємо. Спеціалісти чітко знають свою справу,
відгукуються оперативно.
На тренінгу я вдруге. Вони потрібні – мене ніхто не
переконає в іншому. Треба йти в ногу з часом. Користь отримуємо навіть від спілкування один з одним, це збагачує».
Ще більший досвід роботи з Berthoud у ПСП «Сокільча», що у Попільнянському р-ні на Житомирщині.
«У нашому господарстві, – говорить оператор Роман
Панасюк, – обприскувач Berthoud використовуємо вже
чотири роки, і досить інтенсивно. На 2,5 тисячах гектарів вирощуємо цукровий буряк, ріпак, кукурудзу та інші
зернові. Як оператор, відзначу не тільки ефективність
Раптора, а вона зросла, напевно, втричі, а ще й добрі
умови роботи, комфорт, герметичність кабіни. Ця машина економна, не «витоптує» рослини. Всі ми прекрасно
розуміємо: щоб використовувати можливості Berthoud
сповна – потрібно постійно вчитися, удосконалюватися.
Нагода – ось такі семінари».
www.agroprod.biz

Навчання на семінарі вважають для себе необхідністю
і молоді оператори, і вже досвідчені. Із ТОВ «Вінал-Агро»
(м. Ходорів Львівської обл.) до Житомира приїхав Володимир Прокопяк, вже вдруге.
«Не зважаючи на те, що мені до пенсійного віку залишилося 5 років, – говорить пан Володимир, – я із задоволенням тут. Я цього потребую. Знаєте, як ростуть люди,
так «росте» і техніка, і технології. Треба йти в ногу з часом, відшліфовувати вже набуті, і здобувати нові знання.
Від цього ж зрештою залежить і наш заробіток.
У нашому господарстві 12 тисяч гектарів для обробітку. Вирощуємо кукурудзу, пшеницю, ріпак і сою. Обприскувачами користуємося лише від Berthoud. Хороша техніка,
зручна в користуванні, працювати на ній легко. Паритет
співвідношення якості та вартості – це про Berthoud,
тому ми задоволені».
До розмови долучається Віталій Олійник, оператор із
ПСП «Україна» (Попільнянський р-н, Житомирщина):
«Із Berthoud ми заробляємо більше: і господарство, і оператори. Якщо раніше, на інших обприскувачах, за зміну я міг
обробити 50, від сили 100 гектарів, то нині легко – 300 га.
Ось і ефективність, і збільшення зарплати».
Важливого значення офіційне представництво французького виробника надає стимулюванню у навчанні.
На тренінгах, після теоретичної та практичної частини,
учасники пишуть тести, із майже 30 запитань обирають
правильні відповіді. Кращому з кращих вручають найвищу
нагороду – «Чорний пояс», як у карате. Позитивно, як зазначає Олександр Прокопенко, що 70% слухачів загалом
успішно впоралися з тестами, збільшується кількість претендентів на «Чорний пояс», з’являються і нові абсолютні
лідери.
Цього року у Житомирі вручили три пояси. Одразу з
двома поїхав додому Олександр Кутуза, який очолює
ФГ «Золота нива» у с. Мошків Млинівського району на
Рівненщині. За підсумками тестів 2018 року і тепер він
показав майже стовідсотковий позитивний результат.
«У нас невелике господарство, – розповідає Олександр, –
обробляємо 800 гектарів, вирощуємо ріпак, сою, пшеницю
озиму та яру, ячмінь. Вже три роки працюємо з Berthoud
Raptоr, а до цього – на стареньких вітчизняних обприскувачах. Порівняти? Знаєте, це як їздити на Мерседесі чи на
Ланосі, пробачте. Є ж різниця, правда?
Із Berthoud продуктивність праці зросла у 2-3 рази,
знизилася втомлюваність оператора. Збільшилася врожайність, бо завдяки Berthoud Raptоr можемо обробляти
культури на різних стадіях росту і розвитку.
Обслуговуємо техніку у ПП «Адлєр». Сказати, що ми
задоволені співпрацею – то не сказати практично нічого.
Була ситуація, коли штангою в’їхали в дерево, вигнули
елемент так, що самостійно впоратися з цим не могли.
Хлопці з «Адлєра» одразу відправили нам потрібну деталь
і вже наступного дня ми знову запустили Раптор у роботу. Питання розрахунку вирішили опісля. Знаєте, робота
на довірі дорого коштує.
На тренінгу я втретє. Приїхав знову, бо твердо переконаний, що техніку, на якій ти працюєш і яка, зрештою,
допомагає тобі отримувати прибуток, потрібно знати
досконало, як свої п’ять пальців. Тоді й буде що восени
рахувати».
За підсумками цьогорічного семінару володарями «Чорного поясу» стали також Андрій Дішківський
(ТОВ «Зелений вал») та Іван Семеген (ТОВ «Український
солод») з Бердичева Житомирської області, та Олексій
Демчук (ТОВ «Волинь Агро»). Головне ж – не тести й не
оцінки. Головне – розуміння, що від знань з налаштування,
особливо системи обприскування, залежить кінцевий
результат – урожай. І ці знання мають бути твердими.
Анатолій Гаркуша,
фото автора
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NEW HOLLAND T8 ІЗ ТРАНСМІСІЄЮ CVT:
ЯКИМ МАЄ БУТИ ТРАКТОР
Серію тракторів New Holland T8 регулярно оновлюють. На зміну популярним
серед українських аграріїв моделям Т8.390 та Т8.410 сьогодні прийшли ще більш
високотехнологічні машини Т8.435. Однією із переваг нових тракторів цієї серії є наявність
унікальної безступінчастої трансмісії CVT, завдяки якій суттєво зростає продуктивність та
економічність виконання польових операцій. Про переваги цієї технології та можливості
оновлених машин ми можемо скласти враження, зокрема, вивчивши досвід експлуатації
моделі попереднього покоління – New Holland Т8.420. Чотири роки тому цю машину в повній
комплектації придбало ФГ «Колос», розташоване у Ізюмському районі Харківської області.
В обробітку в господарстві «Колос» перебуває приблизно 4,5 тисяч га. Регіон належить до зони недостатнього
зволоження, тому ключовими культурами, які тут вирощують є озимі зернові та соняшник. Про класичну весну у
зоні Степу вже давно забули, а тому для агровиробника
на передній план виходять два завдання. Перше – мінімізувати витрати, аби утримати рентабельність на прийнятному рівні. Друге – забезпечити максимально оперативне
та вчасне виконання польових операцій. Надто, коли
мова про сівбу ярих культур, коли потрібно якісно підготувати поле з осені та швидко провести культивацію та
відсіятися.
Модель New Holland Т8.420 відразу привернула до
себе увагу керівництва ФГ «Колос». Адже на базі відомої
машини з відмінною репутацією Т8.420 інженери створили справжній «космічний корабель», оснастивши
її унікальними технічними характеристиками та функціями.
«Цей трактор отримав унікальну інтелектуальну
трансмісію CVT. Ця технологія цілковито усуває вплив
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людського фактору на керування машиною та забезпечує
цілу низку переваг: нижчу втомлюваність оператора,
вищу зручність роботи, точність виконання операцій і
відчутну економію пального. Завдяки цьому зростає загальна продуктивність роботи New Holland Т8.420, якість
самих польових операцій і оптимізується рентабельність
вирощування сільгоспкультур», – пояснює продукт-менеджер New Holland Agriculture Віталій Каплюк.
Його слова підтверджує головний інженер ФГ «Колос» Владислав Михайлович Кобзар, який встиг переконатися в експлуатаційних характеристиках New Holland
Т8.420.
«Трактор – унікальний, починаючи з можливостей
роботи зі широкозахватними агрегатами і закінчуючи надійністю механічної частини. В нього закладено підвищений запас міцності в усіх вузлах. До конструкції та експлуатації New Holland Т8.420 взагалі немає жодних претензій,
так само як і до трансмісії. Тракторист, який працює на
цій машині, наголошує, що за зручністю керування з нею не
зрівняється жодна інша», – стверджує інженер.
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«Чимало аграріїв і досі обережно ставляться до трансмісій типу CVT, вважаючи їх менш надійними, порівнюючи
з «механікою». Як свідчить досвід ФГ «Колос», де трактор
із трансмісією CVT напрацював майже 5 тисяч мотогодин
без поломок, та досвід багатьох інших господарств, це
далебі не так. До того ж, всупереч ще одному хибному
твердженню, сервісне обслуговування коробки CVT потребує значно менше ресурсів», – пояснює Віталій Каплюк.
Експерт наголошує на тому, що високий рівень комфорту оператора та продуктивності роботи New Holland
Т8.420, досягається завдяки поєднанню низки факторів.
Окрім безступінчастої зміни швидкості та вибору оптимального режиму потужності й витрати пального, це
також повністю амортизована кабіна та підресорений
передній міст.
«Трактор може на високій швидкості працювати як
вздовж поля, так і по діагоналі без втрати продуктивності та якості. Машина агрегатується із 8-корпусним
плугом або 16-рядною сівалкою. Загалом він виконує великий спектр робіт, включно із транспортуванням вантажів. Трактор має передній міст із амортизацією і може
розганятися до 50 км/год на шосе. Можна сказати, що це
справжній універсал», – розповідає головний інженер
господарства.
Незважаючи на посилене навантаження, номінально
362-сильна машина із 9-літровим двигуном Cursor 9, без
проблем працює на підйомах із широкозахватними агрегатами. Адже завдяки технології PowerBoost посилення
потужності може сягати 413 к.с.! До того ж, New Holland
Т8.420 отримав посилений задній міст, а це – додаткові
тягові можливості.
«В конструкції цієї моделі реалізована ціла низка додаткових технічних рішень задля оптимізації виконання усіх
видів робіт. Це повний пакет освітлення, що дає змогу

буквально бачити як удень, виконуючи роботи в нічний
час доби. Це передній ВВП, що розширює спектр можливостей машини, і це гідравлічне регулювання центральної
тяги та правого розкосу 3-точкової навіски. Всі потрібні
регулювання можна здійснити безпосередньо із кабіни!» –
розповідає Віталій Каплюк.
«Ми машиною цілковито задоволені. Не маю точних
даних щодо економії пального, однак маю сказати, що і з
цього боку трактор New Holland Т8.420 показує себе відмінно», – резюмує головний інженер Владислав Кобзар.
Наголошуємо, що сьогодні на ринку України доступними є моделі нового покоління New Holland серії Т8 із трансмісією CVT. Це вже згадувані Т8.435, можливості яких є ще
ширшими, і про сильні сторони цих тракторів, зокрема,
свідчить досвід експлуатації Т8.420 у ФГ «Колос».
Ігор Павлюк
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АГРАРІЇ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ:
«ТЕХНІКА "ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ
КОМПАНІЇ" СЛУЖИТЬ НАМ УЖЕ БІЛЬШЕ
ДЕСЯТИ РОКІВ»
Для керівників агропідприємства ТОВ «Лан», що розташоване у селі Новов’язівське
Юр’ївського району Дніпропетровської області, ефективна робота на землі – правило,
з яким «ланівці» йдуть нога в ногу вже майже двадцять років. Переконатися у цьому
журналісти «АгроЕліти» мали змогу на власні очі, під час екскурсії виробничими
потужностями підприємства, яку провели директор компанії Сергій Маловик і головний
інженер В’ячеслав Махиня.
Потужний парк сучасної сільськогосподарської техніки
від світових брендів, якісний посівмат і супутні засоби
захисту рослин, інновації, а головне – кропітка й уважна
робота майже півтори сотні робітників на землі – те, чим
по праву можуть пишатися керівники «Лану». Попри те, в
розмові з кореспондентом про досягнення свого колективу Сергій Володимирович говорив стримано, мовляв, «як
і всі, працюємо, стараємося не стояти на місці та розвиватися».

- Наше товариство засновано на початку 2000 року, тобто сільськогосподарською діяльністю займаємося вже майже двадцять років, – каже про роки роботи у сільському
господарстві пан Сергій. – В обробітку маємо шість тисяч
гектарів землі. Вирощуємо кукурудзу, соняшник, ячмінь,
пшеницю, горох, сорго. На підприємстві працює приблизно 150 постійних робітників, а в сезон, впродовж збирання
врожаю, ця цифра є ще більшою. Ми працюємо як у галузі
рослинництва, так й у тваринництві, зокрема, розвиваємо
сферу свинарства, але ключовий напрям діяльності все ж
таки рослинництво – робота зі зерновою групою культур.
- У рослинництві вбачаєте більші перспективи?
- Я би не сказав. Раніше у нас на рівні з рослинництвом
було потужно представлено і свинарство, але у зв’язку
з певними економічними та ціновими коливаннями,
африканською чумою, яка декілька років поширювалася в
Україні, змушені були дещо скоротити потужності свинарства. Незважаючи на це, у нас працює одна свиноферма, де
утримуємо приблизно п’ять тисяч голів свиней. Додатково
займаємося також птахівництвом, зокрема утримуємо
курей, гусей і страусів. Більше уваги тепер приділяємо
рослинництву. Зокрема, інвестуємо у зрошувальні системи
на своїх полях. Минулого року зробили зрошування на
507 гектарах земель, а цього року додаємо ще 120 гектарів.
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Сьогодні серйозно працюємо у цьому напрямі.
- У вас досить солідний парк техніки. Надаєте перевагу техніці зі світовим ім’ям чи все ж таки довіряєте
українським виробникам?
- Вітчизняна техніка у нас є, але вона «доживає» своє.
Тепер співпрацюємо з «Волинською Фондовою Компанією», більше довіряємо іноземним брендам – розкидачі
мінеральних добрив та вапна Unia RCW, прес Unia Z-511,
зерносушарка Agrex PRT і причіпний розливач рідких добрив MEPROZET PN. Деякі з цих агрегатів у нас «на службі»
вже понад десять років, – розповів директор підприємства
Сергій Маловик.
Довідка: Розкидачі Unia RCW – це економічне та ефективне внесення мінеральних добрив та вапна. Великий
вибір бункерів від 3000 л до 10000 л дозволяє оптимально
підібрати вантажопідйомність і для середніх господарств,
і для великих агропромислових підприємств і фірм, які
надають послуги. Напільний пасовий транспортер всередині причіпних розкидачів шириною 80 см дозволяє точно
та рівномірно подавати добрива (також вологі) на механізм, який розкидає, не пошкоджуючи гранули, що дуже
важливо.
Підтверджуючи слова Сергія Володимировича, головний інженер «Лану» В’ячеслав Махиня детально
розповів і показав гостям, що і як із техніки, яку закупили,
зарекомендувало себе у роботі.
«Ми є постійними клієнтами ВФК. Останнє, що брали у
цієї компанії – 8-кубовий і 12-кубовий розкидачі мінеральних добрив та вапна Unia RCW. Техніку Unia закупили навесні минулого року. За допомогою цього розкидача другий рік поспіль вносимо добрива, підживлюємо
пшеницю. Минулого року також працювали ними,
проводячи оранку та культивацію. Обидва розкидачі
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З 2018 року розкидачі Unia RCW почали випускати в червоно-сірих кольорах
відпрацювали вже приблизно по десять тисяч гектарів
кожен.
А вже цього року ми встигли двічі підживити ріпак,
внесли добрива під культивацію, підживили й пшеницю.
Загалом техніка Unia відпрацювала на майже двадцяти
тисячах гектарів. Нарікань не маємо, добре працює.
Прес Unia Z-511 від ВФК у нас вже 5 років, і за весь цей
час зауважень щодо його роботи не було, прес хороший.
Хотілося б найближчим часом «озброїтися» потужнішим
насосом, можливо, ВФК і в цьому питанні піде нам назустріч, і зробить знижечку, як постійним клієнтам (посміхається – ред.).
Також у ВФК ми придбали бочку – причіпний розливач рідких добрив MEPROZET PN, яка у нас в роботі вже
майже десять років. Після нас цей розливач масово почали
скуповувати й усі наші сусіди в районі, а це три фермерських господарства. Бочку використовуємо, в основному, проводячи оранку та дискування. Також ми активно
використовуємо її у селі, допомагаємо і школі, і дитсадочку,
чистимо каналізацію. Допомагаємо і пайовикам, і просто
жителям села, кому потрібно. За допомогою цього агрегату
підживлювали пшеницю рідким добривом, проводили
певні експерименти: півполя обприскували, а половину
– ні, – різниця, звісно, відчутна. Власне тому зараз суттєву
увагу приділяємо зрошувальним системам, адже херсонські кліматичні умови вже поступово підходять і до нашого
регіону. Дощів у нас тут також вкрай мало. Дніпропетровщина поступово перетворюється на зону ризикованого
землеробства, з кожним роком температури все вищі й
вищі. Тому на поливі у нас вже ріпак, соняшник, кукурудза,
пшениця та ячмінь.
Із продукції, яку пропонує ВФК, маємо також і зерносушарку Agrex PRT. Ми брали стаціонарну, на дизелі,
але з часом трішки її переробили. Власними силами
зварили пічку й грубу. Тепер топимо відходами із соняшника, пшениці та іншими рослинними рештками. За її
допомогою цього сезону висушили кукурудзу. У нас було
www.agroprod.biz

500 гектарів під цією культурою. Все встигли висушити своїми силами та сховати на склад, а це найголовніше, адже в
нашій роботі головне все робити правильно та вчасно».
Довідка: Волинська Фондова Компанія є однією
із провідних компаній на ринку сільськогосподарської
техніки в Україні. Компанія постачає техніку та обладнання
для сільського господарства, а також запасні частини від
виробників різних країн світу. Вона є представником відомих у світі брендів: Unia, Massey Ferguson, Kuhn, Agrisem,
Meprozet, Agrex, Dominoni та інші.
На сьогодні сферу діяльності підприємства умовно можна розділити на три напрями: продаж імпортної сільгосптехніки; гарантійний сервіс та післягарантійне обслуговування; продаж запасних частин. Реалізація сільгосптехніки
та запасних частин є основою фінансової діяльності ВФК.
Андрій Мороз

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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ДЖАНЛУКА БОНФАНТІ:
«КОЖНА ЗЕРНОСУШАРКА ДЛЯ НАС –
ЯК ВЛАСНА ДИТИНА»

На українському ринку зерносушарки Bonfanti знають вже
12 років. Сьогодні цей сімейний бізнес від італійської родини
Бонфанті, яка з 1979 року виробляє у місті Бергамо зерносушильне обладнання, представляє директор і власник Джанлука Бонфанті. З ним ми поспілкувалися на IX Міжнародній
виставці «Зернові технології», яка тривала у Києві з 19 по
21 лютого.
- Зерносушарки, які ми випускаємо, мають назву Bonfanti – це
наше прізвище, – наголосив Джанлука Бонфанті. – Розпочинав
цей бізнес ще мій батько. І для нас кожна зерносушарка – як
власна дитина. Ось тут, на стенді, ми демонструємо фотографії нашого обладнання – це мов би наше генеалогічне дерево.
Ми особисто знаємо всіх наших клієнтів, а їх вже більше ста,
у нас прекрасні стосунки з усіма, незалежно від того, коли ми
розпочали співробітництво. Починали ми працювати в Україні
з невеликого обладнання, сьогодні ж просять зерносушильні
установки на 1,5 тис. тонн, а є вже проекти і на 3-4 тис. тонн.
Зараз по Україні працюють вже понад 120 зерносушарок
Bonfanti. За словами директора, відтоді як вони починали свою
діяльність в Україні, запити аграріїв змінювалися, і щороку це
були якісь нові виклики. Приміром, торік усі запитували про
терміни поставки, адже був надзвичайно великий попит на
сушарки. А зараз багато кому потрібні альтернативні джерела живлення. І сушарки Bonfanti також можуть працювати на
альтернативному паливі, зокрема, на пару або на пеллетах з
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відходів соняшнику. А ще вони екологічні – з них немає ніяких
викидів у повітря. Приміром, у центрі Білої Церкві на КП «Білоцерківхлібопродукт» така сушарка поряд із житловими будинками працює вже шість років і немає нарікань – з неї виходить
тільки пар і жодного пилу.
- Ми завжди відштовхуємося від того, що хоче наш клієнт,
що йому потрібно, – говорить директор. – З нашого боку ми
пропонуємо сервіс, досвід, адже ми вже 40 років працюємо на ринку виробництва зерносушарок, і знаємо, що всі наші зерносушарки ще стоять і активно працюють. Більше того, є такі давні
і поважні клієнти, які вже готові поповнити свій парк нашим
оновленим обладнанням. Передовсім, одна з наших переваг – це
сервіс, який ми пропонуємо, якість і швидка реакція на запит
клієнта. Адже нині це надзвичайно важливо – швидко отримувати всі відповіді, чи, наприклад, поставляти запасні частини.
У нас налагоджена система обслуговування, склади запчастин
працюють в Києві, Пирятині та Білій Церкві. Сервісні бригади за
потреби виїжджають на елеватори, проте, це рідко трапляється. Більшість питань ми вирішуємо в телефонному режимі.
Особливість сушарок Bonfanti ще й у тому у тому, що вони,
завдяки оновленому програмному забезпеченню, прості в
управлінні. Оператор одним дотиком може вибрати необхідну функцію – наприклад, проконтролювати температурний
режим або вологість зерна у будь-якій частині сушарки. Але за
роботою сушарки в реальному часі може спостерігати не тільки
оператор – всі показники за допомогою мережевого кабелю
можна вивести на комп'ютер, який знаходиться в офісі або в
лабораторії.
Останніми роками в Bonfanti вдосконалили чимало вузлів,
оновили технології. Приміром, пальники тепер ще більш якісні,
вони дають можливість більш ефективно розподіляти полум'я,
вони самі регулюють, скільки газу потрібно подати в сушарку
на різних етапах процесу. Корпус сушарки обладнали більш
потужними ребрами жорсткості і утеплили металевими панелями – виходить своєрідний «повітряний кожух», який допомагає
зберегти тепло.
- Я вважаю, що виставка «Зернові технології» – одна з
найкращих серед аналогічних галузевих виставок, – зауважив
Джанлука Бонфанті. – А нинішня стала кращою за рівнем, за
якістю стендів, за іншими аспектами. Нині тут представлені
всі найважливіші європейські та й світові виробники техніки
та інші представники агропромислового комплексу. Україна
розвивається стрімкими темпами і ми раді бути тут, і брати
участь у цьому процесі, раді зустрічати наших гостей – давніх
клієнтів, а також знайомити аграріїв з нашою продукцією.
Довідка. Компанія Bonfanti виробляє, монтує і обслуговує
сушарки для всіх зернових культур, вони адаптовані під українські кліматичні умови. Процес сушіння в них відбувається навіть
за сильного вітру, холоду і вологості. Зерносушарки Bonfanti сушать будь-які культури – від соняшнику до сорго і льону. Зокрема, за п’ять годин сушарка може зменшити вологість кукурудзи
з 40% до 14%. А за три години можна зменшити вологість з 28%
до 14%. Під час сушіння зерно не піддається термічному шоку,
отже цей процес не впливає на якість зерна. Одна з переваг
італійських зерносушарок у тому, що вони не завдають шкоди
навколишньому середовищу і завдяки системі рекуперації
енергії дозволяють економити енергоресурси в процесі сушіння
до 35%, отримуючи рівномірно висушений продукт.
Компанія надає два роки повної гарантії на сушарку, на будьякі запчастини, механіку, електроніку, пневмосистему – 30 років,
а на металеві конструкції гарантія – 10 років.
Ольга Соломка
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Хімічний захист рослин – один з ключових та найкоштовніших агротехнічних заходів
сільськогосподарського виробництва, і без дотримання правил внесення та точного
дозування не можливо досягнути необхідної біологічної дії препарату та бажаної витрати робочого розчину, саме тому дуже важливим є вибір обприскувача, який повинен
бути ВИСОКОпродуктивним, ВИСОКОнадійним, НАДсучасним та при цьому ВИСОКОрентабельним. Щоб відповідати цим параметрам, і була створена EUROPA, яка стандартно
оснащується наступними вузлами:
Потужна конструкція рами та
регульоване дишло забезпечує легке агрегатування з будь-яким трактором;
•
Шестисекційний
поршнево-мембранний насос італійського виробництва
забезпечує безпульсаційну подачу 300 л/хв. з
максимальним тиском до 2 МПа та гарантує
безаварійну роботу при інтенсивній довготривалій експлуатації;
•
Чотирирівнева система фільтрації:
всисний, напірний самоочисний, секційний та
фільтр на кожній розпилюючій головці
повністю захищають напірну та всисну систему
від забруднення;
•
Сучасний і міцний головний бак,
вироблений з поліестру, місткістю 2500, 3000
або 4000 л та оснащений:
- інтегрованим баком для чистої води на
250/300/400 із системою для промивання
обприскувача;
- інтегрованим баком для чистої води на 25 л
для миття рук;
- перегородками нівелюючими коливання
розчину під час транспортування та роботи на
нерівній місцевості;
•

- гідравлічними мішалками для постійного
підтримування однорідності робочого розчину;
- бічним ежекторним змішувачем для
розведення хімічних препаратів з паралелограмною навіскою (обслуговування з рівня
землі);
•
перевірена польова штанга шириною
18, 20, 21, 24, 27, 28 м оснащена:
- балкою штанги з надійною конструкцією,
підсиленою у двох площинах;
- 4-позиційними револьверними головками з
комплектом інжекторних та щілинних розпилювачів, які дозволяють працювати в широкому діапазоні норм внесення та погодних умов;
- системами гідравлічного підйому, розкладання та стабілізації;
- паралелограмною підвіскою штанги з
гідравлічно-газовим амортизатором для
поглинання ударних навантажень, які
гасяться та компенсуються за рахунок ледь
помітного коливання у вертикальній
площині, що гарантує підвищення надійності та продуктивності за рахунок підвищення безпечної робочої швидкості;

- неперевершеною системою стабілізації з
можливістю примусового нахилу штанги
при роботі вздовж схилів з амортизацією у
двох площинах, гарантує прекрасну
стабільність штанги навіть при наїздах
колесами на горби чи попаданні в ями;
- електрогідравлічним розподільником з
гідравлічними замками та дросельними
клапанами потоку для забезпечення безпечного управління штангою за допомогою
комп’ютера;
•
надійна ходова вісь із:
- плавним регулюванням ширини колії в
діапазоні 1,8-2,25 м дозволяє працювати на
усіх культурах;
- пневмопідвіскою, яка здійснює гасіння
коливань при роботі та додатково захищає
всі вузли й елементи від ударів, що додатково гарантує підвищення надійності,
продуктивності та підвищення робочої
швидкості;
•
колеса розміром 13,6х48 забезпечують кліренс 80 см;
•
управляючі
електроклапани
розміщені безпосередньо на штанзі, чим
зведено до мінімуму довжину шлангів, що
зменшило необхідний робочий тиск та
гарантує збільшення довговічності гідросистеми;
•
стандартний комп’ютер UNIA Spray
управляє електроклапанами та електрогідравлічним розподільником штанги, чим здійснює
повний контроль за процесом обприскування
відповідно до заданої норми виливу.
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ГАРАНТІЇ

«Перший платіж - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»
Ми гарантуємо Ваш спокій:
оперативне забезпечення оригінальними з/ч;
фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;
робота служби підтримки в режимі 24/7.

*Зазначені у рекламі технічні характеристики містяться у базовій комплектації обприскувача.

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

