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РОСЛИННИЦТВО

ТзОВ «ТЕРРА-ПОТІЧОК»:

«МИ ДОВІРЯЄМО НА 100%
ФАХІВЦЯМ ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»

На мальовничому Покутті по сусідству з Буковиною та Карпатами у Снятинському районі ІваноФранківської області розташоване успішне ТзОВ «Терра-Потічок». Товариство засновано 2010 року,
керує ним досвідчений господар та розважливий підприємець Дмитро Онуфрійович Грицюк.

З

емельний банк господарства налічує 1100 га, на
яких вирощують зернові, бобові та насіння олійних

культур.
Редакція журналу «АгроЕліта» поспілкувалася з паном
Дмитром про те, чим живе підприємство та яких результатів
досягає.
- Дмитре Онуфрійовичу, які культури переважають
у сівозміні?
- Основну ставку ми робимо на вирощування зернових
культур. Серед них надаємо перевагу озимій пшениці, озимому
ячменю. Сіємо і ярі культури, озимий і ярий ріпак, кукурудзу
та соняшник. Орієнтуючись на попит ринку та необхідність
застосування збалансованої сівозміни, дотримуємося співвідношення культур на рівні 60/40.
- Які ґрунти у господарстві та які технології обробітку
застосовуєте?
- У нас переважають чорноземи, вони досить важкі. Використовуємо традиційний обробіток, щоправда новітньою технікою. Взагалі, на мою думку, технічне забезпечення будь-якого
господарства – це одна з основних складових досягнення
високих результатів в агропромисловому секторі, тому на
техніці ми не економимо, постійно оновлюємо технічний парк,
обираємо провідні світові бренди.
- Як ставитесь до інновацій у сільському господарстві?
- Я експериментатор, люблю ризикувати як у житті, так
і на полі. Ми виділили експериментальні площі, де висіваємо

насіння від різних виробників, застосовуємо різні способи
підживлення, різні міндобрива, сіємо також по-різному: і широкорядним, і вузькорядним способами. Потім, спираючись
на власний досвід, обираємо те, що найкраще підходить для
нашого господарства.
- З якими дистриб’юторами компаній-виробників
засобів захисту рослин, посівного матеріалу та добрив
співпрацюєте?
- Впродовж останніх двох років високими врожаями завдячуємо ТОВ «Сервіс-Агрозахід». Раніше працювали з різними
компаніями, проте вони не задовольняли наших потреб на
100%. А з «Сервіс-Агрозаходом» у нас склалася тісна та плідна
співпраця. Про компанію я почув від своїх колег-фермерів, які
високо оцінювали її роботу. Вирішив спробувати і залишився
дуже задоволений препаратами, які САЗ пропонує своїм клієнтам: по-перше, у них нижча ціна, а, по-друге, вони ефективніші
за аналоги.
Тепер довіряємо лише ТОВ «Сервіс-Агрозахід» і працюємо
за технологіями, які нам запропонували його фахівці. У нас кислотні поля, тому важко підібрати оптимальне співвідношення
мікроелементів, а працівники САЗу після агрохімічного аналізу
ґрунтів запропонували нам ідеальну формулу. Також замовляли й послугу листкової діагностики для коригування системи
живлення рослин, що допомогла підібрати міндобрива під
кожну культуру.
- Які роботи зараз ведете на полях?
- Проводимо закриття вологи на полі та готуємось до
посіву ярих культур. Їх, як і озимі, будемо сіяти за технологіями
ТОВ «Сервіс-Агрозахід».
Палійчук Григорій Дмитрович, менеджер з продажу
ТОВ «Сервіс-Агрозахід»:
«Зі ТзОВ «Терра-Потічок» ми працюємо вже другий рік:
запропонували їм технології вирощування озимих культур, кукурудзи, соняшнику та озимого ріпаку. Також у господарстві використовують наші міндобрива: NPK, кальцій, сірку, Тарногран
21 і Тарногран Бор. Тарногран застосовували під озимий ріпак,
результатом ми дуже задоволені, адже ріпак добре ввійшов у
зиму та добре вийшов з неї, показує непоганий розвиток. Тож
і всі інші культури господарство сіятиме за нашими технологіями, а ми, зі свого боку, надаємо підтримку та консультації
впродовж усього сезону».
Анна Артим

ТОВ “Сервіс-Агрозахід”

Зліва направо: Дмитро Грицюк, Григорій Палійчук
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НОВИНИ

АГРОПОРТ ЗАХІД ЛЬВІВ –

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ
21-22 березня у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького організували
ювілейну X Міжнародну агропромислову виставку та форум із розвитку фермерства АГРОПОРТ
Захід Львів 2019.

А

ГРОПОРТ – це один із найбільших заходів аграрної
галузі в Східній Європі. З 2018 року Міжнародний
форум із розвитку фермерства AGROPORT проводять у трьох
містах (Львові, Херсоні та Харкові), виставка охоплює інтереси
індивідуально західних, південних та східних агровиробників.
Місцем проведення вже традиційно є термінали, виставкові
площі й аеродромні перони аеропортів.
Головна мета Форуму – розвиток потенціалу дрібних та
середніх виробників аграрного сектору, створення передумов
виробництва конкурентоспроможної продукції сільського
господарства, розширення ринків збуту, налагодження міжнародних відносин.
АГРОПОРТ Захід Львів 2019 орієнтовано на фермерів
Західного регіону. Серед ключових тем – тваринництво, рослинництво, вирощування органічної продукції, вирощування
ягід, овочівництво, садівництво, рибне господарство, а також –
діджиталізація сільського господарства.
Учасники виставки приїхали з усієї України – вони представили сучасну аграрну техніку, новітні технології вирощування
та переробки продукції, новинки селекції тощо.
Паралельно з експозицією проводили стратегічні сесії, на
яких фахівці обговорювали найважливіші питання галузі. Зазначимо, що цього року особливу увагу приділили органічному
виробництву та сталому розвитку сільських територій. Експерти обговорили, як в умовах України гармонізувати розвиток
аграрної галузі загалом і фермерства зокрема, розвиток територій та дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
Захід у Львові викликав чимале зацікавлення. Протягом
двох днів виставку відвідали тисячі людей з різних куточків
нашої держави. В офіційному відкритті виставки взяли участь
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, в.о. Міністра аграрної
політики та продовольства Ольга Трофімцева, керівники області та інші посадовці.
«Агропромисловий комплекс – рушійна сила нашої економіки, але ми поки й на третину не використовуємо його можливостей, – заявив Володимир Гройсман. – Не менше чверті
валового продукту має займати АПК. Торік в агропромисловий
комплекс і переробку було вкладено капітальних інвестицій
на суму 90 млрд грн. Потрібно суттєво збільшувати кількість
інвестицій, щоб ми могли виробляти більше, якісніше, швидше.
Треба створювати кінцевий продукт споживання, на якому
буде написано «Зроблено в Україні».
Ольга Трофімцева під час виступу зазначила, що АГРОПОРТ це захід, який уже став брендом.
«Тут збираються найбільш зацікавлені, об’єднані спільною
справою люди, які спільно можуть зробити багато важливого
для галузі та країни. Аграрний сектор в Україні – це локомотив економіки. Минулого року галузь заробила 18,8 млрд дол.
Особливо треба відзначити, що аграрні виробники це ще
й найбільш дисципліновані платники податків та роботодавці. Я думаю, що аграрії на сьогодні – це взірець відповідального
бізнесу», – додала очільниця відомства.
Редакція журналу «АгроЕліта» поспілкувалася з представниками провідних фірм, які представляли свою продукцію на
АГРОПОРТ Захід Львів 2019.
8

Тарас Мельник, комерційний директор компанії Selekta
Seeds:
«Компанія Selekta Seeds створена 1996 року та займається
селекцією і насінництвом гібридів кукурудзи. Нашу компанію на
виставці АГРОПОРТ Захід Львів 2019 ми представляємо вперше.
Презентуємо два гібриди, які рекомендовані для посіву у Західному регіоні. Це Корунд, що належить до стандартної лінійки
гібридів кукурудзи, і Кредо – преміальний гібрид торгової марки
Selekta Seeds™.
Гібрид Корунд (ФАО 220) невибагливий, має хорошу вологовіддачу та хороші дані врожайності. Характеризується відносною
скоростиглістю, холодостійкістю, має швидкий стартовий
ріст. До того ж, він доступний за ціною.
Кредо (ФАО 260) – це гібрид інтенсивного типу, який поєднує
і гарну врожайність, і низьку збиральну вологість зерна. Має
високий стартовий ріст, холодостійкість, посухостійкість
та ректоїдність.
Щоб агровиробники змогли відчути унікальність гібридів
компанії Selekta Seeds, ми готові надати їм насіння для випробування безкоштовно, для цього лише потрібно заповнити
заявку встановленої форми на сайті компанії».
Андрій Сорока, спеціаліст відділу маркетингу та продажів компанії «Агротерра»:
«На виставці ми представляємо передпосівний культиватор Lemken KORUND із шириною захвату 9 м. Він призначений
для передпосівної підготовки ґрунту як під ранні, так і пізні
культури. Культиватор відмінно зарекомендував себе в умовах
підвищеної вологості. В умовах сухості ґрунту він забезпечує
ефект вологозбереження. За один прохід трактора культиватор виконує всі необхідні для передпосівної підготовки операції
по зораній поверхні: подрібнення, вирівнювання, ущільнення,
зберігання вологи у ґрунті, прикочування ґрунтового шару під
насіннєве ложе. Довжина секцій Lemken KORUND – 1,5 м, що дає
можливість ідеально копіювати поверхню ґрунту, а велика
відстань між лапами дозволяє уникнути частих забивань та
налипань.
Також на нашому стенді представлено причіпний обприскувач Lemken PRIMUS 10/3500 зі шириною захвату штанги 24 м,
та з електронним терміналом управління CCI 50, який має
потужний менеджер завдань для ефективної роботи. Це новий
крок у сфері розвитку причіпних обприскувачів».
Анна Артим
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НОВИНИ

ОРГАНІЧНИЙ КЛАСТЕР МАЙБУТНЄ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ

Кластер – система взаємопов’язаних фірм та організацій,
значимість яких як ЦІЛОГО перевищує просту суму складових частин
Майкл Портер
економіст, автор визначення кластерів

21 березня 2019 року в рамках Міжнародної агропромислової виставки Агропорт Захід
Львів 2019 громадська спілка «Український органічний кластер» організувала дискусію на тему
«Майбутнє кластерного розвитку та побудова сталих екосистем в українському АПК».

До участі у дискусії долучилися аграрії зі всієї України, представники влади та науки, міжнародних посольств, профільних
галузевих асоціацій, кооперативів і кластерних ініціатив.
Стратегічними партнерами заходу виступили: Юридична
компанія NAKAZ.UA, ТОВ "ЗААТБАУ Україна", Agroportex.bio,
CLUST.UA та ЛМГО «Екотерра».

ЩО ТАКЕ «УКРАЇНСЬКИЙ
ОРГАНІЧНИЙ КЛАСТЕР»?

На це запитання дала відповідь Голова правління
ГС «Український органічний кластер» та керівник проекту
Ukrainian Organic Cluster: Посилення конкурентоспроможності українських виробників органічної продукції
та кластерних ініціатив в органічному напрямку» Марія
Махновець.
«Кластер – це не лише скупчення виробників або бізнесу в
одній галузі, це ще й концентрація підприємств та організацій
з інших галузей, що доповнюють основну діяльність на певній
території. Компанії тут не лише конкурують між собою, а ще
й взаємодіють.
Український органічний кластер – це громадська спілка,
яку засновано 2017 року. Ексоситема в органічному секторі, яка
об’єднує учасників органічного ринку України, а саме: виробників
органічної продукції переробників, постачальників техніки,
ЗЗР та садивного матеріалу, логістичні та юридичні компанії,
експертів ринку та консультантів агробіотехнологій, представників аграрних науково-дослідних та освітніх закладів у
тісній співпраці з органами місцевої влади та громадськими
організаціями й регіональними кластерними ініціативами,
стимулюючи їх цілісний розвиток, внутрішню взаємодію та
міжнародну співпрацю.
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Метою нового проекту «Ukrainian Organic Cluster: Посилення конкурентоспроможності українських виробників
органічної продукції та кластерних ініціатив в органічному напрямку», концепцію якого представила спілка під час
події Агропорт Захід Львів 2019, є сприяння видимості (присутності) українських виробників органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, популяризація споживання
органічної продукції на національному рівні», – пояснила пані
Марія.
Щодо напрямів реалізації проекту, то, за словами Марії
Махновець, сьогодні, за потреби бізнесу, було визначено три
пріоритети:
1. Просування виробників органічної продукції та кластерних ініціатив як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках,
інтеграція регіональних агрокластерів у європейську спільноту,
торговельні місії та розширення взаємозв’язків бізнесу, влади
та науки в органічному напрямку;
2. Дорадництво, що має на меті створення консультаційного
центру, де проводитимуть консультаційну роботу для органічних виробників щодо дослідження нових ринків, започаткування і вдосконалення органічного бізнесу. Окрему увагу
приділятимуть аграрним кластерним ініціативам, які прагнуть
розвивати у регіонах;
3. Освіта в органічному секторі, а саме – навчальні програми разом із партнерами, адже без неї розвиток агробізнесу
неможливий.

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ –
НАЙКРАЩА ФОРМА
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ

Під час відкриття дискусійної панелі до присутніх звернулася в.о. Міністра аграрної політики та продовольства
України Ольга Трофімцева. Очільниця відомства зазначила,
що кластер – це найкраща форма розвитку сільських територій
в Україні:
«Створення кластерів є оптимальним інструментом розвитку сільських територій. Їхня ефективність залежить саме
від ініціативи бізнесу різних секторів економіки, які на перший
погляд виглядають абсолютно не поєднуваними. Саме так і
працює кластеризація».
Вона також відзначила, що кластеризація має сьогодні
підтримку на рівні Уряду та держави. «Це бізнес-орієнтована
модель, яка працює на самоокупність. Міністерство вже підтримує і готове підтримувати й надалі ідеї бізнесу інформаційно та дорадницьки. Кластерні ідеї разом із smart-спеціалізацією
можуть підвищити конкурентоспроможність регіонів та
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ефективно реалізовуватися в новостворених територіальних
громадах, де є молоді та ініціативні керівники», – підсумувала
Ольга Трофімцева.

SMART – НОВИЙ ПІДХІД
ДО РОЗВИТКУ АПК
В УКРАЇНІ

До дискусії з кластерної теми долучилися керівник напряму бізнес-клімат з Команди підтримки реформ у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України Вадим Загарій та радник голови правління з організаційних питань
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Яна
Підлісна. Вони зауважили, що сьогодні для кластерів та аграріїв існує низка інструментів підтримки як на регіональному та
національному, так і на міжнародному рівнях.
За словами пана Вадима, їхня Команда всіляко допомагає
Міністерству аграрної політики та продовольства у розвитку
кластеризації на регіональному рівні. Він наголосив, що підхід
smart-спеціалізації є невід’ємною частиною розробки кластерної політики та має на меті ідентифікувати й підтримати ті галузі,
які вносять найбільший вклад у розвиток економіки регіону.
«Ми зробили акцент на новому підході для України в розвитку промисловості, а саме на smart-спеціалізації та її імплементації у стратегії регіонального розвитку нашої держави, аби це
словосполучення набуло особливої ваги в Україні. Згідно з визначенням Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії,
smart-спеціалізація – це певні програми економічних трансформацій для регіонів, які фокусуються на ключових національних і
регіональних пріоритетах, та побудовані на сильних сторонах
конкретних регіонів для залучення інвестицій у приватний
сектор. Основне завдання smart-спеціалізації – регіональний
розвиток промисловості», – пояснив Вадим Загарій.

ДЕРЖАВА
ФІНАНСУВАТИМЕ
ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСТЕРІВ
Яна Підлісна у своєму виступі зазначила, що Державна
інноваційна фінансово-кредитна установа готова фінансувати
винахідницьку діяльність кластерів.
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Установу створено для надання фінансової підтримки
суб’єктам господарювання різних форм власності згідно зі
Законом України “Про інноваційну діяльність”, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу
експорту продукції, що виробляють на підприємствах галузей
національної економіки, захисту та підтримки національного
товаровиробника.
«Установа сьогодні здійснює два напрями діяльності: проектний та надання стартапам на конкурсних засадах грантових
коштів.
У проектному напрямі передбачено залучення національних та іноземних інвестицій в інноваційні та інвестиційні
проекти, а також запропоновано фінансові інструменти для
реалізації цих проектів. Установа залучає інвестиції в проекти
пріоритетних галузей економіки України: енергетика та енергоефективність, сільське господарство, важке машинобудування,
авіація та космічна сфера, ІТ та телекомунікація.
Другим напрямом діяльності є експериментальний проект
«Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку», де передбачено на конкурсних засадах відбір стартапів, винаходів для надання грантових коштів та створення спільного підприємства.
Установа організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі, надає маркетингові, посередницькі,
юридичні та інші консультаційні послуги та є платформою
взаємодії зацікавлених сторін інноваційної інфраструктури
України», – сказала пані Яна.

ІСТОРІЇ УСПІХУ
Про діяльність двох українських агро-кластерів – агротуристичного кластеру "ГорбоГори" та Кластеру органічних
виробників Рівненщини (ГС Органічна Україна Захід) слухачам
панелі розповіли їхні представники – генеральний менеджер
проекту регіонального розвитку Іван Павліш, керівник
СОК “ГорбоГори” Антон Мільчевич та керівник Громадської
спілки «Органічна Україна Захід» Костянтин Січной.
Перший агрорекреаційний кластер туристичного спрямування «ГорбоГори» презентували 2017 року. Його організували на території Пустомитівського району Львівської області.
Кластер входить до п’ятірки агрокластерів, створених в Україні
за підтримки Міністерства аграрної політики. У фермерському магазині можна придбати широкий асортимент продукції
місцевого виробництва: молоко, сири, м’ясо, домашні кури
та яйця, живу рибу, паштети, джеми, хліб, мед, овочі та навіть
равликів з різноманітними соусами.
2018 року за ініціативи Львівської ОДА стартувала реалізація проекту під назвою «Розвиток сільського підприємництва
та інфраструктури агротуристичного кластеру «ГорбоГори».
Проект спрямований на сталий розвиток сільських територій
трьох сільських рад Пустомитівського району (Семенівської,
Поршнянської та Раківецької) через розбудову інфраструктури
(побудова туристично-рекреаційного центру, агросадиби з
кемпінгом та ін.), закупівлю новітньої сільськогосподарської
техніки та маркетинг альтернативних видів сільського підприємництва та бізнесу в межах агротуристичного кластера.
Для координації проекту створено робочу групу, до складу
якої входять члени наглядової ради кластера, представники
органів місцевого самоврядування та державної влади.
«Питання створення кластера «ГорбоГори» назрівало вже
давно. До нього спонукала низка факторів: по-перше, те, що
фермери та місцеві мешканці потерпали від браку наукових
знань, навичок вирощування, садівництва тощо. По-друге,
була відірваність влади від аграрія. Тож ми вирішили створити
кластер, аби наука, влада та органи місцевого самоврядування
могли взаємодіяти заради спільної мети. Для цього підписано
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територіальні громади області — Клеванська та Малолюбашанська, та агропідприємства, які спеціалізуються на вирощуванні органічної продукції. Діяльність кластеру зосереджена
в чотирьох районах Рівненщини, які розташовані близько один
до одного, що дає можливість швидко та оперативно реагувати
на запити господарств.
«Основна ідея нашої діяльності, – розповів Костянтин Січной, – експорт та переробка органічної сировини й упакованих
органічних продуктів з доданою цінністю і, зрештою, доданою
вартістю. Мета – підвищення конкурентоспроможності
кожного учасника нашого кластера. Саме тому ми не говоримо
про розвиток регіонів чи регіональні стратегії, адже це компетенція влади, ми робимо маленькі справи на користь наших
учасників».

У фермерському магазині
можна придбати широкий
асортимент продукції
місцевого виробництва:
молоко, сири, м’ясо,
домашні кури та яйця,
живу рибу, паштети,
джеми, хліб, мед,
ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ
овочі та навіть
КОЛЕГ
равликів зі соусами!
Під час заходу представники агрокластерів підписали
меморандум про співпрацю з науковими інститутами, департаментами, районною адміністрацією та радою, сільськими
радами та фермерськими господарствами, щоб офіційно
об’єднати всіх.
Сьогодні ми впроваджуємо наш агрокластер за кількома автономними напрямами. Це, зокрема, гуманітарна, екологічна,
міжнародна та економічна співпраця й обмін досвідом з іншими
країнами, з окремими акцентами на туристичній, науковій,
виробничій, релігійній та соціальній складових», – розповів
Антон Мільчевич.
Кластер органічних виробників Рівненщини створено
наприкінці січня 2019 року. Заради розвитку органічного землеробства на Рівненщині свої зусилля поєднали дві об’єднані

www.agroprod.biz

меморандуми про співпрацю між ГС «Український Органічний
Кластер» та Департаментом АПР ЛОДА, Агротуристичним кластером «ГорбоГори» та ГС «Органічна Україна Захід».
Наостанок, разом із аграрними аташе посольств Німеччини – Германом Інтерманном, Королівства Нідерландів – Каролін
Спанс та міжнародним довгостроковим експертом німецькоукраїнського проекту Агроторгівля України з Великобританією – Річардом Муді, обговорено різні досвіди кластерного
розвитку в агарній галузі країн, які вони представляють.
У своїх промовах іноземні колеги підкреслили важливість
міжнародної співпраці українського бізнесу зі закордонними
кластерними організаціями та створення інноваційних рішень
в агросекторі.
Анна Артим
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АКТУАЛЬНО

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ –

КОМУ ДІСТАНЕТЬСЯ ПИРІГ?
До питання підтримки певних галузей економіки з боку держави сучасне суспільство
звертається постійно. Поняття «сучасне» визначено формуванням системи економічних знань
про сутність та значення окремих видів виробництв і необхідності застосування регуляторних
заходів щодо їх стимулювання. Під ці критерії, звичайно, потрапляє сільське господарство,
яке в умовах української практики є носієм особливої діяльності, створення суспільних благ
та культурної спадщини цілого народу. Тож виникає запитання, для чого потрібна державна
підтримка, у якій формі та на які суб’єкти господарювання вона поширюватиметься?

ТРОХИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕОРІЇ

Загалом державну підтримку варто розглядати як
засіб регулювання господарської діяльності, дієвість
якої проявляється у забезпеченні цілеспрямованого
сприяння держави зміцненню та розвитку найбільш важливих галузей економіки.
Тобто на практиці вона означає розроблення та реалізацію цільових програм або надання в індивідуальному
порядку фінансової підтримки суб’єкту господарювання, який має важливе стратегічне значення, за рахунок
коштів державного бюджету у будь-якій формі та з метою
забезпечення стабільності національної економіки,
підвищення конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника, оздоровлення окремих галузей економіки,
забезпечення соціально-економічного добробуту в державі.
Якщо розглядати аграрний сектор економіки в межах
цієї теми, то безумовно, що аграрні формування мають
стратегічне значення, адже формують одночасно як
внутрішню пропозицію продовольства, так і є джерелом
потужного експортного потенціалу країни (хоча це відбувається на фоні спаду промислового виробництва). Окрім
того, через результати їхньої діяльності реалізуються
найважливіші соціальні та екологічні завдання, такі як
зайнятість понад 2-х мільйонів осіб, створення належних
умов для функціонування 5 мільйонів сільських домогосподарств, підвищення добробуту та якості життя у селі,
а також раціональне використання природних ресурсів,
зокрема, землі.
Особливу роль у цих процесах відіграють окремі
організаційно-правові форми підприємництва: фермерські господарства та селянські господарства населення.
Останні у нинішньому форматі вітчизняної практики
ринкових відносин не можна назвати конкурентоспроможними (продуктивність та рівень економічної ефективності є нижчими за показники середніх та великих
господарств). Щодо галузевої структури виробництва,
то особливим сектором є, звичайно, тваринництво,
зокрема, скотарство, яке через свою значну трудомісткість та низьку інвестиційну привабливість буквально
занепадає.
Завданнями державної підтримки в аграрному секторі
економіки є можливість цілеспрямованого усунення
проблем або сприяння діяльності конкретних підприємств, інших суб’єктів господарювання, що забезпечує
рівномірність розвитку національної економіки, оздо12

ровлення важливих галузей господарства і, власне, тим
самим досягнення позитивного ефекту від використання
бюджетних ресурсів. Звичайно у такій формі регулювання діяльності у сільському господарстві є і свої недоліки,
оскільки є високий ступінь ризику дискримінації інших
суб’єктів господарювання, порушення засад економічної
конкуренції. Але про це трохи пізніше.
Отож, можна вважати, що державна підтримка сільськогосподарського виробництва є об’єктивним процесом та потребує економічно обґрунтованих підходів до її
реалізації.

ЗАКОНОДАВЧЕ ПОЛЕ

Перший крок – це законодавча база. Державна підтримка ґрунтується на законах України та інших нормативно-правових документах уряду. Основним серед них
є Закон України «Про державну підтримку сільського
господарства України», у якому визначено кілька видів
державної підтримки:
1. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсацію лізингових платежів
(ст. 13.1);
2. Бюджетна тваринницька дотація (ст. 15);
3. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва
сільськогосподарської продукції (ст. 16-1).
Зазначені напрями визначають загальну політику держави у цій сфері та основні вектори допомоги.
Другий крок – визначення механізму державної
підтримки. Її формує Уряд через діяльність Міністерства
аграрної політики та продовольства. Відомство складає
цільові програми з означених видів та механізми їхньої
реалізації, погоджує їх з Міністерством фінансів та затверджує у Міністерстві юстиції. У такий спосіб відбувається
прийняття порядку використання коштів, виділених на
ці програми, рекомендацій щодо подання документів на
отримання дотацій тощо. Більш детально нормативне
забезпечення механізму надання державної підтримки
аграрному сектору економіки ми відобразили у таблиці 1.
Третій крок – визначення обсягу державної підтримки.
Цей етап варто розглядати у поєднанні з другим, оскільки
проект бюджету на ці потреби подає галузеве відомство,
а приймає Верховна Рада. Основними законодавчими
актами тут є Закон України «Про Державний бюджет»,
Податковий та Бюджетний кодекси. Перший визначає
фактичні обсяги фінансування державних програм підтримки, другий – регламентує фіскальне навантаження
та відносини у сфері оподаткування, третій – визначає
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Напрями підтримки
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів

Нормативні документи
ПОСТАНОВА КМУ
від 29 квітня 2015 р. № 300,
зі змінами від 07.02.2018 № 254
ПОСТАНОВА КМУ
від 7 лютого 2018 р. № 106,
зі змінами від 30.01.2019 № 126

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

НАКАЗ МАППУ
від 20.03.2018 № 150,
зі змінами від 16.11.2018№ 554
НАКАЗ МАППУ
від 20.03.2018 № 149

Державна підтримка розвитку, закладення молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за ними

ПОСТАНОВА КМУ
від 15 липня 2005 р. № 587,
зі змінами від 30.01.2019 № 91

Надання кредитів фермерським господарствам

ПОСТАНОВА КМУ
від 25 серпня 2004 р. № 1102,
зі змінами від 08.09.2016 № 609

Державна підтримка галузі тваринництва

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

ПОСТАНОВА КМУ
від 7 лютого 2018 р. № 107,
зі змінами від 30.01.2019 № 110
НАКАЗ МАППУ
20.03.2018 № 148
зі змінами від 19.03.2019 року № 141
ПОСТАНОВА КМУ
від 1 березня 2017 р. № 130,
зі змінами від 30.01.2019 № 123
НАКАЗ МАППУ
від 18.04.2017 № 228,
зі змінами від 26.10.2018 № 514

Таблиця 1. Нормативне забезпечення механізму надання державної підтримки аграрному сектору економіки
механізм регулювання міжбюджетних відносин. Зокрема,
у Бюджетному кодексі передбачено, що державна підтримка аграрного сектору має дорівнювати не менше 1%
валового внутрішнього продукту.
Тож, можна із впевненістю стверджувати, що сукупність положень цих законів та нормативних документів
формують правові та економічні засади здійснення державної підтримки на практиці.

ОБСЯГИ ТА ОТРИМУВАЧІ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

Як відомо, потягом останніх років вітчизняна державна
підтримка аграрної галузі в Україні зазнала значних змін.
До 2017 року вона характеризувалася невеликими обсягами прямої державної підтримки та пільговим режимом
сплати ПДВ. За оцінками фахівців спеціальний режим
оподаткування дозволяв у той період через механізм
непрямої підтримки акумулювати понад 20 млрд грн
(сьогодні ця цифра сягнула, мабуть, і 30 млрд грн). Однак
через вимоги міжнародних кредиторів прийнято рішення
про відміну цієї норми, що так би мовити «вирівняло»
умови ведення підприємницької діяльності в усіх сек-
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торах економіки. Це, як правило, стосувалося платників
ПДВ – переважно сільськогосподарських підприємств (які
за часткою у структурі валового виробництва займаються
вирощуванням рослинницької продукції та її експортом).
У питанні відміни спецрежиму оподаткування, на нашу
думку, є дві важливі позиції. Перша: воно нівелювало негативні впливи державної регуляторної політики стосовно втручання у рівновагу ринку (особливо високорентабельних культур). Друга: потенційні акумульовані кошти
від ПДВ, як порівняти з мізерними обсягами державної
підтримки останніх двох років (незважаючи на те, що
вони є найбільшими за всю історію незалежної України),
могли б стати хорошим фундаментом для покриття найбільшого сезонного попиту в кредитних коштах тих же
підприємств, до того ж одразу адресного, але з належним
механізмом їх використання.
Тепер щодо обсягів. Позитивне проявляється у небачених раніше «запланованих» коштах на підтримку аграрних формувань, навіть попри те, що 2019 рік охарактеризувався зменшенням такої підтримки (таблиця 2).
Отже, на 2019 рік у бюджеті передбачено трохи більше
5,9 млрд грн, що на 401 млн грн менше, ніж 2018 року.
Таке рішення ухвалили, ймовірно, на підставі низького
рівня використання коштів минулого року за усіма про13

2018
(млн грн)
ЗФ

СФ

Разом

12769

2327

15096

6331

43

6354

Напрями
підтримки
Мінагрополітики України загалом
– 2494
в т.ч. державна
підтримка аграрного сектору

2019
(млн грн)
ЗФ

СФ

Разом

12341

2671

12602

5909

44

5953

127

0

127

800

0

800

400

0

400

200

44

244

3500

0

3500

882

0

882

– 401

66

0

66

Фінансова підтримка заходів
в агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів
2801030
+ 61

1000

0

1000

Фінансова підтримка розвитку фермерських
господарств
2801230
– 200

300

0

300

Державна підтримка розвитку, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
2801350
+ 100

0

43

43

Надання кредитів фермерським господарствам
2801460
+ 201

4000

0

4000

Державна підтримка галузі тваринництва
2801540
– 500

945

0

945

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
2801580
– 63

Таблиця 2. Порівняльна характеристика обсягів і напрямів державної фінансової підтримки аграрного сектору
економіки України
грамами. За 2018 бюджетний рік із 6,3 млрд грн освоєно
приблизно 4,2 млрд грн:
1. «Здешевлення кредитів» – 66,0 млн грн (факт –
265,9 млн грн).
2. «Фермерська підтримка» – 1000,0 млн грн (факт –
204,3 млн грн, з них 6,4 млн грн – компенсація насіння,
0,2 млн грн – дорадчі послуги, 108,9 млн грн – компенсація вартості техніки, 8,5 млн грн – компенсація відсоткової
ставки кредитів, 8,6 млн грн – підтримка обслуговуючих
кооперативів, 71,7 млн грн – бюджетна субсидія на 1 га).
3. «Садівництво і виноградарство» – 300,0 млн грн
(факт – 394,9 млн грн, включаючи 130,6 млн грн – відшкодування за холодильне обладнання).
4. «Підтримка тваринництва» – 4000,0 млн грн (факт –
2393,3 млн грн, з них 3,7 млн грн – компенсація відсоткової ставки кредитів, 1339,6 млн грн – компенсація вартості будівництва об’єктів, 514,5 млн грн – дотація на голову
корови юридичним особам, 214,6 млн грн – відшкодуван14

ня вартості племінних тварин, 320,9 млн грн – дотація на
голову молодняку ВРХ фізичним особам).
5. «Придбання вітчизняної техніки» – 945,0 млн грн
(факт – 912,9 млн грн).
Так званий «недобір» склав третину від запланованих річних асигнувань загального фонду державного
бюджету, до того ж, станом на 21 грудня 2018 року на
реєстраційних рахунках залишалося 538,8 млн грн.
Якщо порівнювати досліджувану дату з початком місяця
(1.12.2018 р.), то рівень освоєння взагалі дорівнював
лише 41%, тобто лише за три тижні останнього місяця
використано понад 1,7 млрд грн.
Це означає, що існує низка проблем із реалізацією
вище вказаних програм підтримки, серед яких можна
виділити як бюрократичні моменти, так і недостатню
поінформованість суб’єктів господарювання, їхнє небажання брати участь у державній «лотереї» з ймовірними
перевірками у подальшому тощо.
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Логічним запитанням є і те, а кому адресована державна підтримка або ж хто є претендентом на її отримання.
Отож, за даними Державної служби статистики
станом на 1 листопада 2017 р. в Україні налічувалося
45558 од. підприємств, зокрема 34137 фермерських
господарств та 11421 од. сільськогосподарських підприємств. Серед усієї кількості 40735 од. мають сільськогосподарські угіддя, з них 30769 – фермери. На с/г підприємства припадає 15380,1 тис га (в середньому 1346 га на
1 підприємство) та фермерські господарства – 4580,1 тис
га (в середньому 149 га на 1 господарство).
На кінець 2017 року в Україні налічувалося також 3530,8 тис голів великої рогатої худоби, зокрема
2017,8 тис голів корів, 338,4 тис голів телиць від 1 до 2 років, 119,4 тис голів телиць від 2 років і старші. Зі загальної
кількості худоби с/г підприємства утримували 1166,6 тис
голів ВРХ, зокрема корів – 466,6 тис голів, а господарства
населення – відповідно 2364,2 та 1551,2 тис голів. Варто
також зауважити, що з наявних у країні 4,9 млн домогосподарств у сільській місцевості лише 33,3% (або 1631 тис
од.) утримують ВРХ, або 31,3% (1533 тис од.) – корів.
Понад 53% з них утримують 1 голову ВРХ (корів).
Як видно, претендентів багато, але чи всі зможуть
отримати дотації та в якому обсязі?

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
Щоб визначити, передусім, доступність, а вже потім
ефективність державної підтримки сільськогосподарської галузі застосуємо кілька математичних обчислень
за наявними її блоками та напрямами, які відображені
у таблиці 3.
Якщо припустимо, що всі наявні суб’єкти господарювання в аграрній сфері скористалися програмами державної підтримки, то вийшла б така ситуація (розглянемо
найбільш вагомі з них):
1. Програма 2801030. На здешевлення кредитів (відсоткових ставок за кредитами у розмірі однієї облікової
ставки для суб’єктів із виручкою в рік до 20 млн грн або
які вирощують с/г тварин; половини облікової ставки – іншим) у Державному бюджеті на 2019 рік виділено 127 млн
грн. Теоретично такою підтримкою можуть скористатися
понад 35 тис од. с/г підприємств (площа угідь яких не перевищує 800-1000 га, оскільки на таких площах виручка
може не перевищити 20 млн грн з розрахунку отримання
продукції до 25 тис грн на 1 га). Кількість підприємств,
які виробляють тваринницьку продукцію, становить не
більше 5300 од. (2017 р., за даними Асоціації тваринників
України). Як уже зазначалося раніше, усіх підприємств налічується понад 45,5 тис. од. Тож, якщо розділити 127 млн
грн на загальну кількість підприємств, то на один суб’єкт
припадає лише 2,8 тис грн. Чи це багато, питання риторичне, а ситуація мабуть нереальна, оскільки 2018 року
цією програмою скористалося 723 господарства.
2. Програма 2801230. На підтримку фермерства
держава виділила 800 млн грн, які розподілено за 7-ма
напрямами.
Часткова компенсація вартості насіння передбачає
повернення 80%, але не більше 80 тис грн на одне господарство. Отож, виділеної суми у розмірі 80 млн
грн у разі максимального розподілу вистачить лише
1000 господарствам, а якщо розподілити цю суму на
всі ФГ, то отримаємо трохи більше 2,3 тис грн (що дорів-
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нює вартості приблизно 3 ц насіння зернових злакових
культур еліти або 1 репродукції). Загалом на цю суму
можна придбати приблизно 10 тис тонн насіння зернових злакових культур, яких вистачить на площу посіву
40 тис га, тоді як фермери обробляють понад 4,5 млн га.
Минулого року цією програмою скористалося 259 господарств.
Часткова компенсація дорадчих послуг передбачає
відшкодування у розмірі 90%, але не більше 10 тис грн
на одне господарство. Відповідно до виділеної суми за
максимального розподілу таку компенсацію можуть
отримати лише 500 фермерських господарств із наявних
34,1 тис од. Минулого року такою послугою скористалося
лише 24 господарства.
Часткова компенсація вартості техніки та обладнання передбачає погашення додаткових 15% компенсації
вартості с/г техніки, машин та обладнання згідно зі затвердженим переліком (який, до речі, розширили у квітні
цього року). Тобто, якщо на ці потреби виділено 250 млн
грн, то загальна вартість техніки (у разі максимального
освоєння) становитиме 1,7 млрд грн. Якщо врахувати
виділення коштів за програмою загальної компенсації
25% у розмірі 682 млн грн (загальна вартість техніки тоді
становитиме 2,7 млрд грн), то річний обсяг закупівлі
техніки можливий на рівні 4,4 млрд грн, що за даними Мінекономрозвитку дорівнює минулорічним обсягам, тобто
збільшення не передбачено. Минулого року програмою
скористалося 1988 од. фермерів.
Субсидія на 1 га надається як новоствореним господарствам (3000 на 1 га, але не більше 60 тис грн на одне
господарство), так й іншим (12 тис грн на 1 члена господарства, але не більше 40 тис грн на одне господарство).
Оскільки ми не можемо передбачити кількість новостверних господарств, то проведемо обчислення щодо інших,
яким виділено 240 млн грн. Тобто, у разі максимального
розподілу такою програмою можуть скористатися всього
6000 од. ФГ (де працює в середньому 3,3 члена господарства).
Здешевлення кредитів передбачає компенсацію
відсоткових ставок за кредитом: до 500 тис грн (до одного року) та 9 млн грн (до трьох років) на одне господарство. Візьмемо до уваги перший варіант, за
яким таких відшкодувань (у разі максимального розподілу) може бути лише 90, хоча 2018 року такою програмою скористалося 247 господарвств. Загальний обсяг
кредитних коштів, які теоретично можна отримати
дорівнює приблизно 225 млн грн (у розрахунку процентної ставки 20% річних), що на одного фермера складає
орієнтовно 6,5 тис грн.
3. Програма 2801350. За цією програмою передбачено компенсацію 80% вартості придбання садивного
матеріалу та вартості холодильного обладнання для
зберігання продукції до 500 тонн. Згідно з переліком претендентів, затвердженим комісією галузевого відомства,
таких субʹєктів налічується поки що 39 од., хоча минулого
року скористалося програмою 132 од. (за першим напрямом) та 9 од. (за другим напрямом).
4. Програма 2801540. На підтримку тваринництва
держава виділила 3500 млн грн, які розподілені за 6-ма
напрямами. Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів дозволяє підприємствам отримати від держави до 500 млн грн на об’єкт.
Враховуючи виділені на ці потреби 100 млн грн, у разі
максимального розподілу (на 5300 підприємств) на одне
підприємство припадало б майже 19 тис грн.
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Код
програми

2019
(млн грн)

Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

2801030

127

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

2801230

800

Напрями підтримки

Часткова компенсація вартості насіння

80

Часткова компенсація дорадчих послуг

5

Фінансова підтримка СОК

50

Часткова компенсація вартості техніки та обладнання

25

Субсидія на 1 га: новоствореним ф/г

90

іншим ф/г

240

Здешевлення кредитів

45

Доплата ЄСВ

40

Державна підтримка розвитку, закладення молодих садів, виноградників та
ягідників і нагляд за ними

2801350

400

Придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю

200

Будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та об’єктів із
заморожування плодово-ягідної продукції, придбання ліній товарної обробки плодів,
механізмів для проведення технологічних операцій у хмелярстві, обладнання для
сублімаційного висушування фруктів

200

Надання кредитів фермерським господарствам

2801460

200

Державна підтримка галузі тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

2801540

3500

Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами

50

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

100

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів

700

Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби

700

Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин

250

Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, підприємств із зберігання
та переробки с/г продукції

850

Часткове відшкодування вартості об’єктів зберігання і переробки зерна
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

0
2801580

Здешевлення с/г техніки та обладнання

882
682

Здешевлення спеціальних вагонів для перевезення зерна та обладнання для
виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси (новий напрям)

0

200

Таблиця 3. Розподіл обсягів і напрямів державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України у 2019 році
Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів
надається юридичним особам, які є власниками корів,
у розмірі 900 грн на 1 голову. Нагадаємо, що підприємства станом на 1 січня 2019 р. утримували 467,9 тис голів
корів. Якщо припустити, що на 1 липня їхня кількість буде
на тому ж рівні, то для забезпечення дотації на все поголів’я потрібно понад 840 млн грн, тоді як заплановано
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700 млн грн. До того ж, має бути недопущення зниження
поголів’я корів. Минолого року програмою скористалося
1280 од. суб’єктів.
Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби передбачає підтримку
фізичних осіб, які утримують молодняк до досягнення
його тринадцятимісячного віку, у розмірі до 2500 грн
Всеукраїнський аграрний журнал №4 (75) / 2019

на 1 голову. Станом на 1 січня 2019 р. у господарствах
населення утримували понад 500 тис голів молодняку.
У разі максимального розподілу фізичні особи можуть
претендувати на 1400-1500 грн на кожну голову молодняку. Якщо брати до уваги максимально граничний розмір
дотації, то потреба у коштах склала б понад 1,4 млрд грн.
Часткове відшкодування вартості закуплених для
подальшого відтворення племінних тварин передбачає
компенсацію юридичним особам 50% вартості закупівлі,
але не більше 24 тис грн на голову ВРХ, 5 тис грн за свиней, 4 тис грн за овець, 100 грн за 1 дозу сперми, 500 грн
за 1 ембріон ВРХ. На цю програму виділено загалом
250 млн грн, що в разі максимального розподілу на одне
підприємство припадало б лише 47 тис грн. Минулого
року цією програмою скористалося 252 господарства.
5. Програма 2801580. На фінансову підтримку сільгосптоваровиробників виділено 882 млн грн за двома
напрямами. Один із них це здешевлення с/г техніки та
обладнання, що передбачає компенсацію 25% вартості
техніки вітчизняного виробництва. Як ми вже зазначали,
програма дозволяє закупити техніки та обладнанння
на загальну суму понад 2,7 млрд грн. Розподіл наявних
коштів на всі підприємства, які функціонують, свідчить
про те, що одному суб’єкту доступно лише 19 тис грн.
Тоді як минулого року такою підтримкою скористалося
7043 підприємств.
Наведені результати розрахунку ймовірної ситуації
у сфері надання державної підтримки різним аграрним
формуванням жодним чином не мали на меті критикувати недолугість політики у цій сфері чи відсутність щонайменшої ефективності механізму підтримки. Ми хотіли
показати надзвичайно великий потенціал державної підтримки в АПК у залученні максимальної кількості суб’єктів господарювання різних масштабів та широко доступу
до неї дрібних товаровиробників (особливо фермерів та
господарств населення).

ВИСНОВКИ

Аналіз досліджуваної теми наштовхує на кілька
висновків.
1. Враховуючи стратегічну комплексну (економічну, соціальну та екологічну) мету діяльності аграрного сектору
економіки загалом, нерівномірність розвитку окремих
галузей та категорій товаровиробників, державна підтримка АПК є необхідною умовою стабільного розвитку
всієї національної економіки.
2. Нинішня модель державної підтримки функціонує
повноцінно лише два роки (після відміни спецрежиму
ПДВ). Разом із позитивним моментом – закріпленням
обсягу на рівні 1% ВВП, вона не задовільняє сповна ні
отримувачів (обсягом, напрямами та механізмом), ані не
досягає своєї кінцевої мети (усунення проблем галузі або
сприяння діяльності конкретних аграрних підприємств).
Бо як свідчать статистичні дані ефективність дрібних
товаровиробників не зростає, поголів’я ВРХ знижується,
доступ до кредитних ресурсів не дешевшає тощо.
3. У зв’язку з цим існує низка проблемних питань, на які
звертають увагу експерти та фахівці. Їх можна згрупувати
у кілька пунктів:
- багато аграріїв з недовірою звертається за підтримкою до держави через складність процедури та острах
перед органами контролю;
- значну частку дотацій фактично виділяють у IV кварталі бюджетного року, що не відповідає сезонним
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потребам аграріїв, особливо це стосується компенсації за
відсотками й щодо сільськогосподарської техніки;
- залишається не вирішеним питання правової колізії щодо діяльності фізичних осіб – підприємців, які
не займаються тваринництвом, не є фермерами і потрапляють в умовну 3-тю групу платників єдиного податку,
що є істотним обмеженням у підтримці малого бізнесу
на селі.
- високий відсоток невикористання бюджетних коштів,
причинами чого є нестабільність політики державного
субсидування, низька поінформованість усіх суб’єктів
господарювання, зокрема особливо фермерів та господарств населення;
- відсутність довгострокової стратегії у формуванні
державної політики підтримки АПК, тобто існує необхідність розроблення чіткого механізму та обсягів підтримки
на 3-5 років, особливо для галузі тваринництва та закупівлі (капітального будівництва) об’єктів основних засобів
тощо.
4. Це означає, що проблеми окремих категорій товаровиробників є значно глибшими, ніж очікування підтримки
держави. Тому державі, як інституту регулювання діяльності, варто звернути увагу на загальні макроекономічні
аспекти ведення аграрного бізнесу загалом, запровадити
прозорі та прості механізми стимулювання підприємницької діяльності в селі, вирішити питання з оптимізації
податкового навантаження для різних категорій господарств.
На ці запитання спробуємо надати відповідь у наступних матеріалах.
Підготував
Андрій Сава,
експерт-аналітик журналу, к.е.н., с.н.с.,
заступник директора
з наукової роботи
Тернопільської державної с/г
дослідної станції ІКСГП НААН
Використано матеріали з джерел:
http://www.ukrstat.gov.ua/,
http://minagro.gov.ua,
https://zakon.rada.gov.ua,
http://dspace.nbuv.gov.ua
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ГІСТЬ НОМЕРА

ФГ «СЯЙВО-СТРИЙ»:
«МИ НЕ ПАСУЄМО ПЕРЕД ТРУДНОЩАМИ,
А РУХАЄМОСЯ ВПЕРЕД, ГОСПОДАРЮЄМО…»

Праця аграрія є однією з найшановніших у світі, і в той же час однією з найважчих, тому що потребує
не лише розумових здібностей, фізичних зусиль, значних капіталовкладень, а й удачі та везіння.
Спрогнозувати кінцевий результат фермерської роботи дуже складно, бо він залежить від багатьох
факторів – це і непередбачуваність погодних умов, і боротьба зі шкідниками, хворобами, бур'янами, і
коливання цін на ринку та інше. Тому, щоб досягти успіху на сільськогосподарській ниві потрібно мати
здоровий глузд, неабияку силу волі, чимало терпіння та наполегливості.

С

аме такими якостями володіє головний агроном ФГ «Сяйво-Стрий», що розташоване у
с. Лисятичі, Стрийського району Львівської області
Василь Курій, який є нашим сьогоднішнім гостем номера.
Пан Василь родом зі Львівщини – з Буського району, після
закінчення Львівського національного аграрного університету у 2009 році повернувся працювати на рідну землю.
Спершу був агрономом у себе в районі, з 2011 року працює у
ФГ «Сяйво Стрий».
- Чому обрали саме агрономію?, – розпочинаю нашу
розмову.
- Вважаю, що людина має займатися тим, що їй до вподоби. Я змалку любив поратися на землі, робота на ній завжди
приносила задоволення. До того ж, професія агронома –
перспективна та запотребована, адже сільське господарство
– це галузь, що постійно розвивається і потребує кваліфікованих кадрів. Тому свій вибір я зробив ще у школі й жодного
дня про це не пошкодував.
- Розкажіть про господарство «Сяйво-Стрий». Як усе
починалося?
- Підприємство 2005 року заснував Василь Богданович Зубрицький – знана та шанована у наших краях людина. Стартували з 24 га землі, на той час вирощували лише зернові
культури, згодом отримали статус насінницького господарства. Сьогодні ж земельний банк налічує приблизно 1600 га
земель, що розміщені у Стрийському та Жидачівському
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районах. Напрям діяльності трохи змінився, хоча в посівах і
далі переважають зернові культури: озима пшениця, озимий
ячмінь, ярий ячмінь, проте вирощуємо також бобові, олійні
культури, гречку, багато працюємо над урожайністю, технологією, ефективністю виробництва.
- Як ставитеся до сівозміни?
- Звичайно, дотримуватися правильної сівозміни дуже
важливо, адже культури потрібно вирощувати з мінімальним
пестицидним навантаженням. Проте, на жаль, ринок часто
диктує свої умови стосовно того, яка культура має бути топовою. Тому ми дотримуємось сівозміни в тій мірі, наскільки це
можливо. На сьогодні основною культурою для нас є озима
пшениця – вона займає третину площ.
- А яка культура особисто Вам найбільше до душі?
- Для мене всі культури цікаві, у кожну з них вкладаю
душу, проте, майбутнє бачу за соєю. Адже соя – не лише
екологічна та малозатратна культура, а й одна з найбільш запотребованих сільгоспкультур сьогодні на світовому ринку.
- Які технології обробітку ґрунту використовуєте у
господарстві? Дотримуєтесь перевірених методів чи
експериментуєте?
- У нас переважають темно-сірі лісові ґрунти, в обробітку
вони не важкі. Тож застосовуємо мінімальний обробіток:
дискування у 2-3 сліди, після чого проводимо посів передпосівним комплексом Kuhn Espro з внесенням міндобрив.
Чогось нового не практикуємо, оскільки така технологія
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є оптимальною для нашого регіону. Якщо ж говорити про
інноваційні підходи, наприклад, «ноу-тілл», це, звичайно,
цікаво, але ми навряд чи до неї готові, оскільки не маємо в
цьому гострої потреби. На мою думку, ця технологія більше
підходить для господарств, у яких сума опадів складає до
500-600 мм на рік – у Південній та Центральній Україні.
- Бачу, до інноваційних технологій ставитеся з обережністю… А як щодо технічних засобів?
- Що стосується технічної бази, то тут ми йдемо в ногу
з часом. Техніка у нас сучасна, трактори та обприскувачі
оснащені бортовими комп’ютерами, що регулюють норми
внесення тих чи інших препаратів, адже попри те, що ми надаємо перевагу традиційному підходу до ведення сільського
господарства, технологічний прогрес відмінити неможливо.
Якщо не вкладати кошти у технічні засоби, то й на високі
врожаї сподіватися не варто.
- Сонечко пригріває і в аграріїв починається «гаряча
пора». Які роботи зараз ведете на полях?
- Робота кипить на повну. Вже завершили підживлення
озимих культур, приступили до посіву ярого ячменю, в
планах посів сої та гречки. Це пізні культури, то ж їх будемо
висівати в другій декаді квітня – на початку травня.
- Можете зробити вже якісь прогнози врожайності на
цей рік, чи наперед не загадуєте?
- Досвід показує, що, коли рання весна, то варто чекати
гарного врожаю зернових. Погода на Західній Україні до-
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зволила провести перше підживлення практично без втрат
азоту, тож, думаю, що, якщо буде достатньо вологи, урожай
цих культур буде на 20-30% вищий, ніж минулоріч.
- Куди збуваєте свою продукцію?
- Увесь вирощений урожай поки що збуваємо в Україні,
переважно в межах Львівської області – співпрацюємо з
елеваторами (пшениця 2-3 класу, озимий ячмінь) тваринницькими господарствами (пшениця 4-6 класу), переробними заводами (соя, ріпак, гречка). В майбутньому плануємо
виходити на експорт.
- З якими труднощами найчастіше доводиться
стикатися аграріям в цілому і вашому господарству
зокрема?
- ФГ «Сяйво-Стрий» є середнім. Тож труднощі у нас такі, як
і в інших аналогічних підприємств аграрного сектору: це відсутність цінової стабільності на ринку мінеральних добрив,
бюрократичні проволочки, нестача фінансування, адже для
ефективної роботи потрібно чимало коштів на закупівлю
якісного насіння, міндобрив, засобів захисту рослин, техніки.
Також гостро відчуваємо брак кваліфікованих працівників,
бо багато людей виїхало закордон.
Загалом, про труднощі можна говорити довго, проте ми
не звикли пасувати перед ними, за жодних обставин не опускаємо рук, а рухаємося вперед, господарюємо. Лише тоді
можна сподіватися на гарний результат!
Анна Артим
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РОСЛИННИЦТВО

ОБРОБКА НАСІННЯ СОЇ
РОБИМО ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ІНОКУЛЯНТА,
ПРОТРУЙНИКА, БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА
СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ

У

сучасних умовах, коли більшість виробників не мають
можливості забезпечити достатній рівень використання добрив, особливо гостро стоїть питання впровадження
у виробництво нових елементів, які зберігатимуть ресурси та
прийомів вирощування зернобобових культур з метою
підвищення врожайності та покращення якості продукції.
В цьому відношенні надзвичайно актуальним для виробників
є застосування нових засобів підвищення врожайності: регуляторів росту рослин, комплексних бактеріальних добрив та
біопрепаратів. Це дає можливість спрямованої регуляції
процесів росту та розвитку рослин зернобобових культур,
завдяки можливості використання (на відміну від традиційних
добрив) як у період передпосівної підготовки матеріалу, так і для
позакореневої обробки рослин в оптимальні фази їхнього
розвитку.
Передпосівний обробіток насіння зернобобових культур
і, зокрема, сої передбачає виконання таких заходів: інокуляцію насіння, протруювання та обробку стимуляторами
росту.

ОСНОВА ЕФЕКТИВНИХ
ІНОКУЛЯНТІВ ДЛЯ СОЇ

Одним із основних шляхів підвищення продуктивності сої
є передпосівна інокуляція насіння мікробними препаратами
(інокулянтами) на основі активних штамів Bradyrhizobium
japonicum, які характеризуються максимальним потенціалом
азотфіксації. Недоліком такого засобу є швидка загибель
бактерій на поверхні обробленого насіння через висихання,
токсичну дію деяких речовин насіннєвої оболонки та конкуренцію епіфітної мікрофлори, тому оброблене інокулянтами
насіння має бути висіяне відразу після бактеризації. Особливо
це важливо на тих ґрунтах, де сою вирощують уперше, або
тривалий час не вирощували.
Взаємодія бобових рослин та бульбочкових бактерій
носить специфічний характер, що проявляється у здатності
комплементарного виду ризобій інфікувати та утворювати
активні бульбочки на рослинах відповідних груп. Формування
бульбочок є результатом двох тісно скоординованих процесів:
органогенний процес, який розвиває бульбочковий орган
і його тканини, та інфекційний процес, який індукується бактеріальною колонізацією (рис. 1). Утворення бульбочок індуцибельне та включає в себе швидку активацію кореневих клітин
епідермісу й перициклу.

Бульбочки – це
новоутворений орган
рослини
Бульбочки – це новоутворений орган рослини, складовими
якого є: інфіковані бактеріями тканини, де відбувається фіксація
молекулярного азоту; провідні тканини, через які надходять
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Рис. 1. Схематичне зображення розвитку кореневих бульбочок
(IAA -індол-3-оцтова кислота; СК, цитокінін; C2H4, етилен)
рослинні фотоасиміляти та виносяться продукти азотфіксації;
меристема, завдяки якій відбувається ріст бульбочки.
Опинившись поблизу насіння або в ризосфері проростків
і дорослих рослин, бульбочкові бактерії можуть піддаватися
суттєвому впливу біологічно активних речовин, що входять до
складу ексудатів рослин. Флавоноїди, які є у виділеннях насіння і коріння, здатні індукувати nod-гени ризобій, необхідні для
формування бобово-ризобіального симбіозу (рис. 2). Ці речовини впливають на хемотаксичну та ростову активність бульбочкових бактерій. Вибірковість взаємодії симбіонтів здійснюється
на ранніх етапах і важливу роль у цьому процесі відіграють
лектини рослин та локалізовані на поверхні полісахариди бульбочкових бактерій. Початок утворення бульбочок пов’язаний
з періодом появи перших листків, тобто з початком фотосинтетичної діяльності рослин. Листки є одним із вирішальних
факторів у процесі утворення бульбочок, оскільки вони дають
енергетичний матеріал, необхідний як рослині, так і мікроорганізмам. У результаті впливу бульбочок на ріст і розвиток
рослин, участь їх у процесах фіксації азоту повітря сприяє більш
довгому функціонуванню листкового апарату й нагромадженню
органічних речовин, зокрема азотистих сполук, спочатку у вегетативних, а потім у репродуктивних органах сої. У варіантах з
інокуляцією значно збільшується кількість бульбочок, їхня маса,
нітрогеназна активність, посилюється накопичення вегетативної маси рослин, зростає вміст водорозчинного білка в листках
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сої. Підвищення рівня азотфіксуючої активності симбіотичного
апарату в рослин з інокуляцією є наслідком посилення модуляційної здатності ризобій.
Однак, щоб досягти високої віддачі від інокуляції, потрібно
не тільки підібрати якісний препарат, а й забезпечити оптимальні умови для життєдіяльності бактерій. Як відомо, бульбочкові
бактерії найкраще працюють на пухких ґрунтах із вологістю
40–80% від повної вологоємності, а оптимальна температура
ґрунту для розмноження бактерій становить від 10 до 28 °С. Однією із основних причин зменшення активності бобово-ризобіального симбіозу є реакція ґрунтового розчину. Для більшості
видів бульбочкових бактерій оптимальне значення pH у межах
6,5–7,5. За pH 3,5 гинуть бактерії всіх штамів ризобій, за pH
4,5–5,0 і 8,0 їхній ріст затримується.
Окрім забезпечення молекулярним азотом атмосфери, складовими, що впливають на ріст та розвиток рослини, є здатність
бактерій продукувати речовини фітогормональної природи
(ауксини, цитокініни, гібереліни, абсцизова кислота тощо). Особливого значення фітогормони набувають у взаємовідносинах
вищих рослин і мікроорганізмів, зокрема, становленні та функціонуванні бобово-ризобіального симбіозу. Інокуляція насіння
сої азотфіксуючими бактеріями Bradyrhizobium japonicum супроводжується збільшенням пулу цитокінінів, зокрема зеатину й
зеатинрибозиду, як у коренях, так і в кореневих бульбочках на
початкових етапах формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу. Активний синтез гіберелінів ризобіями
сприяє ефективнішому процесу становлення і функціонування
бобово-ризобіального симбіозу.

ЗБІЛЬШУЙТЕ
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СОЇ
З БІОПРЕПАРАТАМИ
КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ

Варто зазначити, що використання біопрепаратів на основі
специфічних бульбочкових бактерій сої призводить до утворення місцевих популяцій сої. Наявність конкуренто-спроможних
спонтанних популяцій ризобій у місцях вирощування – це
потенційний бар’єр для інтродукції нових високоефективних
штамів у агроценози. За такої ситуації ефективним може виявитися застосування біопрепаратів комплексної дії. Останніми
роками для інокуляції насіння сої в Україні використовують

Рис. 2. Як працює технологія
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препарати комплексної дії, які містять не лише бульбочкові
бактерії, розмножені у торфі, а й фізіологічно активні речовини
біологічного походження.
Біопрепарати комплексної дії забезпечують підвищення
активності ферменту глутамінсинтетази як одного з основних
ферментів азотного обміну, що пов’язано як з високою азотфіксуючою активністю бульбочок сої, так і позитивним впливом
фізіологічно активних речовин, особливо похідних цитокініну
в складі біопрепаратів. Водночас спостерігаємо збільшення
вмісту водорозчинного білка в листках сої порівняно з рослинами без бактеризації.
Застосовуючи комплексні біопрепарати, навіть за невдалої
інтродукції виробничого штаму, в складних екологічних умовах
та за існування щільної аборигенної популяції бульбочкових
бактерій, передпосівна бактеризація насіння сої все ж таки є
доцільним заходом.

УДОБРЕННЯ СОЇ – НОВІ
ПІДХОДИ

За недостатнього росту бульбочок на коренях рослин (менше 5 шт./рослину) та за вирощування вищих за продуктивністю
сортів ефективним є підживлення рослин бактеріальними
добривами з мінеральними компонентами. Відмічено синергетичний ефект від додавання до інокулянту бактеріальних
добрив, які містять мікроорганізми з різних таксономічних груп
і мінеральні компоненти. Особливо широкі можливості в цьому
напрямі відкриваємо за використання асоціативних бактерій –
фіксаторів азоту Azospirillum, Azotobacter, Clostridium, Klebsiella,
Pseudomonas, Herbaspirillum, Beijerinckia, Achromobacter, Bacillus,
Enterobacter. На утворення бульбочок у бобових рослин позитивно впливає фосфор. Саме фосфор активізує діяльність бактерій, що фіксують азот, і посилює ріст бобової рослини. Бактерії
роду Azotobacter і Agrobacterium, поряд із фіксацією азоту, здатні
мобілізувати фосфор із важкорозчинних неорганофосфатів. Для
нормального розвитку бобових велике значення має забезпечення їх калієм. Під впливом калію підвищується врожайність
і якість насіння сої, тоді як за його нестачі в ґрунті, утворення
бобів відбувається слабо та затримується їхнє достигання. Найсприятливіші умови для рослин, коли ґрунти добре забезпечені
калієм і мають порівняно невисокий вміст фосфору. За значної
переваги в середовищі фосфору над калієм, ріст і розвиток рослин сої затримується, знижується засвоювання азоту з повітря
та різко пригнічується утворення зерна.

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ
ДЛЯ АБСОЛЮТНОГО
СОЄВОГО МАКСИМУМУ

Одним із резервів збільшення врожайності сої є регулятори
росту рослин, які поряд із екологічною безпечністю є найбільш
економічними і не потребують додаткових матеріальних ресурсів. Масове використання регуляторів росту стало можливим
після створення препаратів на основі аналогів природних
і синтетичних діючих речовин, які більш стабільні в організмі та
мають пролонгований вплив. До групи регуляторів росту рослин належать препарати на основі різних активних складників.
Це насамперед – на основі фізіологічно активних речовин, активаторів росту рослин, таких як ауксини, гібереліни, цитокініни,
етилен, абсцизова, арахідонова, янтарна, саліцилова кислоти,
полісахариди, брасиностероїди, феноли. Наприклад, брасиностероїди вступають у взаємодію з гормонами рослин,
збільшують вміст абсцизової кислоти та вміст ауксинів, гіберелінів та цитокінінів, що позитивно впливає на врожайність
і його якість. Застосування регуляторів росту сприяє процесу
інтродукції сої шляхом зміни морфологічної структури рослини. При цьому забезпечується більш дружня поява сходів,
зменшення кількості пригноблених рослин, прискорення
формоутворюючих процесів (прискорення швидкості та росту,
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раннє старіння листя), що приводить до скорочення періоду
вегетації сої, скорочення довжин міжвузлів, розмірів листя. Це
забезпечує більший приплив асимілятів у боби, що підвищує
якість насіннєвого матеріалу. Регулятори росту зменшують
абортивність генеративних органів, а отже, збільшується число
продуктивних вузлів. Унаслідок – підвищується кількість та маса
сформованого насіння з одиниці займаної рослиною площі в
середньому до 15%. Використання фенольних стимуляторів
позитивно впливає як на кількість бобів, так і масу 1000 насінин.
Однак, застосування регуляторів росту рослин має позитивний
результат лише за умов дотримання основних вимог технології
вирощування культури, тобто коли рослина забезпечена всіма
необхідними умовами для її розвитку.
Серед хімічних речовин, які застосовують для підвищення
продуктивності рослин, важливе місце посідають фізіологічно
активні форми гумінових кислот. Встановлено, що гумінові кислоти позитивно діють на рослину завдяки ауксинам, які регулюють ріст і розвиток рослин, посилюють розвиток кореневої системи та надземної маси, впливають на фотосинтез і утворення
хлорофілу. Валовий збір протеїну зростає на 15–33%, а кількість
бульбочок на кореневій системі рослин збільшується на 20–23%.

ПРОТРУЙНИКИ –
КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР
СТІЙКОСТІ СОЇ ДО
ХВОРОБ

Серед багатьох чинників, що визначають стійкість сої до хвороб, важливе значення мають умови росту та розвитку рослин
сої в процесі онтогенезу. За зміни тих чи інших умов можливо

регулювати ступінь ураження посівів хворобами. У комплексі заходів захисту сої від збудників хвороб, що передаються
через насіння, важлива роль належить протруйникам. Це дає
можливість знищити інфекцію на насінні, захистити його під
час проростання від ґрунтових патогенів. Важливо відзначити,
що спільне застосування багатьох фунгіцидних протруйників
та інокулянтів неприпустимо, оскільки більшість з них токсичні
для азотофіксуючих бактерій. Рекомендоване послідовне застосування інокулянтів з фунгіцидними протруйниками з інтервалом у 7–10 діб після протруювання або нанесення інокулянту
безпосередньо перед сівбою.
Грамотне застосування бактеріальних препаратів на основі
рістстимулюючих ризобактерій як елемента екологічного землеробства в технологіях вирощування сої забезпечує:
- збільшення фіксації атмосферного азоту та його надходження в рослини, завдяки функціонуванню бактеріальної
нітрогенази;
- трансформацію важкорозчинних сполук фосфору в легкодоступні, за допомогою бактеріальних фосфатаз;
- підвищення асиміляції нітратів, спричинене активністю
бактеріальної нітратредуктази;
- синтез мікроорганізмами фізіологічно активних речовин,
які здійснюють пряму гормональну регуляцію росту рослин.
Коломієць Ю.В.,
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Буценко Л.М.,
кандидат біологічних наук, доцент
Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України

РОСЛИННИЦТВО

ЗАХИСТ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

від шкідників

ІНСЕКТИЦИДАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

Микола Дем'янюк,
менеджер з технічної підтримки компанії «Сингента»

З прадавніх часів злакові зернові культури, які вирощували для виготовлення хліба, мали важливе
економічне та продовольче значення. За даними істориків, пшеницю на теренах нашої держави
почали висівати ще у 3–4 тисячолітті до н. е., а зерно пшениці у V–VI століттях стало головним
продуктом експорту до Греції та Римської імперії – з південних територій, що тепер географічно
відповідають зоні Степу та Причорномор'я України.

в
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продовж усього часу, особливо за останні два століття,
технологію вирощування зернових
культур постійно розвивали та покращували: створювали нові, більш продуктивні
сорти, удосконалювали системи сівозмін,
обробітку ґрунту, удобрення, захисту рослин від шкодочинних організмів тощо.
Це дало свій результат. На сьогодні вже
стала реальною врожайність озимої пшениці 80–100 ц/га, а в окремих регіонах
у певні роки вона сягала 120 ц/га і навіть
більше.
Щоб отримати такі показники продуктивності, потрібно максимально збалансувати всі чинники, важливі для росту та
розвитку рослин. Зокрема, отримання
високих урожаїв зернових колосових
є неможливим без ефективної системи
захисту від бур’янів, хвороб та шкідників.
Без надійного контролю втрати від них
можуть становити 30–40 % і навіть досягати 50–70 %. З огляду на відчутне загальне
зростання вартості сільськогосподарської продукції, яке відбулося за останні
два десятиліття, паритет цін на зерно
злакових культур і засобів захисту рослин
істотно змінився. Тому на високопродуктивних полях стало економічно вигідно
використовувати максимальний захист.

Сільгоспвиробники, які 2012–2014 рр. отримали понад 100 ц/га озимої пшениці
сортів Сейлор та Балетка (виробництво
«Сингента»), до всього іншого, в осінній та
весняно-літній періоди проводили разом
3–4 фунгіцидні та 2–3 інсектицидні обробки. Рентабельність культури при цьому
лише збільшувалася!

З-поміж шкодочинних організмів
зернових колосових важливе економічне значення мають комахи-фітофаги,
прямі втрати від яких в Україні щорічно
складають 2–3 млн т зерна. З одного
гектара пшеничного поля через них не
добирають у середньому 500–800 кг
врожаю. Лише фітофаги, що належать до
групи сисних, зменшують продуктивність
посівів на 350–500 кг/га. Це все прямі
втрати, а є ще й непрямі. Зокрема, від
вірусних захворювань, переносниками
яких є переважно попелиці й цикадки,
збільшення додаткових втрат становить
ще 200–300 кг/га. Вивченням шкідливості
фітофагів колосових злакових культур
свого часу займалися чимало дослідни-

ків, чиїми даними ми сьогодні можемо
успішно користуватися (Альохін В. Т.,
1995, 1996; Секун М. П., 1998).
Шкідливий ентомокомплекс на зернових колосових культурах налічує більш як
півсотні видів комах-фітофагів із 21 біологічної родини. З-поміж них в агроценозах
України найчастіше трапляються такі
спеціалізовані шкідники: злакові попелиці, цикадки, хлібні клопи, пшеничний
трипс, хлібний турун, хлібні жуки, хлібні
блішки, п'явиці, хлібні трачі, звичайна
зернова совка, злакові мухи. Ба більше, на
посівах зернових злаків відчутно шкодять
також і багатоїдні комахи, серед яких
варто виділити гусениць підгризаючих
совок, дротяників, личинок пластинчастовусих жуків (хрущів, хлібних жуків) тощо.
Однак, практично в усіх природно-кліматичних зонах найбільш поширеними та
небезпечними у весняно-літній період є
такі групи шкідників, як сисні (попелиці,
цикадки, трипси, хлібні клопи); внутрішньостеблові (злакові мухи); хлібні блішки,
п'явиці та хлібні жуки.
Щоб правильно підібрати інсектициди
та розробити ефективну систему їхнього
застосування, треба знати видовий
склад, особливості біології, поведінки та
поширення шкідливих комах, враховува-

Рис. 1. Колонія злакової попелиці
на рослині пшениці

Рис. 2. Імаго клопа – шкідливої
черепашки на листку пшениці

Рис. 3. Імаго хлібного жука-кузьки
на колосі пшениці

Шкідники
зернових злаків
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ти оптимальні й критичні для контролю
стадії розвитку та періоди їхньої появи на
полях зернових злаків. Тож давайте зупинимося на основних, найнебезпечніших
групах комах-фітофагів, які завжди присутні на наших полях зернових колосових
злаків, виділивши деякі моменти, що є
особливо важливими для ефективного
захисту (рис. 1–3).
Злакові попелиці та хлібні клопи.
Зерновим злакам шкодять, висисаючи сік
з вегетативних та генеративних органів,
що знижує врожай зерна та його якість.
На посівах озимих зернових з'являються,
зазвичай, починаючи від фази закінчення
весняного кущення – початку виходу
в трубку (попелиці) та у фазі виходу
в трубку (клопи). Зважаючи на характер
живлення цих фітофагів і тривалий період
заселення й розвитку на зернових, для
ефективного захисту потрібно застосовувати сучасні контактно-системні інсектициди зі значним періодом захисної
дії. Саме діючі речовини групи неонікотиноїдів, які здатні надійно й на довгий
час токсикувати рослину, будуть проти
них достатньо ефективними. З описаних вище особливостей поведінки цих
шкідників стає зрозуміло, що захист
озимих від них потрібно розпочинати ще
на початку виходу в трубку, а не за появи
прапорцевого листка, коли значних пошкоджень рослинам вже буде завдано.
Пшеничний трипс. Для планування
захисних заходів варто звернути особливу увагу на 2 важливі моменти: період
появи шкідливої стадії (личинки) – вже
у колосі; та конкретне місце її локалізації
і живлення – тобто під лусками. Також
потрібно брати до уваги й те, що сокорух
у тоненьких колоскових і квіткових лусочках досить уповільнений, і системному
інсектициду, що рухається акропетально,
потрібен певний час, щоб досягти цих
органів. Якщо такий препарат із тривалою
захисною дією застосувати ще на початку
фази виходу в трубку, у діючої речовини
буде достатньо часу для надходження до
найвіддаленіших частин рослини та їхньої
якісної токсикації. Якраз інсектицидна
сполука тіаметоксам, яка має найкращу
системність з-поміж усіх неонікотиноїдів, й забезпечує найвищу ефективність
проти личинок трипса, що неодноразово
підтверджено у численних дослідах компанії «Сингента».
Хлібні жуки. Надійний захист можливий за умови застосування високоефективних контактно-кишкових інсектицидів. Варто зазначити, що хлібні жуки,
як і багато інших представників родини
пластинчастовусих, вирізняються загалом
підвищеною стійкістю до таких препаратів (не плутати з набутою резистентністю),
що пов'язано з потужним ферментативним апаратом у цих комах. З огляду на це,
потрібно використовувати препарати,
які мають високу стартову ефективність
(«нокдаун-ефект») та широкий спектр
інсектицидної дії. Такими є, наприклад,
діючі речовини групи синтетичних піретроїдів.
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Інсектицидний
захист

Розпочинати захист потрібно з
насіння, оскільки вже відразу після його
висівання у ґрунт посівам починає загрожувати низка видів ґрунтових і наземних
шкідників. Адже саме на початкових етапах розвитку рослин заподіяна фітофагами шкода є найбільш відчутною, а втрати
врожаю через зрідження стеблостою
стають непоправними.
Обробка насіння ефективними
комбінованими препаратами, до складу
яких входить системний інсектицид, має
бути обов'язковою. Зокрема, сучасні
фунгіцидно-інсектицидні протруйники
виробництва компанії «Сингента», такі
як Селест Макс та Вайбранс Інтеграл,
надійно захищають сходи зернових злаків
від комплексу шкідників, які живуть у
ґрунті, злакових мух, попелиць, хлібних
блішок, що починають шкодити на полях
з озимими ще восени, а на ярих – у весняний період. Упродовж місяця і навіть
більше посіви від них будуть захищені
надійно, що дасть можливість рослинам
безперешкодно рости, швидше проходячи вразливі стадії розвитку.

Підбір та строки
застосування
інсектицидів

Як уже зазначалося, щоб скласти
ефективну систему контролю фітофагів,
передусім потрібно враховувати їхній
видовий склад, особливості розвитку
й живлення, строки заселення й пошкодження ними рослин. До того ж, вибір
конкретних інсектицидів має базуватися
на знанні їхніх властивостей, механізмів
дії на комах та способів токсикації рослин.
Ухвалюючи рішення щодо необхідності й строків інсектицидних обробок, варто
пам'ятати, що економічні пороги шкідливості (ЕПШ) більшості фітофагів, що вказано в агрономічній літературі, мають середні, тобто приблизні, значення. Сьогодні ними можна користуватися лише орієнтовно. З іншого боку, в агроценозах зернових колосових майже всіх ґрунтово-кліматичних зон України присутні певні
біологічні групи шкідників, що заселяють
посіви постійно, з року в рік. Їхня чисельність, стрімко зростаючи навесні, швидко
досягає рівня шкідливості й щороку створює загрозу культурам. З огляду на це,
щоб не допустити істотних пошкоджень
рослин та відчутних втрат урожаю, проти
них сьогодні стали необхідними саме
обов'язкові інсектицидні обробки, які
потрібно проводити завжди в оптимальні
періоди. Такі періоди пов'язані з фазами
росту та розвитку рослин: Т1 (початок
виходу в трубку), Т2 (поява прапорцевого
листа), Т3 (налив зерна: молочна - воскова
стиглість). У зв'язку з цим, щоб надійно
захистити посіви, у весняно-літній період

потрібно проводити як мінімум 2, а часто
й 3 інсектицидні обробки.
З метою ефективного контролю всього
комплексу фітофагів, у компанії «Сингента» розроблено конкретні рекомендації
щодо застосування інсектицидів власного
виробництва з чітким позиціонуванням
кожного з них стосовно фази рослини, а в
системі захисту зернових колосових культур від шкідників передбачено дво-трикратне обприскування посівів у період
вегетації (рис. 5). Розглянемо детальніше
призначення й регламенти цих обробок
та цільові об'єкти, обґрунтувавши застосування конкретних препаратів.
Т1 (початок виходу в трубку).
Найкраще застосовувати інсектицид
Енжіо 247 SC, к.с. (0,18–0,22 л/га залежно
від культури та виду шкідника) разом
із гербіцидом та фунгіцидом. Обробку
проводити, як правило, в середині квітня
(на озимих культурах), або в середині –
другій половині травня (на ярих культурах), що збігається з початком заселення
посівів сисними фітофагами (попелицями, цикадками, хлібними клопами). Ця
обробка також буде ефективною й проти
злакових мух, зокрема проти їхнього
нового (першого весняного) покоління,
що намагатиметься заселити культурні
рослини; проти хлібних блішок та п'явиць,
жуки яких теж з'являтимуться на посівах у
цей період. Як уже зазначено, застосування у Т1-обробку системних інсектицидів
групи неонікотиноїдів має особливо
високий ефект проти пшеничного трипса.
Препарат Енжіо з діючою речовиною
тіаметоксам, яка належить до цієї групи
і має найкращу системність серед її представників, гарантує практично повний
контроль личинок нового покоління
цього фітофага аж до збирання врожаю.
До того ж, завдяки ефективній токсикації
рослин тіаметоксамом Енжіо забезпечуватиме тривалий термін захисту (20 днів
і більше), особливо добре контролюючи
прихованоживучих шкідників. Інша діюча
речовина препарату, лямбда-цигалотрин,
має добре виражену контактно-кишкову дію, відразу після застосування
виявляє високу стартову ефективність
(або «нокдаун-ефект») і має широкий
спектр інсектицидної активності – тобто
надійно знищуватиме всіх фітофагів у тих
стадіях, які мігруватимуть з місць зимівлі
й заселятимуть посіви колосових культур.
Зрештою, поєднання в одному препараті
2-х вказаних вище інсектицидних сполук
із різними механізмами дії на організми
шкідливих комах унеможливлює виникнення у них резистентності. Особливо це
стосується таких полівольтинних фітофагів, як попелиці, що можуть розвиватися
у 10–12 поколіннях за сезон.
Т2 (поява прапорцевого листа).
Оптимально ефективним у цей період
буде використання піретроїдного
інсектициду Карате Зеон 050 SC, мк. с.
(0,15–0,3 л/га). Зазвичай, Т2-обробку
проводять у кінці квітня – на початку
травня (озимі зернові) та наприкінці
травня – у першій половині червня (ярі
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Рис. 5. Система інсектицидного захисту зернових колосових культур у весняно-літній період
зернові) водночас із другим внесенням
фунгіциду. Вона також є дуже важливою, її
строки збігаються із заселенням злакових
культур попелицями, імаго зимуючого
покоління хлібних клопів, продовженням
льоту імаго трипса – проти яких, власне,
вона й призначена. З огляду на ефективний термін захисної дії Енжіо від моменту
його застосування у Т1 (три тижні), а також тривалість періоду між фазами
початку виходу в трубку і появи прапорцевого листа (від 2 до 3 тижнів), цей
комбінований препарат забезпечуватиме
надійний контроль усього шкідливого
ентомокомплексу в зазначеному часовому інтервалі. Тому внесення Карате Зеон
у фазу прапорцевого листа буде не лише
достатньо ефективним проти цих фітофагів (що продовжуватимуть мігрувати на
посіви), надаючи додаткового захисту, але
й оптимальним за вартістю на гектар. Вказані вище переваги лямбда-цигалотрину,
а також спеціальна формуляція, яка називається мікрокапсульована суспензія,
забезпечує надійнішу та тривалішу захисну дію Карате Зеон, порівняно з іншими
піретроїдами. Від часу застосування
цього препарату у Т2-обробку необхідний
нам контроль шкідливих комах триватиме
аж до фази цвітіння.
Т3 (налив зерна: молочна - воскова
стиглість). Ця обробка потрібна для
контролю хлібних жуків, що шкодять колосовим культурам у фазу наливу зерна.
Проводять за необхідності й вибірково.
Щоб зупинити заселення жуками посівів,
буває достатньо й крайових обробок по
периметру полів. Однак, у разі раптової навали та різкого зростання їхньої
чисельності нерідко виникає необхідність
у суцільних обприскуваннях усього масиву культури. Проти цих фітофагів найбільш доцільно використовувати потужні
контактно-кишкові інсектициди групи
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синтетичних піретроїдів, яким є препарат Карате Зеон (0,2 л/га) від компанії
«Сингента». Лямбда-цигалотрин, що має
універсальну інсектицидну дію, досить
надійно знищує таких важкоконтрольованих шкідників, як хлібні жуки. Багато
інших інсектицидів проти них є просто
малоефективними.

Переваги та
властивості
інсектицидів
Енжіо і Карате
Зеон

Насамперед варто зазначити, що формуляції обох препаратів створені за унікальною технологією Зеон-капсуляції, яка
розроблена та запатентована компанією
«Сингента». Препаративні форми Карате
Зеон (мікрокапсульована суспензія) та
Енжіо (концентрат мікрокапсульованої
суспензії) завдяки цій технології набули
унікальних характеристик. Суть її полягає
у тому, що піретроїд (лямбда-цигалотрин)
поміщено в тонкі полімерні мікрокапсули,
які розподілені у рідкому середовищі
препаративної форми й утворюють своєрідну суспензію. До складу мікрокапсул
також входить розчинник та спеціальний
фотопротектор, який захищає діючу
речовину від сонячного (ультрафіолетового) опромінення. Отже, технологія Зеон-капсуляції змогла забезпечити більш
тривалий період деструкції піретроїдної
складової і, відповідно до цього, удвічі
довший термін її інсектицидної дії. До
того ж, важливою і цінною властивістю
мікрокапсул є можливість поступового

вивільнення активної речовини після
нанесення робочого розчину на листовий
апарат рослини, що також сприяло
подовженню періоду її ефективної дії.
Отже, вказані корисні характеристики цієї
новітньої формуляції надають препаратам Енжіо та Карате Зеон такі практичні
переваги:
- стійкість до ультрафіолетових сонячних променів;
- стійкість до змивання опадами;
- стійкість до швидкого висихання на
обробленій поверхні;
- триваліша інсектицидна дія та вища
ефективність захисту;
- вища безпека для користувачів та
навколишнього середовища.
Порівняно з аналогічними інсектицидами конкурентів, Енжіо володіє й іншими
цінними властивостями, які надають йому
додаткових технологічних переваг. На
відміну від подібних йому комбінованих
препаратів, цей препарат характеризується:
- найкращою розчинністю тіаметоксаму у воді (порівняно з іншими неонікотиноїдами), що забезпечує йому найвищу
системність і можливість найефективнішої токсикації оброблених рослин;
- високою термостабільністю: препарат стабільно утримує свою інсектицидну
активність у широкому діапазоні температур – від +5 до 25 ОС (реально ефективний
від +3 до 30 ОС);
- значно більшою кількістю піретроїду,
яка припадає на 1 га за рекомендованих
норм витрати (що відповідає приблизно
2 нормам Карате Зеон);
- утворенням клотіанідину під час
розпаду тіаметоксаму в рослині – одного
з метаболітів, що також має інсектицидну
дію; у підсумку тривалість періоду ефективного захисту препарату подовжується
до 3 тижнів.
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В останні роки спостерігаємо кліматичні зміни, що зумовлює зміну підходів до загальноприйнятих
технологій вирощування ярих зернових культур. Важливим аспектом цього питання є отримання
стабільної врожайності незалежно від погодних умов вегетаційного періоду. Науково-обґрунтована
система удобрення дозоляє знизити вплив негативних чинників на рослини, забезпечуючи отримання
високої продуктивності.

ВИМОГИ ДО УМОВ
МІНЕРАЛЬНОГО
ЖИВЛЕННЯ

Основними чинниками функціонування агроценозів
є рівень інсоляції, температурні умови, вологозабезпеченість
і доступ поживних речовин. Саме оптимальні умови мінерального живлення є основою високого врожаю.
Ячмінь ярий, як порівняти з іншими зерновими культурами, більш вимогливий до родючості ґрунту. Така особливість
пов’язана з інтенсивнішим нагромадженням у ньому органічної речовини за відносно короткий період та слаборозвиненою кореневою системою.
В системі мінерального живлення ячменю ярого провідне місце належить забезпеченню його макроелементами,
зокрема, азотом, фосфором і калієм, які є основним джерелом живлення рослин. Азот є ростовим елементом і впливає
на формування вегетативної маси, фосфор сприяє нормальному розвитку кореневої системи, формуванню генеративних органів. Важливе значення у перебігу фізіологічних
і біохімічних процесів має калій. Він регулює водний баланс
у рослині, забезпечує пружність тканин і підвищує стійкість до
вилягання.
За дослідженнями встановлено, що на формування тонни
основної та побічної продукції, ячмінь ярий засвоює у середньому 23 – 30 кг азоту, 10 – 15 кг фосфору і 20 – 25 кг калію.
Основна кількість поживних елементів надходить у рослину
до фази виходу в трубку. В фазу кущіння рослини поглинають
29-36 % азоту, 18-23 % фосфору та 3-41 % калію від максимальної кількості засвоєння. У період від кущіння до колосіння у рослини надходить 42-46 % азоту, 51-64 % фосфору та
64-70 % калію. Проте, найінтенсивніше засвоєння елементів
живлення відбувається на початкових етапах росту та розвитку. У зв’язку з цим, раціональна система удобрення має бути
спрямована на створення сприятливих умов мінерального
живлення вже на період появи сходів шляхом передпосівного
внесення легкорозчинних форм мінеральних добрив.
Значну роль в живленні ярих зернових колосових культур
відведено мікроелементам – магнію, цинку, марганцю, молібдену, міді. Встановлено їхню високу здатність покращувати
засвоєння рослинами з ґрунту поживних речовин. Недостатня
кількість цих елементів проявляється у порушеннях вуглеводного та азотного обміну, синтезу білкових речовин, спостерігаємо зниження здатності рослин протистояти впливу низьких
і високих температур, а також ураженню збудниками хвороб.
Тому внесення мікроелементів потрібно включати в систему
застосування добрив під ячмінь ярий.
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РОЛЬ НАУКОВООБҐРУНТОВАНОЇ
СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДОБРИВ

На сучасному етапі розвитку аграрне виробництво орієнтовано на інтенсифікацію технологій. Застосування прийомів
сучасного землеробства має бути спрямоване на досягнення
максимальної віддачі від внесення добрив. Науково-обґрунтована система застосування добрив забезпечує підвищення
врожайності та управління якістю зерна ячменю ярого. Основне завдання, яке ставлять перед запроектованою системою
удобрення – розкрити на повну біологічний потенціал культури. Цього можна досягти шляхом встановлення збалансованих
норм добрив, відповідних строків їхнього внесення, що дозволяє оптимізувати процеси поглинання та засвоєння елементів
живлення рослинами.
У загальноприйнятій технології вирощування ячменю
ярого передбачено основне внесення мінеральних добрив.
Різке підвищення температури, нерівномірність випадання
опадів або повна їх відсутність у період інтенсивного росту
рослин ячменю ярого (фаза кущіння) часто стають причиною
гальмування їхнього розвитку. Адже, за посушливих умов,
поглинальна здатність кореневої системи знижується,
мінеральні речовини внесені з мінеральними добривами
не надходять до вегетативних органів, знижується продуктивність фотосинтезу, відповідно до цього, ефективність
мінеральних добрив дуже низька. Неврахування цього чинника в системі заходів призводить до економічних втрат
через недоотримання урожаю. Виникає необхідність впровадження агрозаходів, які б підвищували ефективність внесених мінеральних добрив, забезпечуючи активізацію ростових процесів і формування основ високої продуктивності
культури.
Проблема ефективного використання добрив на сучасному
етапі набула особливої актуальності. З метою вивчення цього
питання проведено багаточисленні дослідження, пов’язані
з раціональним застосуванням добрив на основі врахування
асортименту добрив, клімату, фізіологічних особливостей
культур.
Перспективним заходом отримання високих і стабільних
урожаїв високої якості за достатнього рівня основного мінерального живлення, є застосування позакореневих підживлень. Поєднання основного удобрення, коли внесення добрив
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здійснюють безпосередньо у ґрунт, із використанням розчинних мікроелементних добрив для позакореневого підживлення у найбільш критичні періоди росту та розвитку є заходом
підвищення ефективності системи удобрення і впровадженої
технології в цілому. Перевагою позакореневого підживлення
добривами є живлення рослин через листкову поверхню –
дрібнодисперсні часточки робочої рідини надходять безпосередньо в рослину через продихи на листку. У такий спосіб
рослина отримує потрібну кількість поживних речовин, що
позитивно впливає на функціонування посіву, в цілому, за
несприятливих умов вегетації.

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ ТА
ПОЗАКОРЕНЕВИХ
ПІДЖИВЛЕНЬ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

За дослідженнями, які проводили в Львівському національному аграрному університеті, встановлено істотний вплив
позакореневих підживлень ячменю ярого добривами з вмістом мікроелементів за різних норм застосування мінеральних
добрив на показники врожайності. Досліди проводили на темно-сірому опідзоленому ґрунті, який характеризувався забезпеченістю орного шару ґрунту (0–20 см) лужногідролізованим
азотом за Корнфільдом – 99 мг/кг ґрунту, рухомими сполуками

фосфору та обмінними сполуками калію за Чириковим, тобто,
88 та 103 мг/кг ґрунту, рНKCl – 6,5.
Позакореневі підживлення проводили добривом із вмістом
мікроелементів Фертігрейн Фоліар, 1,1 л/га на різних фонах
мінерального живлення: N45P30K30, N60P30K30, N45P45K45, N60P60K60.
Позакореневі підживлення проводили у фазу повного кущіння, мінеральні добрива вносили у формі нітроамофоски та
аміачної селітри під передпосівну культивацію. Вирощували
сорт ячменю ярого дворядного Сонцедар, занесений до
Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення
в Україні з 2007 року у зоні Лісостепу та Полісся.
Результати досліджень показали, що показники врожайності змінювалися залежно від норми внесення мінеральних
добрив. На фоні застосування добрив у нормах N45P30K30 та
N60P30K30 приріст врожайності перевищував варіант без внесення добрив на 0,91 та 1,05 т/га. На варіанті, де мінеральні
добрива вносили у нормі N45P45K45 врожай зерна ячменю ярого
був найвищим і приріст відносно неудобреного фону становив
1,27 т/га. За внесення N60P60K60 отримано приріст 1,01 т/га.
Внаслідок позакореневого внесення Фертігрейн Фоліар на
варіантах вказаних норм мінеральних добрив врожайність
зростала. Прирости врожаю зерна відносно фонів мінеральних добрив N45P30K30 і N60P30K30 були в межах 0,15 т/га. Підвищення норм мінеральних добрив до N45P45K45 та N60P60K60 сприяло отриманню приростів на рівні 0,24 та 0,18 т/га.
Отже, сумісні застосування мінеральних добрив та позакореневих підживлень мікроелементними добривами дають
змогу підвищити врожайність зерна ячменю ярого, завдяки
кращому забезпеченню рослин елементами мінерального
живлення упродовж вегетаційного періоду.
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РОСТОРЕГУЛЯЦІЯ ПОСІВІВ

ДОСВІД З ПОЛІВ

З

азвичай, коли говоримо
про ретарданти, перші
асоціації, які виникають в уяві – це
зменшення висоти рослин і запобігання виляганню посівів. Однак, це лише
невелика частина тих змін, які легко
візуалізувати. Насправді зміни набагато
глибші та вагоміші. Ми звернулись до
аграріїв з різних куточків України, щоб
вони поділилися своїм досвідом щодо
особливостей застосування регулятора
росту з ретардантними властивостями
Медакс® Топ, виробництва німецької
компанії BASF.
Цей продукт обрано не випадково,
а тому що він серед ретардантів для
зернових колосових, які представлено на ринку України, має найширше
«вікно» і є найпластичнішим щодо
технології застосування. Офіційно
Медакс® Топ зареєстрований до внесення – протягом вегетації. Проте фахівці
компанії BASF виділяють три ключових
періоди його ефективного застосування: початок кущення (ВВСН 21-23), початок виходу в трубку (ВВСН 31-32) і фаза
прапорцевого листка (ВВСН 37-39).
Застосовуючи Медакс® Топ на різних
етапах органогенезу зернових колосових, можна вплинути на розвиток кореневої системи, закладання додаткових
продуктивних пагонів і вирівняти їх за
продуктивністю з головним, підвищити
озерненість колоса та покращити налив
зерна, оптимізувати архітектоніку посіву, зміцнити соломину та зменшити її
довжину, запобігти виляганню, зменшити втрати під час збирання.
Та все ж звернемося до товаровиробників.

Я рекомендую використовувати препарат Медакс® Топ на
інтенсивних посівах, де вносять великі норми азотних добрив.

Паламарчук Юрій, головний
агроном ПАТ “Дашківці”, с. Дашківці,
Літинський р-н, Вінницька обл.

«Технології вирощування озимої пшениці тепер настільки інтенсивні й ми
даємо настільки багато азотних добрив, що ризик вилягання озимих культур
підвищується в рази. Тому, відповідно до цього, ми зрозуміли, що потрібно застосовувати рістрегуляцію.
Пробували використовувати різні препарати, і на основі досліджень,
випробувань, пошуку інформації ми зупинили свій вибір на Медакс® Топ. Чому
саме він? Знову ж таки на основі випробувань, досліджень. Наприклад, цього
року, коли була сильна засуха в нашій зоні, він спрацював так, що підвищилось
кущення зернових, не було абортації бічних пагонів, так, як це бувало з іншими
регуляторами росту. У посушливих весняних умовах препарат не нашкодив
зерновим культурам, що є найголовнішим. Використовуючи Медакс® Топ, ми
помітили подовження міжфазних періодів, завдяки цьому рослини продукували
більше пластичних речовин. В результаті ми отримали врожай зерна високої
якості».

Медакс® Топ може покращити кущення у півтора рази.
«Минулого року була засуха. Незважаючи на це, ми отримали непоганий
результат урожайності озимої пшениці. Регулятори росту – це, перш за все,
допомога рослині у виході зі зимового періоду, коли вона зріджена, це збільшення кущення, стимуляція росту та покращення розвитку рослини, це більший
стеблостій.
У нашому господарстві ми використовуємо Медакс® Топ у фазу кущення та
виходу в трубку одноразово у нормі 1 л/га і результатом дуже задоволені. Такі
застережні дії допомогли нам попередити проблеми та майже повністю уникнути вилягання, у півтора рази покращити кущення. А отже, втримати та підвищити урожай і суттєво полегшити збирання. Головне – не чекати проблем,
а вносити Медакс® Топ профілактично, щоб попередити їх!».
Савченко Володимир Миколайович, директор ТОВ “Юрівка”, с. Юрівка,
Конотопський р-н, Сумська обл.

Медакс® Топ легко інтегрується у систему захисту посівів.
«Майбутнє за інтенсивними технологіями, і без регуляторів росту гарного
результату не буде, тим більше у нашому регіоні, де поширені малородючі
ґрунти. Препарат Медакс® Топ має широкий діапазон температур, за яких він
працює. Особливо цінним це є для озимого ячменю, адже дуже важливо почати
обробку полів регуляторами росту за нижчих температур. За допомогою
регулятора росту Медакс® Топ нам вдалося збільшити стійкість зернових до
вилягання та значно підвищити урожайність, завдяки збільшенню кількості
продуктивних стебел».

Максимишин Зіновій, директор
ПП «Агрофірма «Дзвони», с. Болотня,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.

www.agroprod.biz

31

РОСЛИННИЦТВО

Ми зупинили свій вибір на препараті Медакс® Топ, інших
варіантів для нас не існує!
«Минулого сезону у нас була досить жорстка осінь: надто багато дощів, які
перейшли у дуже сніжну зиму. А на останок ми мали досить коротку весну. Зрозуміло, що перелічити всі проблеми, які ми отримали через погодні умови, важко.
Та завдяки регулятору росту Медакс® Топ, ми їх вирішили. Препарат ми тепер
використовуємо на максимум, оскільки побачили беззаперечний результат
його роботи: більше колосків, менше стресу для рослини, відсутність вилягання пшениці, а отже, відсутнє недоотримання врожаю, особливо, як порівняти
з іншими ретардантами. Для себе я вирішив: за Медакс® Топ майбутнє мого
бізнесу».
Корогод Олександр, заступник
директора з рослинництва,
СТОВ "ОЛСТАС-льон", Чернігівська обл.

Медакс® Топ – м’який препарат, що чудово змішується з
іншими пестицидами, і яким можна працювати за різних температур: від +5°С до +20°С. А це те, що потрібно нам як великому
підприємству.

Білан Олег Миколайович, головний агроном «Вітагро», м. Волочиськ,
Хмельницька обл.

«Медакс® Топ асоціюю із ростовими процесами, тобто з потовщенням
першого міжвузля у зернових колосових, а також з перерозподілом поживних
речовин у самій рослині, що відбувається від головного пагона до другорядних.
Використовуючи Медакс® Топ, ми отримуємо вирівняні посіви та більш налиті
колоски. Препарат впливає на формування стеблостою, оскільки він сприяє перерозподілу поживних речовин між головним продуктивним стеблом і другорядними. Як результат, другорядні стебла більш розвинені й такого самого розміру,
як головний пагін.
Ми регулярно стикаємося з проблемою вилягання посівів. На Західній Україні
часто бувають зливи, рельєф не рівнинний, а схиловий, тож за сильного вітру
та сильного дощу маємо вилягання посівів. Медакс® Топ у таких умовах зменшує
негативний вплив на наші посіви, а в результаті нам набагато легше збирати
врожай.
Тож не потрібно використовувати флекс-жатки, а можна збирати звичайними зерновими».

Правильний вибір регулятора росту – інвестиція на роки
вперед.
«Рістрегуляція завжди відіграє важливу роль у вирощуванні зернових культур.
Через те, що вона впливає на кущення. Всі ми розуміємо: якщо не буде гарного
стеблостою – не буде гарного врожаю. Медакс® Топ у цьому питанні забезпечує
дуже гарний результат. Препарат є дуже м’яким. Навіть недосвідчені агрономи,
які тільки-но прийшли з навчального закладу, ніколи не нашкодять ним рослині.
До того ж, завдяки препарату Медакс® Топ, ми цілком вирішили питання
вилягання посівів. Проблема надзвичайно актуальна для нас, оскільки площі не
рівні, пагорби. Використовуємо Медакс® Топ вже 2 роки і дуже задоволені його
роботою».
Кедич Андрій Петрович, головний
агроном ФГ «П’ятигірське»,
с. П’ятигірське, Здолбунівський р-н,
Рівненська обл.

На ділянці, де було внесено Медакс® Топ 0,6 л/га, ми побачили не пшеницю, а казку.

Коcендюк Анатолій, головний агроном ТОВ «КПК Агро Інвест», с. Гніздичів, Жидачівський р-н, Львівська обл.

«Медакс® Топ працює протягом всього вікна внесення: від кущення і до прапорцевого листка. Діючі речовини препарату дуже швидко проникають у рослину
й одразу зупиняють її ріст, блокуючи фітогормон гіберелін, що відповідає за
видовження стебла, та активуючи ауксини та цитокініни. Що важливо, Медакс®
Топ не зменшує урожайність. Якщо інші препарати внести у більшій нормі,
можна знизити врожай чи призвести до пустоколосся, отримати щупле зерно.
Медакс® Топ таких проблем не створює, а навпаки сприяє збільшенню врожайності. Загалом різниця в урожаї на 35 гектарах була 6 центнерів. На окремих полях
різниця сягала й 8 центнерів, залежно від сорту пшениці.
З використанням Медакс® Топ рослини дійсно розкущуються, дають багато
бічних пагонів і вся пшениця вирівняна, ніби під лінієчку підстрижена. Він дійсно
розвиває кореневу систему. Ми спеціально викопували рослини, щоб порівняти, і
не вірили власним очам: коренева система практично у три рази більша, ніж на
контролі. Це супер-препарат, ми й надалі використовуватимемо його на всій
пшениці проти вилягання посівів».

Використання Медакс® Топ не залежить від інтенсивності
сонячної інсоляції, він дуже гнучкий у використанні.

Баран Володимир Дмитрович,
головний агроном ТОВ «Маяк»,
с. Денисівка, Білогірський р-н, Хмельницька обл.

«Однією з найбільших проблем у процесі вирощування зернових є забезпечення
рослин вологою. Осінній брак вологи надзвичайно шкодить появі сходів озимої
пшениці. Ми використовуємо Медакс® Топ приблизно у ВВСН 23, тобто коли рослина вийшла ослаблена зі зими і їй потрібна допомога, щоб отримати більше
пагонів. Завдяки вчасному внесенню препарату, ми забезпечуємо рослину тими
речовинами, які вона використовує для формування коріння та закладання
додаткових пагонів.
Високопродуктивні рослини дуже схильні до вилягання, особливо відразу після
виколошування. Це призводить до того, що їхній потенціал може реалізуватись
лише на 40%. Інші 60% реалізації потенціалу рослини ми можемо забезпечити,
використовуючи такі регулятори росту як Медакс® Топ.
Це дуже потужний препарат, який, крім того, що запобігає витягуванню
клітин, ще й збільшує діаметр соломини та щільність клітин, сприяє утворенню будівельного матеріалу в рослині – лігніну. Через це соломина стає набагато
міцнішою і може витримати такі негативні погодні впливи, як пориви вітру та
сильні зливи».

Препарат, що дозволяє розширити часові та температурні
рамки у процесі виробництва, – це Медакс® Топ.
«Наша компанія розташована на південному сході України, а це степи, де
не завжди буває весна. Наприклад, 2018 року весна була всього лише протягом
шести годин. Тож, через дефіцит вологи, щоб спровокувати кущення та запобігти втратам врожаю, нам потрібні регулятори росту із широким діапазоном
застосування відносно температурного режиму. Ми обрали Медакс® Топ, який
можна вносити від +5-7°С і до +20°С».

Казєєв Євгеній Михайлович,
директор з рослинництва компанії
HarvEast
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РЕАЛІЗАЦІЯ

ПОТЕНЦІАЛУ ВРОЖАЙНОСТІ
СТРАТЕГІЧНИХ КУЛЬТУР

В

ідновлення вегетації озимих
культур – один із найважливіших моментів в етапах росту та
розвитку рослин. Від цього залежить
низка основних параметрів подальшого життя рослини: ріст та розвиток,
регуляція фізіологічних процесів,
фотосинтез, теплообмін, споживання
вологи тощо. Процеси зростання та
розвитку рослин нерозривно пов'язані між собою: зростання є частиною
індивідуального розвитку, проте в
одному і тому ж організмі процеси
росту та розвитку можуть поєднуватися по-різному. Культура може
перебувати в стані активного росту,
але в той же час повільно розвиватися
(переходити з однієї фази розвитку до
іншої), або, навпаки, вона може швидко
розвиватися, повільно зростаючи.
Показником темпів розвитку рослин,
як правило, вважають перехід рослин
до репродуктивного періоду. Недостатня забезпеченість тим чи іншим
елементом живлення в певні періоди
розвитку спричиняє зниження врожаю
та погіршення його якості.
Впродовж усього періоду вегетації
у рослинах відбуваються складні фізіологічні перетворення, в результаті яких
культура формує власну врожайність.
При цьому на розвиток рослини на різних стадіях суттєво впливають різного
роду стресові фактори.
За стресових ситуацій (нестача
вологи, низькі температури, приморозки, біогенні та антропогенні стреси,
зависокі температури та посуха) засвоєння елементів живлення кореневою
системою порушується, що уповільнює
та ускладнює розвиток рослин. Якщо
стрес припадає на критичні періоди
розвитку рослин (період укорінення,
закладання урожаю), продуктивність
культур значно знижується. Рослини
формують в умовах стресу мінімальну
кількість генеративних органів, які
можуть бути забезпечені необхідними
речовинами для дозрівання.
Одним із основних чинників проявів
стресу є порушення роботи генів, які
відповідають за біосинтез білків. За
несприятливих умов навколишнього
середовища стресові білки є ключовим
компонентом, що формує вихід рослини зі стресу.
Для побудови будь-яких білків
рослині потрібні амінокислоти. Існує
20 «стандартних» протеіногенних
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амінокислот, тобто таких, що є в складі
білків (лізин, валін, тирозин, лейцин,
ізолейцин, метіонін, триптофан, фенілаланін та інші). Рослини здатні синтезувати необхідні амінокислоти в стресових умовах, але ослаблена культура
витрачає на це велику кількість енергії.
Антистресовий продукт компанії
«ТерраТарса» Спідфол Аміно Кальмаг містить 33,5% (436 г/л) амінокислот
рослинного походження, які отримано
шляхом ферментативного гідролізу.
Спідфол Аміно Кальмаг містить 100%
L-амінокислот. Рослини легко, швидко
та цілком засвоюють такі амінокислоти,
які, до того ж, без зайвих енергетичних
затрат включаються в побудову білків
для боротьби зі стресом. Спідфол

Аміно Кальмаг є стимулятором росту
рослин. Він допомагає синтезувати
необхідні речовини для отримання
високого й якісного врожаю. Швидко
відновлює рослини після весняних по-
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холодань та приморозків, пошкодження культур засобами захисту рослин,
активізує запліднення культур навіть
в умовах екстремально високих температур. Спідфол Аміно Кальмаг не
лише підвищує фертильність пилкових
зерен, але і подовжує життя приймочки маточки, збільшуючи заплідненість.
Після обробки стимулятором Спідфол Аміно Кальмаг клітини рослин
утримують більше води, що підвищує
життєздатність рослин в умовах посухи, засолення, високої температури.
Часто критичний стан настає під час
інтенсивного наростання вегетативної
маси рослин, коли в ґрунті зменшуються запаси доступних сполук елементів
живлення, а їх поповнення відстає від
темпів розвитку рослин. Позакореневі
(листкові) підживлення є обов’язковою
умовою отримання врожаїв, і, зазвичай, включені в усі сучасні технологічні
схеми. Вологозабезпеченість для більшості регіонів є основним лімітуючим
фактором. Добрива для позакореневого підживлення сприяють ефективнішому використанню вологи на
створення врожаю. За правилом нормованої потреби, засвоєння кожного
елемента живлення відбувається у тій
кількості, якої потребує рослина. Зміна
в кількості засвоєння одного елемента
зумовлює зміну потреб у низці інших.
Часто нестача кількох грамів одного
з необхідних мікроелементів може
обмежити засвоєння інших елементів живлення та зупинити подальше
зростання врожайності навіть на високих фонах N-Р-К.
За наявності необхідної кількості
мікроелементів рослини синтезують
повний спектр ферментів, за допомогою яких інтенсивніше використовують енергію, воду, елементи живлення
для формування вищої врожайності.
Вони дозволяють рослинам повніше
засвоювати елементи живлення з
ґрунту. Спільна дія мікроелементів

Вміст

%

Вміст

%

L–Лізин

0,71

L–Аланін

2,47

L–Аспаргінова кислота

3,97

L–Метіонін

0,37

L–Глютамінова кислота

7,75

L–Тріптофан

0,05

L–Пролін

4,20

L–Аргінін

3,04

L–Валін

2,21

L–Серін

4,72

L–Ізолейцин

1,68

L–Цистеін

0,75

L–Фенілаланін

1,82

L–Лейцин

2,03

L–Гістидин

0,40

L–Гліцин

2,24

L–Треонін

2,98

L–Тірозин

0,47

Амінограма антистресанту Спідфол Аміно Кальмаг
значно посилює їхню каталітичну дію.
У багатьох випадках лише їх поєднання
може забезпечити нормальний розвиток рослин. Позакореневі комплекси
Паверфол (Powerfol) від компанії
«ТерраТарса» зарекомендували себе
на ринку України та за її межами, як
високоефективні й екологічно безпечні
коректори живлення рослин з високою
окупністю обробки. Лінійка комплексних добрив Паверфол (Powerfol)
розроблена з урахуванням потреб рослин в усіх основних мікроелементах.
Хімічні елементи, необхідні для
росту, розвитку рослин і формування
якісного врожаю, називають біогенними. Інші елементи, що потрапляють в
рослини випадково, пасивно, і фактично не потрібні культурам, називають
абіогенними. В більшості випадків такі
елементи можуть забруднювати та
завдавати шкоду рослинам на ранніх
етапах розвитку, в критичні періоди,
або коли рослини перебувають в стані
стресу. Лінійка добрив Паверфол
(Powerfol) є виключно хімічно чистою,
має оптимальні показники для ефективного живлення рослин.
На здатність елементів проникати
в рослини великою мірою впливає
використання ад’ювантів – інертних

речовин, які підсилюють проникнення в рослини робочих розчинів. Але
застосування сторонніх ад’ювантів не
завжди не тільки виправдано, а й може
бути небезпечним для культур. Можлива несумісність препаратів сторонніх
виробників, наслідком чого будуть
пригнічення росту, розвитку, або
утворення опіків листової поверхні чи
квіточок рослин.

Добрива лінійки Паверфол
(Powerfol), що містять ряд високоякісних та безпечних ад’ювантів, швидко та
ефективно задовольняють фізіологічні
потреби рослин у мікроелементах;
оптимізують мінеральне живлення
рослин та стимулюють біохімічні процеси в рослинах, що сприяє повній реалізації їхньої потенційної врожайності.
Позакореневі комплекси Паверфол
(Powerfol) у поєднанні з потужним
антистресовим продуктом з біостимулюючим ефектом Спідфол Аміно
Кальмаг забезпечують як живлення,
так і зняття стресу, підвищують ефективність роботи кореневої системи,
покращують процеси росту та розвитку рослин, тим самим забезпечують
високі врожаї високоякісної продукції.
Ми допоможемо Вам зрозуміти
мову Землі та потреби рослин.
Вживай обізнано!

КОНТАКТИ

WWW.TERRATARSA.COM

www.agroprod.biz
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РОСЛИННИЦТВО

ГУМАТИ -

МОДА НА ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА ЧИ ПАНАЦЕЯ
ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ?

Р

инок добрив з кожним роком розширюється не
тільки інноваційними мінеральними препаратами та органо-мінеральними добривами, а також зростає
попит на органічні та рідкі комплексні добрива.
Тенденція збільшення попиту на органічні добрива
пов’язана з глобальним зростанням популярності органічних продуктів в Україні. Аналітики вже відзначають активізацію попиту на біостимулятори, а після 2020 року взагалі
можливий різкий підйом попиту на всі види органічних
добрив.
Аналітик ринку добрив Дмитро Гордійчук, ІА "Інфоіндустрія", інформує про те, що Україна сьогодні готова споживати 6 млн т добрив, а потенціал досягає 10 млн т на рік. За
відсутності зовнішніх подразників і політичної стабілізації
зростання споживання добрив в Україні може досягти 5-6%
в рік. У разі поліпшення сировинної кон'юнктури в сільському господарстві – до 15%.

ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЬ…

Асортимент регуляторів та стимуляторів росту рослин, бактеріальних препаратів органічного походження
постійно розширюється, однак, на практиці використання
багатьох із них часто обмежене їхньою високою вартістю.
У цьому сенсі гумати більш перспективні для застосування,
завдяки їхній доступності для українського аграрія, тому
останніми роками гумінові препарати набувають все більшої популярності в аграрному секторі країни.
Такий продукт, як гумат калію – головним компонентом
якого є гумінові солі – став надзвичайно розповсюдженим у західному сільському господарстві ще кілька десятків років тому, в той час, як його популярність в Україні
лише набирає обертів. Проте, за досить невеликий період
часу його унікальні властивості належним чином оцінили
українські фермери, що дозволило модернізувати саме вітчизняну технологію вирощування сільськогосподарських
культур.

Цікавий факт: єгиптяни використовували
гумінові кислоти для підвищення родючості земель, хоча слова такого не знали. Ніл
приносив під час повеней мул, в якому тих
кислот було 2 грами в кожному літрі. У Радянському Союзі 1936 року створено перші препарати з такою ж кількістю гумінових кислот. До 1995 року не вміли робити
добрива з великим вмістом корисних речовин, так і залишаючись на позначці в 2 грами.
В Україні ринок гуматів почав зародження у кінці
90-х років. Перші гумати, що з’явились на ринку України були імпортовані з країн Європи, а пізніше з Росії. В
2004-2005 рр. почався швидкий ріст ринку, який не припиняється й до тепер. Починаючи з 2010 року, обсяги споживання на ринку України збільшувалися щороку на 20-25%.
Хоча цей товар присутній на ринку України вже 20 років,
лише впродовж останніх десяти років спостерігаємо
36

активний розвиток ринку. В майбутньому прогнозують
подальший розвиток, адже залишається велика кількість
господарств, які ще не використовували гумати в своїй
діяльності.

«В ЧОМУ СІЛЬ?»

Гумати — солі гумінових та фульвових кислот, які
отримують з торфу та бурого гумусового вугілля слабкими
водними розчинами лугів. У процесі виробництва гумінові
та фульвові кислоти виділяються разом, тому їх прийнято
називати гуматами. Гумати — багатофункціональні сполуки, що мають різноманітні хімічні та біологічні властивості.
Основними складовими гумусу є: гуміни, гумінові та
фульвові кислоти.
Гуміни — нерозчинна органічна частина гумусу. Гумінові
та фульвові кислоти — розчинні у вигляді солей та мають
високу фізіологічну та біологічну активність, виступають
антистресантами широкого спектру дії, стимулюють ріст та
розвиток кореневої системи, вегетативної маси рослин.
Найпоширенішим методом отримання гумінових препаратів є вилуговування гумусових речовин.

Чим вищий вміст гумінових кислот у сировині,
тим більша концентрація гуматів у препараті.

Вміст гумінових кислот у торфах і вугіллі коливається від
10 до 88%, причому з підвищенням ступеня вуглефікації
бурого вугілля і з наближенням його до стадії кам'яного,
вміст гумінових кислот меншає.
Тобто гумати, отримані з леонардиту, в 5–18 разів концентрованіші, ніж препарати, отримані з торфу, сапропелю
чи біогумусу, це й відображається на нормі, ефективності
та вартості обробки 1 га.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
ГУМІНОВИХ ДОБРИВ

Гумінові добрива або гумати калію підвищують врожайність та є активними стимуляторами вирощування і повВсеукраїнський аграрний журнал №4 (75) / 2019

ноцінного розвитку сільськогосподарських культур. Це
відбувається завдяки тому, що покращується проникність
клітинної мембрани рослин та процес синтезу активних
компонентів.
В результаті обробки рослин добривами на
основі гумату калію зміцнюється імунітет рослин,
підвищується стійкість до захворювань та різних
стресових факторів навколишнього середовища,
зокрема, стійкість до явищ посухи або перезволоження, заморозків та надвисоких температур
тощо.
Завдяки дії гумату, зміцнюється коренева система
рослин та покращуються обмінні процеси, тому
рослина отримує більше необхідних для росту та
розвитку корисних речовин з ґрунту.

ПРИБУТОК ТАМ, ДЕ
УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ

Органічні добрива УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ – це висококонцентровані професійні добрива з комплексом солей
гумінових, фульвових та карбонових кислот, амінокислот та
мікроелементів.
Виготовлений препарат з біологічно активного леонардиту та глибинного торфу. Така комбінація вихідної сировини дозволяє отримати > 110 г/л гумінових кислот, > 40 г/л
фульвових кислот, > 30 г/л амінокислот і мікроелеменів та
> 30 г/л калію у натуральній величині.

Базовий інгредієнт гумату – калій – потрібний для
оптимального розвитку будь-якої рослини: сприяє
швидкому утворенню білка, робить тканини більш
міцними та підвищує активність ферментів.
Застосування гумату калію стимулює процес розвитку, тому забезпечується більш рясне цвітіння та
зав’язування плодів.
Завдяки нормалізації обміну речовин та надходженню більшої кількості корисних елементів,
підвищується якість та енергетична цінність вирощеної продукції.
Гумат калію сприяє покращенню родючості ґрунту,
оскільки прискорює появу перегною, виводить
з ґрунту шкідливі речовини, нейтралізує підвищену вологість та засоленість. Особливо його радять
застосовувати на важкому ґрунті, щоб полегшити
рослинам процес отримання корисних макро- та
мікроелементів.
Внесення гумату калію допомагає істотно знизити
внесення мінеральних добрив.

«ВУЗЬКІ МІСЦЯ» ЧИ ЯК
ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ
ГУМАТИ?

Головне в основі будь-якого препарату – це його
склад, концентрація діючих речовин та їх біологічна
активність. Також в препаратах на основі гумінових кислот можуть бути представлені додаткові комплекси
активних речовин, що підвищують ефективність цих
добрив. До них належать такі необхідні аміноксилоти,
фульвові та карбонові кислоти, фітогормони, органічні
кислоти тощо.
Аби бути впевненим у якості та безпеці препаратів
треба перевіряти, щоб гумат калію мав постійну державну реєстрацію та документи, що підтверджують його
екологічну та токсикологічну безпеку та біологічну ефективність.
Саме комплекс документів дає додаткову гарантію, що
вміст у препаратах гумінових та інших активних речовин
відповідає заявленим характеристикам.
Також треба звертати увагу на розчинність всіх компонентів гуміновмістних препаратів, адже саме повна розчинність забезпечує безперебійну роботу обприскувальних
систем.

www.agroprod.biz

Вже більше 6 років із добривами органічними
ТМ «Українські гумати» фіксуємо такі показники підвищення врожайності: зернові – на 5-21%, олійні – на 8-32%,
кормові та технічні – на 6-19%, овочеві – на11-50%.
Лабораторний контроль якості на кожному етапі
технологічного процесу (вхідний контроль сировини на
вміст біологічно активних речовин, внутрішній контроль
у власній лабораторії, контроль якості готової продукції
у незалежних акредитованих лабораторіях) забезпечує
стабільну високу якість готового продукту.
Препарат УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ – 100% розчинний – ФІЛЬТРАЦІЯ препарату 50 мк.
Номер свідоцтва державної реєстрації А № 06042.
УКРАЇНСЬКІІ ГУМАТИ – це професійне рішення:
• ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ росту;
• ПОТУЖНОГО зняття всіх видів стресу;
• КОРЕГУВАННЯ нестачі елементів живлення.
Детально про цей та інші продукти –
www.ukrgumat.com.ua або за телефоном (067) 000-11-58
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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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ДОБРИВО «ЖИВИЦЯ»

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПРИРІСТ ВРОЖАЮ Й ЕКОНОМІЮ ВИТРАТ

Щорічно, перед весняними польовими роботами фермери та агрономи вирішують економічне
питання: скільки мінеральних добрив потрібно внести на поле, щоб забезпечити гарний новий
врожай. Часто завдання ускладнене дефіцитом достатньої кількості обігових коштів та відсутністю
фінансування.

Д

ля вирішення цієї проблеми дуже ефективне застосування органо-мінерального добрива

«ЖИВИЦЯ Гумат Калію» виробництва ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП» (смт Вигода Івано-Франківської області).
Добриво випускають на основі гумату калію у вигляді концентрованої суспензії з мікроелементами в хелатній формі.
Добриво є стимулятором та регулятором росту, а також антидепресантом практично для всіх сільськогосподарських культур
та дозволяє зменшити витрати мінеральних добрив до 30 %, що
складає в середньому 1000 –1200 гривень економії коштів на
гектарі.
Сьогодні на ринку можна знайти велику кількість пропозицій гуматних добрив, як імпортних, так і вітчизняних, з ціновою
гамою – від 30 до 600 гривень за літр. Досвідчений фермер
знає, що, обираючи той чи інший препарат, передусім потрібно
звертати увагу на вміст основної речовини, а також на наявний
спектр мікроелементів.
Для органічних добрив на основі гумату калію основою
є гумусові речовини, а саме – калієві солі гумінових і фульвових
кислот.
ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» у своєму складі містить не менше 430 г/л гумусової органіки, зокрема солей гумінових кислот –
не менше 60 г/л, а солей фульвових кислот – не менше 370 г/л.
Такий кількісний вміст основної речовини та співвідношення
1/6 гумінових та фульвових молекул забезпечує унікальну якість
цього добрива щодо дії на рослину.
Ще одна перевага добрива «ЖИВИЦЯ» – наявність в його
складі макроелементу магнію (Mg), роль якого в природі важко переоцінити: він активізує ферменти росту молодої рослини,
підтримує фотосинтез, входить до складу молекул хлорофілу,
бере участь у побудові пектинових речовин стінок клітин рослини та пов’язує білок у рослині.
Захищена Патентами України формула ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат
Калію» складає: N /P/ K/ Mg = 10/ 5/ 23/ 11 г/л, не менше.
Серед основних мікроелементів Добриво містить в хелатній
формі Бор (В), Цинк (Zn), Мідь (Cu), Залізо (Fe), Сірку (S), Марганець (Mn) та Молібден (Mo).
Також Добриво містить фітопремікси – суміш фітогормонів,
гетероауксинів та амінокислот, які забезпечують розвиток кореневої системи рослини на початковій стадії вегетації.
Виробник розробив лінійку Добрива «ЖИВИЦЯ» для різних
с/г культур та пропонує апробовану агротехнологію її застосування, з якою більш детально можна ознайомитися на сайті
підприємства www.dobruvo-zhivitzya.com.ua.
Загальний опис агротехнології:
І стадія – обробка зерна перед посівом – для забезпечення
проростання насіння та хорошої схожості, з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси)» в середньому 1,0 – 2, л/т;
ІІ стадія – перше підживлення сходів – вплив на вегетативну
масу та кореневу систему рослини, з використанням «ЖИВИЦЯ
Гумат Калію (фітопремікси)» або «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (універсальне)» в середньому 0,5 – 1,0 л/га;
ІІІ стадія – друге підживлення – вплив на кількість врожаю,
з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (універсальне)» в середньому 0,5 – 1,5 л/га;
ІV стадія – третє підживлення – вплив на якість врожаю з використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (олійні, бобові, овочеві)» –
для соняшника, або «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (технічні, зернові)» –
для пшениці або кукурудзи, з витратами добрива в середньому
1,0 – 2,0, л/га.
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З 2012 року досвід використання ОМД «ЖИВИЦЯ» показує, що
описана агротехнологія забезпечує:
• збільшення врожайності практично на 15–30 % для всіх с/г
культур;
• покращення споживчої якості вирощеної продукції (збільшення вмісту клейковини у зерні пшениці в середньому на 2–3 %,
цукристості цукрового буряка – на 1,5–2,5 %, вітаміну С в овочах,
фруктози у винограді та плодових культурах – до 3–7 %);
• підвищення якості обробки посівного матеріалу спільно з
протруювачами (підвищується польова схожість і проростання
насіння та посилюється пригнічення патогенів);
• зміцнення імунітету рослини та стимуляція фотосинтезу;
• підвищення морозо- та сухостійкості рослини.
ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» використовують для для біодеструкції стерні разом із селітрою або карбамідом. Добриво сумісне з біопрепаратами, оскільки виконує роль маточного розчину
для живильних штамів мікроорганізмів та бактерій.
Вказані цифри ефективності Добрива задокументовані
відповідними Актами в різних агрогосподарствах Львівської,
Черніговської, Одеської, Запорізької та інших областей України.
Відпускна ціна ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» з доставкою
на склад покупця – 96 грн/л із ПДВ.
Економічна доцільність застосування ОМД «ЖИВИЦЯ», із
урахуванням 20 % економії витрат на мінеральні добрива, для
різних культур складає 2600 – 3800 гривень на гектар.
У такий спосіб, фермерське господарство, де обробляють
1000 га поля з використанням ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію»
щорічно може акумулювати на додаткові власні потреби 2,6 –
3,8 мільйонів гривень.
Запрошуємо до співпраці тих, хто дбає про власні високі
врожаї та якість зібраного збіжжя.
Телефони для замовлення:
Факс +38 034-776-13-62, Моб. +38-067-155-44-54,
+38-099-113-72-55.
З любов’ю до Вашого врожаю,
директор ТОВ «Інноваційне товариство «ІНВЕП»,
кандидат технічних наук Олександр Аніськовцев
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ВИ ДУМАЛИ

КАЛЬЦІЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ КІСТОК?
РОСЛИНИ НЕ ЗГОДНІ

Кальцій – страж родючості ґрунту
О.Н. Соколовський

Досить часто роль кальцію у живленні рослин ототожнюють з важливістю вапнування. Це не зовсім
коректно та правильно, адже, окрім впливу на родючість ґрунту цей елемент має також і безпосередній
зв’язок з процесами росту та розвитку самої рослини. Всім відомий приклад: «вівчарка – це собака, але
собака – це не обов’язково вівчарка», теж саме й тут: вапнування – це кальцій, але кальцій – це не лише
вапнування.

КАЛЬЦІЙ У ҐРУНТІ

Кислотність ґрунту – один з головних факторів успішного,
або ж, навпаки, безуспішного, вирощування сільськогосподарських культур. Саме показник pH багато в чому визначає
інтенсивність протікання ростових процесів у рослинному
організмі. Адже, як нам усім добре відомо, кислотність ґрунтів
здебільшого впливає на доступність поживних речовин.
Відразу зазначимо, що надмірно низькі показники (pH < 4,0)
і надзвичайно високі (pH > 9,0) обумовлюють токсичний вплив
на кореневу систему рослин і фактично вбивають останніх.
У межах же цього діапазону кислотність ґрунту визначає можливість засвоєння рослиною основних елементів живлення.
І тут ціна помилки чи неточності може бути дуже відчутною.
За несприятливих показників кислотності може втрачатися левова частка поживних елементів, які хоч і є у ґрунті, однак недоступні для поглинання рослиною. Наприклад, за показника
pH=5,5 або менше втрачається половина внесеного фосфору,
третина калію та четверта частина азоту, а за pH=8,0 і більше
до рослини взагалі доходить лише 30% фосфору та 45% калію.
Крім того, низький показник кислотності призводить до гальмування та пригнічення процесів засвоєння сірки, кальцію,
магнію та молібдену. За високої кислотності погіршується фільтраційна здатність ґрунту, його капілярність та проникність,
а це спричиняє ґрунтове голодування, тоді рослини можуть
гинути без помітних вагомих причин.
Тому нейтралізація шляхом вапнування не втрачає своєї
актуальності і на сьогодні, недаремно ж кальцій називають
стражем родючості ґрунту. Внаслідок цього активізується
діяльність корисних мікроорганізмів, особливо азотофіксуючих і нітрифікуючих бактерій, що в підсумку посилює азотне
живлення рослин. Підвищення біологічної активності ґрунту
вапнуванням сприяє переведенню важкорозчинних ґрунтових
сполук фосфору та калію у рухомі форми. Виникає логічне запитання, якщо нейтралізувати ґрунтовий розчин чи потрібний
кальцій самій рослині, коли його роль у ґрунті вже практично
виконана? Беззаперечно, що так.

• бере участь у транспорті вуглеводів;
• сприяє нормальному протіканню біохімічних процесів
у рослинному організмі;
• стимулює витрати запасних білків насіння під час проростання;
• впливає на перебіг процесу фотосинтезу;
• інтенсифікує процеси обміну речовин та активність ферментів.
Ще одна досить важлива роль кальцію для рослин – це
формування клітинних стінок. Якщо клітинні стінки товсті,
рослини можуть ефективно протистояти захворюванням і механічному впливу. У підтримці цілісності мембран клітин роль
кальцію є особливо важливою. Втрата мембранами клітин
іонів Са2+ є однією з форм неспецифічних реакцій рослин на
абіотичний стрес. Зниження кількості іонів Са2+ призводить
до підвищення проникності мембран, підвищує в’язкість цитоплазми. Зрештою цей процес завершується уповільненням
ділення клітин і гальмуванням росту рослини в цілому.
Зовнішніми ознаками дефіциту кальцію можуть бути: жовтувато-коричневі плями на листках, скручування та викривлення нижніх листків, відмирання кінчиків кореня та загальна
кволість рослини. Не менш показовими є й симптоми надлишку: послаблення листя, гальмування росту бічних коренів та
кореневих волосків, втрата міцності стебел.

КАЛЬЦІЙ У РОСЛИНІ

Кальцій знижує токсичність іонів водню та марганцю,
захищає рослини від надлишку аміачного азоту та шкідливого
впливу рухомих форм алюмінію, які порушують вуглеводний,
білковий та фосфатний обміни, що в результаті призводить до
зниження урожаю та погіршення його якості. За великого надлишку рухомих форм алюмінію рослини можуть гинути навіть
у весняно-літній період. Кальцій може знижувати негативний
вплив навіть без зміни рН ґрунту, за умови його вчасного
внесення.
Вплив цього елемента живлення на рослини позитивний та
багатосторонній. Кальцій бере на себе чимале функціональне
навантаження, зокрема він:
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Дефіцит кальцію, як і його надлишок, має безпосередній
вплив на ріст коренів рослин. Без кальцію руйнуються клітини
в зоні росту, причому поглинання цього елемента рослинами
відбувається тільки кінчиками коренів, проте у ґрунті може
міститися недостатня його кількість. Багато культур, яким
потрібен кальцій, позитивно реагують на його додаткове
застосування.
Існує тісний зв’язок між забезпеченням рослини кальцієм
та інтенсивністю протікання метаболічних процесів, тому
потреба в цьому елементі є особливо гострою у періоди
цвітіння та плодоношення. Якщо у ґрунтовому розчині є азот у
нітратній формі, рослини посилено поглинають кальцій, якщо
ж присутній аміачний азот – значно менше. Це пояснюємо
антагонізмом між Са і NH4. Заважають надходженню кальцію
також іони водню та інші катіони у разі їх високої концентрації
у ґрунтовому розчині.
Взагалі, створюючи фізіологічно збалансовані розчини,
питанням синергізму та антагонізму елементів живлення треба
приділяти особливу увагу. Перш аніж вносити кальцієвмісні
добрива треба добре вивчити вміст в них того чи іншого
елемента.
Кальцій та фосфор між собою мають досить цікавий зв’язок.
Вони можуть проявляти взаємно блокуючі реакції, але лише
у разі порушення оптимального співвідношення (Ca:P = 1:2).
Окрім фосфору, засвоєння кальцію також можуть блокувати
понаднормові концентрації бору, марганцю, міді та цинку.
Також кальцій є антагоністом калію, магнію, натрію та заліза.
Тому, за надлишку кальцію, калій засвоюватись не буде. Це
можна чудово прослідкувати на тих полях, де одночасно проводять вапнування і внесення калійних добрив. Хоча кальцій
і магній часто взаємодіють, вони можуть і конкурувати один з
одним – кальцій одночасно і сприяє засвоєнню магнію рослиною, і перешкоджає його надлишку.
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Найбільш ефективним і дієвим методом надходження кальцію в ґрунт є вапнування
Вапнування кислих ґрунтів не тільки підвищує урожай
і ефективність добрив, а й забезпечує отримання значного
економічного ефекту. Після вапнування на сильно- та середньо кислих ґрунтах мінеральні добрива стають ефективнішими на 35-50%, а на слабокислих – на 15-20%. Прибавки
врожаю від одночасного застосування вапна та мінеральних
добрив, зазвичай, вищі, ніж сума прибавок від роздільного їх
внесення.
Однак, якщо не вдалося провести цей агрозахід, доцільно
розглянути можливість позакореневого внесення кальцієвмісних добрив. Тут варто акцентувати увагу на низькій мобільності кальцію. Під час внесення позакореневим способом елемент
розподіляється акропетально (лише вгору від точки потрапляння), тому якщо, проводячи обприскування, не покрити
нижні листки рослин відповідним розчином, кальцій до них
не потрапить. Дуже важливою є і форма внесення елемента.
В останні роки за популярністю немає рівних хелатній формі,
оскільки вона забезпечує максимальну стабільність у розчині
та оптимальний ступінь поглинання.
Кальцій дуже важливий для нормального функціонування
організму культурних рослин. Без нього інгібується формування клітинних стінок і пригнічується загальний розвиток рослини. Тому, аби не втратити у кількісних та якісних показниках
урожаю, потрібно вчасно та повноцінно задовольняти потребу
рослини у цьому елементі.
Марія Августинович,
кандидат сільськогосподарських наук
завідувач науково-дослідною лабораторією
інноваційних технологій та впровадження
ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин»
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ТЕХНІКА

ПРИЧІПНІ ОБПРИСКУВАЧІ:
ПОРІВНЯННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Войновський Володимир, заступник завідувача відділу наукових досліджень
і випробувань технічних засобів систем керованого землеробства
та застосування агрохімікатів УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Обприскування – багатогранний та складний технологічний процес, пов'язаний з багатьма
факторами. Вже немає сумніву, що однією з вирішальних умов ефективного використання
пестицидів є їхнє якісне та своєчасне внесення. Саме якісне внесення препаратів визначає успіх
у вирощуванні сільськогосподарських культур. До того ж, дуже важливою є проблема захисту
навколишнього середовища від забруднення хімічними сполуками.

У

країнський ринок обприскувачів заповнений різноманітною продукцією вітчизняних та іноземних компаній. У такому розмаїтті аграрій може сумніватися, що саме йому потрібно та яка машина працюватиме
ефективно у його умовах і угіддях.
Напівпричіпні обприскувачі мають головну перевагу –
економічність, так як вони значно дешевші самохідних,
а трактор, з яким можна загрегатувати машину, є у кожному господарстві. Отже, вартість і зручність у використанні – це головні переваги напівпричіпного обладнання.
Розглянемо основні характеристики, які допоможуть
зорієнтуватися у потоці різноманітних пропозицій та
вибрати обприскувач, що задовольнить потреби саме
у вашому господарстві. В огляд включено деякі моделі
обприскувачів, представлені на ринку України.

AMAZONE –
ПРОДУКТИВНІСТЬ,
ЯКА ВРАЖАЄ
Причіпні обприскувачі німецької компанії
AMAZONE серії UX підкорюють господарів як середніх, так
і великих підприємств, що вирощують зернові культури.
У модельному ряді AMAZONE поєднано машини UX 3200,
UX 4200, UX 5200, UX 6200 та UX 11200. На ринку представлено дві модифікації цієї лінійки техніки: Special і Super.
Вони відрізняються між собою потужністю насосів, максимальною довжиною штанги та способом її складання.
До модельного ряду UX належать обприскувачі з об’ємом бака для робочої рідини 3600 л, 4600 л, 5600 л, 6600 л,
12000 л. Задля полегшення очистки та зменшення кількості залишків рідини бак виконано зі заокругленими краями, у ньому немає перегородок та низьке розташування
центру тяжіння. Вони обладнані гідромішалками для
змішування робочої суміші, не створюючи піни. Залежно
від модифікацій, на обприскувач встановлюють штанги
довжиною від 18 м до 40 м. Використовують штанги серій
Special, Super-L та Super-S. Модель UX 11200 укомплектовано штангою Super-L шириною захвату від 24 м до 40 м.
В обприскувачах AMAZONE UX встановлюють один або
два мембранно-поршневих насаси: у варіанті Special –
насос продуктивністю 280 л/хв, а у варіанті Super – два
насоси продуктивністю 430 та 530 л/хв. Модифікацію
Super використовуєть за ширини захвату понад 24 м, або
великої витрати робочого розчину понад 250 л/га, коли
потрібна висока продуктивність насоса.
Систему TrailTron, яка забезпечує точний рух слід у слід
за інерцією, встановлено на обприскувачах UX 3200, UX
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4200, UX 5200, UX 6200. Обприскувач UX 11200 оснащують
здвоєною віссю DoubleTrail з електронним регулюванням,
яка в свою чергу також забезпечує пересування його по
колії трактора.
Обприскувачі серії UX комплектують електродистанційною автоматикою дозування. Електромагнітні клапани
забезпечують вмикання та вимикання окремих секцій.
Обприскувачі компонують пристроєм зворотного ходу
рідини, який дозволяє регулювати тиск під час роботи
окремих секцій.
Нещодавно на ринку причіпних обприскувачів з'явилося нове покоління машин від AMAZONE – серія UX 01.
Обприскувачі UX 01 комплектують баками з максимальним об'ємом – 4600 л, 5600 л та 6560 л. Для UX 01 пропонують штанги Super-L2 від 21 м до 40 м. Обприскувачі
комплектують насосами продуктивністю 520 л/хв.
Використання SmartCenter забезпечує найпростіше
управління і максимальний комфорт у всіх комплектаціях. Ідеальне рішення для будь-яких потреб клієнтів, від
інтелектуально простого управління до повної автоматики у вигляді пакету Comfort plus. Обприскувачем можна
керувати у ручному режимі, його забезпечує 7-ходовий
напірний кран у центральній панелі управління. Також
представлено пакет управління Comfort: це серійно встановлений TwinTerminal 3.0 для простого введення даних
на самому агрегаті. У пакеті Comfort plus встановлюють
термінал TwinTerminal 7.0 з повністю автоматичним контуром робочого розчину.
Обприскувачі UX 01 обладнано керованою віссю
AGRO Turn, довжина якої 2100 мм з кутом повороту 28°. Вона забезпечує більшу маневреність обприскувачів, точніше копіювання руху енергозасобів та менший радіус розвороту, який тепер складає приблизно
4,5 м.
Обприскувачі UX 01 обладнано системою контролю
висоти штанги ContourControl. Вона використовує шість
ультразвукових датчиків на штанзі для підтримки висоти
штанги на рівні 30 см над поверхнею, за допомогою гідравлічної системи, яка також може змінювати кут нахилу
окремо лівої та правої штанги на горбистій місцевості (немає пружинних амортизаторів для компенсації коливання
штанги). У вигляді опції може бути встановлено систему
SwingStop, яка зменшує горизонтальне переміщення
штанги за допомогою датчиків прискорення на кінці
штанги.
Систему обприскування в UX 01 оснащено системою
AmaSwitch, яка розділяє штангу на 50-сантиметрові секції
та автоматично управляє ними та AmaSelect, що дозволяє
керувати кожною окремою форсункою. Також варто виділити й використання технології DUS – система циркуляції
високо тиску, завдяки якій на старті вилив відбувається
одразу по всій ширині захвату штанги.
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LEMKEN ПРОДУМАНИЙ
ДО ДЕТАЛЕЙ
Німецька компанія LEMKEN представляє на теренах
України причіпні обприскувачі LEMKEN Primus і Albatros.
Primus – це базова модель, що має всі основні функції.
Обравши Albatros, ви отримуєте професійний причіпний
польовий обприскувач, який завдяки різноманітності
версій дозволяє реалізувати найвищі вимоги.
Обприскувачі отримали останнім часом більш сучасний вигляд, а також стали більш технічними та кращими
в управлінні. Об'єм бака обприскувачів Primus складає
від 2400 л до 4400 л, ширина захвату штанги – від 15 м
до 30 м. В обприскувачах Albatros об'єм бака становить
від 4000 л до 6200 л, ширина захвату штанги – від 15 м до
39 м. Більше того, обсяг резервуара для чистої води збільшений до 320 літрів.
Нові моделі обприскувачів отримали від виробника
більш округлі форми та не змінили своєї кольорової гами,
зовнішній вигляд також підкреслюють світлодіодні освітлювальні прилади.
Штангу підвішено посередині за допомогою маятникової підвіски. Вона автоматично прагне бути в горизонтальному положенні, незалежно від положення шасі обприскувача. Пружинні стабілізатори підтримують копіювання
штангою схилів та перешкоджають опусканню штанги
всередину на краю поля. Для паралельного копіювання
рельєфу, штанга обприскувача оснащена компенсатором
нахилу, управління яким оператор здійснює через блок
управління у кабіні трактора.
Після модернізації обприскувачів Primus у базовій моделі є циркуляційний трубопровід, що забезпечує подачу
розчину по всій ширині штанги в гомогенному стані після
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увімкнення. А унікальна, стійка до скручування штанга
зі Z-подібного профілю та оптимізованою схемою прокладання шлангів у профілях штанги, забезпечує якісне
внесення препаратів.
Мембранно-поршневі насоси виготовлено з матеріалів, стійких до корозії та дії добрив. На різних моделях
встановлено різну кількість насосів: один на 250 л/хв, або
два по 250 л/хв.
У пакет оснащення EES входить автоматизована
гідравлічна система на воді, завдяки чому можна зручно управляти з кабіни всіма процедурами очищення
обприскувача. З’явилося в обприскувачах поворотне
дишло, за допомогою якого можливе верхнє чи нижнє навішування обприскувача з використанням різних зчіпних
петель.
Базову комплектацію у компанії LEMKEN оснастили
терміналом CCI 50. Додаткова опція – система автоматичного перемикання окремих секцій. Пропонують до
обприскувача і термінали управління CCI 200 або CCI 1200.
Також можна використовувати будь-який універсальний
термінал. Крім того, надають додаткові елементи управління. Обприскувачі оснащують інтерфейсом ISOBUS,
що дозволяє управляти ними за допомогою будь-якого
відповідного терміналу.

ПРОСТО, НАДІЙНО,
ТОЧНО – HORSCH
Ще один німецький виробник обприскувачів,
фірма Horsch, представляє новинку для українського
аграрія – причіпний обприскувач Horsch Leeb 4 AX.
Обприскувач оснащено пластиковим баком з об'ємом
3800 л, та баком з чистою водою для промивання резер-
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вуара та форсунок об'ємом 400 л. Штанга конструктивно
не відрізняється від попередніх моделей – ширина
захвату від 18 м до 30 м. А от відстань між форсунками
становить 50 см, а не 25 см як у попередніх моделях
Horsch Leeb LT і GS.
Обприскувач оснащено мембранно-поршневим насосом із можливістю вибору витрат розчину 270 л/хв або
400 л/хв.
Для управління штангою встановлено систему
BoomControl із двома або чотирма ультразвуковими
датчиками, які дозволяють регулювати висоту штанги під
час роботи на невеликій відстані від землі, а також максимально точно копіювати рельєф.
Причіпний обприскувач Horsch Leeb 4 AX може
управлятися Isobus, який встановлений на трактор, або
за допомогою оригінального терміналу Müller Elektronik і
відповідного джойстика.
Обприскувач можна обладнати різними опціями, такими як: поворотне дишло, система підсвічування штанги,
автономна гідравліка тощо.

ЛЕГЕНДАРНІ ФРАНЦУЗЬКІ
BERTHOUD
Французький виробник пропонує українським аграріям обприскувач BERTHOUD TRACKER з об'ємом бака
3200 л та штангами від 18 до 33 м. Обприскувач може бути
обладнано системою електронного регулювання витрати
рідини DP TRONIC, EC TRONIC, а також механічною системою регулювання DPA (патент BERTHOUD).
У BERTHOUD TRACKER DPA замість одного насоса – два.
Перший виконує функції заповнення обприскувача водою
і хімічними препаратами, приготування робочого роз-
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чину, та ополіскування бака і системи після проведення
робіт. Цей насос працює від ВВП трактора з продуктивністю 400 л/хв. Сам насос є відцентровим, а значить найпростішим і невибагливим. Його ресурс колосальний, він не
виконує головну операцію – обприскування. Для цієї операції у BERTHOUD TRACKER DPA є другий насос – VOLUX
DPA (патент BERTHOUD). Окрім перекачування рідини,
насос виконує ще одну функцію – дозування (встановлення потрібної норми виливу). Підтримка норми виливу
в разі зміни швидкості досягається приводом насоса не
від ВВП трактора, а від колеса самого обприскувача, що
забезпечує незалежність від тракторного двигуна та дій
оператора.
Варто зазначити також, що цей насос поршневий, а не
мембранний. Насос і його головні комплектуючі зроблені
з чавуну та нержавіючої сталі, що дозволяє вносити будьякий найбільш агресивний і тяжкий препарат, наприклад,
КАС.
Обприскувач BERTHOUD TRACKER швидкості
«не боїться», та їхатиме з тією швидкістю, з якою здатний їхати ваш трактор по вашому полю. В обприскувача
своя система амортизації – підвіска ACTIFLEX. На осі
розташовано амортизаційний механізм, на який виробник дає 5 років гарантії. Здатність цього обприскувача
максимально швидко реагувати на будь-яку проблему,
завдяки можливості працювати на максимальній
швидкості, дозволить швидко усунути будь-яку загрозу
врожаю.
Стабілізація штанги забезпечує рівномірність розподілу
препарату по ширині захвату. Штанга BERTHOUD «не боїться» ні швидкості, ні різких маневрів – її ідеальну роботу
забезпечує запатентована система стабілізації AXIALE.
Штанга стабілізується, завдяки тільки механічним рішенням у конструкції, немає нічого складного: ні гідравліки, ні
електронних датчиків, сенсорів тощо.
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НОВІ КОНСТРУКТИВНІ
РІШЕННЯ ВІД
MASCHIO-GASPARDO
Італійська компанія Maschio-Gaspardo представляє
аграріям причіпні обприскувачі серії CAMPO Р.
Машини модельного ряду CAMPO оснащено шасі, штангами та елементами, захищеними надстійким фарбуванням. Обприскувачі представлено з номінальним об'ємом
бака 3250 л та шириною захвату від 18 м до 28 м. Опційно обприскувачі можна комплектувати повітряними
рукавами.
Крайні секції штанги виконано з алюмінієвого сплаву.
На машинах штангу підвішено за допомогою паралелограма на одношарнірний механізм маятникого типу. Коливання гасяться газовими амортизаторами та відвідними
пружинами, що забезпечує плавність ходу під час руху по
дорозі та польових робіт.
Обприскувач у стандартній комплектації обладнано
регульованими по ширині осями. Подача розчину здійснюється діафрагмовим насосом ANNOVI REVERBERI продуктивністю до 265 л/хв і повністю управляється з кабіни
трактора за допомогою багатофункціональної кнопкової
панелі та комп'ютера ARAG Bravo 180S.
Використання хімічних речовин оптимізовано та
безпечне, завдяки преміксеру Top Mix, омивачу системи
циркуляції з форсунками очищення бака, а також системі
DEVIOKIT, що дозволяє окремо промивати насос і систему
циркуляції, навіть, коли бак повний.

БІЛЬШ ЯКІСНЕ ПОКРИТТЯ
РОСЛИН ПРЕПАРАТОМ
РАЗОМ ІЗ JACTO
Бразильська фірма Jacto представлена обприскувачами Jacto ADVANCE VORTEX. Це моделі з об'ємом баку
до 3000 л та шириною захвату до 24 м. У них повністю
гідрофікована алюмінієва штанга та комп'ютерний
контроль роботи – обладнані комп'ютерною системою
управління JSC-5000/5001. Всі обприскувачі Jacto обладнані автономною гідросистемою зі замкнутим контуром,
не пов'язаним з гідросистемою трактора із джойстиком
управління JEC-3400 розташованим в кабіні трактора. Це
дозволяє використовувати масла з високими технічними
якостями, що збільшує термін служби деталей гідросистеми та забезпечує стабільне положення штанги над оброблюваною поверхнею. З кабіни трактора за допомогою
пульта управління можна складати штанги, відключати їх
посекційно, змінювати висоту та кут розташування, що
зручно при крайових обробках і роботі на пересіченій
місцевості.
Обприскувачі Jacto оснащені електричним комп’ютерним керуванням норми внесення препаратів незалежно
від швидкості руху.
Обприскувачі укомплектовано поршневими насосами
з керамічними гільзами та сигналізацією на крапельний
витік. Продуктивність насоса – до 300 л/хв.
Обприскувачі обладнано двома типами мішалок робочого розчину – механічними й гідравлічними. Під час його
роботи мішалки запобігають утворенню осаду препарату.
Механічна мішалка встановлена у найнижчій точці бака,
гідравлічна працює у верхній частині бака.
Спеціально розроблена система повітряної підримки
розпилу робочої рідини Vortex забезпечує більш якісне
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покриття рослин препаратом і дає можливість працювати
за вітряної погоди, до того ж, економія препарату складає
до 10%.

«БОГУСЛАВСЬКА
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» –
ВІТЧИЗНЯНИЙ
ВИРОБНИК, ІНОЗЕМНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
Одним із лідерів українських виробників обприскувачів є ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». У виробництві
вона поєднує вітчизняний досвід та іноземні технології.
Модельний ряд обприскувачів включає широку лінійку,
яка може задовольнити потреби різних господарств, з
різною кількістю посівних площ для обробітку. Представниками цієї серії є обприскувачі ОПК-2000, ОПК-2500,
ОПК-3200 та ОПК-4200. Обприскувачі агрегатують
з тракторами тягового класу 1,4-2. Основний бак агрегату
виготовлено з поліетилену. Залежно від моделі баки є на
2000 л, 2500 л, 3200 л та 4200 л. У баці робочий розчин
перемішують два інжекторних змішувачі з керамічними
наконечниками, які встановлені на дні бака.
Обприскувач ОПК АТЛАНТ 3200 обладнано гідравлічною штангою (але є і механічна штанга 18 м), яка доступна
у версіях 18 м, 21,5 м, 24 м, 28 м, 32 м та 36 м. Штангу оснащено двоточковим маятниковим механізмом стабілізації у
поєднанні з гідромеханічною системою гасіння коливань
та гідропневматичною підвіскою шасі з азотними акумуляторами. Все це забезпечує гасіння динамічних навантаженнь на раму й штангу обприскувача, утримуючи штангу в
горизонтальному положенні, та забезпечує рівномірність
обробки культур на високій швидкості, а також дозволяє
плавно змінювати робочу висоту штанги. Для запобігання
руйнації штанги у разі зіткнення з перешкодою, останній
її сегмент горизонтально відхиляється на 45°, і запобігши
пошкодженню, повертається у початкове положення.
На обприскувачі ОПК АТЛАНТ 3200 встановлюють
мембранно-поршневі насоси компанії AnnoviReverberi
продуктивністю від 145 л/хв до 250 л/хв, залежно від ширини захвату штанги обприскувача. Деталі насосів покриті
пластиком для захисту металу від впливу агресивних
хімікатів і добрив.
Обприскувач обладнано комп'ютером Bravo180s ARAG,
що здійснює всі функції з управління розподілу рідини та
навігації без підтримки зовнішнього електронного блоку
управління (ECU). Система комп'ютерного управління
підтримує задану норму внесення препарату незалежно від швидкості руху обприскувача, мінімізуючи вплив
людського фактору на якість обробки. Цей комп'ютер
дозволяє оператору контролювати всі основні параметри
обприскування, не виходячи з кабіни трактора. Відповідно
до стандарту ISOBUS протокол обміну даними електронного обладнання машини не прив'язаний до виробника та дає змогу пристроям обмінюватися інформацією та взаємодіяти один з одним. Систему засновано на використанні одного єдиного монітора – Virtual
Terminal (VT), за допомогою якого оператор може відображати всі параметри трактора і сполученого з ним знаряддя, управляти ними, задаючи значення за допомогою
спеціального гнізда ISOBUS. Також є можливість під'єднання додаткових пристроїв управління (пультів, джойстиків і т.д.).
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"ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ"
– ТЕХНІКА З ПЕРЕВАГАМИ
Український виробник машин для внесення засобів
захисту рослин ТДВ "Львівагромашпроект" представляє
причіпні штангові обприскувачі ОПШ-2,4-21,6 АСУ та
ОПШ-3524 АСУ.
Обприскувачі моделі ОПШ-2,4-21,6 оснащено баком
для добрив об’ємом 2500 л та системою промивання баку
з додатковою ємністю на 250 л. Робоча ширина захвату
штанги становить 21,6 м.
Обприскувачі ОПШ-3524 оснащено полімерним баком
власного виробництва, об’ємом 3500 л, рукавом для самозаправки та системою промивки основного бака на 300 л.
Робоча ширина захвату штанги педставлена на вибір –
18 м, 21 м та 24 м.
Причіпний обприскувач ОПШ-3521 укомплектовано
мембранно-поршневим насосом Annovi Reverberi (Італія)

продуктивністю 250 л/хв. Насос, оснащений поворотною платформою, зменшує навантаження на карданну
передачу під час транспортування обприскувачів та на
поворотах. Ширина колії обприскувачів регулюється у
межах від 1,8 м до2,1 м. Кліренс машини становить 0,65 м
та 0,75 м, залежно від моделі. Обприскувачі укомплектовано міксерами об'ємом 35 літрів фірми Polmac (Італія).
Штанги обладнані гідравлічною системою розкладання
і коректором їхнього нахилу над поверхнею. Маятникова
підвіска забезпечує чудову стабілізацію штанги обприскувача незалежно від рельєфу поля.
Обприскувачі обладнують навігаційною системою
Matrix Pro 570 GS + TeeJet, яка контролює відключення посекційно форсунок у разі повторного наїзду на оброблену
ділянку, що унеможливлює «випалення» поля. Опційно
можливо встановити комплект обладнання «Нічна підсвітка», що полегшує роботу з обприскувачем у темну пору
доби, забезпечуючи можливість візуального контролю
роботи розпилювачів з місця оператора під час внесення
препаратів.

ВИСНОВКИ

Для кожного сільгоспвиробника під час вибору обприскувача важливими аспектами є його вартість, надійність та
якість роботи. Не треба забувати також і про ремонтопридатність, або наявність сервісної служби у виробника чи дилера техніки. Сьогодні як відчизняні виробники, так і іноземні компанії пропонують широкий спектр обприскувачів та запчастин до них, а сервісні служби готові все відремонтувати та замінити ще "на вчора". Отже, вибирати техніку потрібно
особливо ретельно: аналізувати її та обирати саме ту модель, яка працюватиме максимально ефективно у ваших умовах
та на ваших угіддях, бо місцевість та рельєф полів також відіграють важливу роль під час роботи обприскувача.
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ТЕХНІКА

CFG/«МРІЯ» ОНОВЛЮЄ
ТЕХНІЧНИЙ ПАРК

«МРІЯ» – одна з найбільших аграрних компаній Західної України. У серпні 2018 року
агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, а вже у листопаді уклав угоду із
міжнародним інвестором SALIC UK про продаж своїх активів. Сьогодні «МРІЯ» продовжує
операційну діяльність в Україні спільно із дочірньою компанією свого нового інвестора –
Continental Farmers Group (CFG). Земельний банк об’єднаної компанії CFG/«МРІЯ» становить
195 тис. га на Західній Україні.

В

ід початку року CFG/«МРІЯ» активно займається
нарощуванням технічних потужностей та оновленням технічного парку.
Перша зі запланованих поставок техніки для об’єднаного
агрохолдингу відбулася на початку весни. Закуплено техніку
на суму 2,3 млн доларів. Зокрема, це 17 одиниць причіпної
сільгосптехніки від постачальників «Дойче Аграртехнік»
(DAT), Rauch Landmaschinenfabrik GmbH і ТОВ «УАПК». Це
6 розкидачів добрив марки Amazone ZG-TS 10001 ProfisPro
з бункером місткістю 10 тонн і шириною розкидання 15-54 м
та ще 6 – марки Rauch AERO AGT 6036 з бункером місткістю
6 тонн і шириною розкидання 12-36 м, а також 5 культиваторів Kuhn Krause. Нові агрегати вже активно працюють
на весняно-польових роботах у поточному виробничому
сезоні.
Наприкінці березня компанія отримала чергову, ще більшу партію сільськогосподарської техніки: 13 370-сильних
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і 18 240-сильних тракторів Massey Ferguson, 10 самохідних
обприскувачів New Holland та іншу ґрунтообробну і спецтехніку загальною вартістю 8,7 млн дол.
Постачальниками техніки є компанії «АМАКО Україна» та
ALS WEST.
Як розповів операційний директор агрохолдингу
CFG/«МРІЯ» Георг фон Нолкен, під час урочистої презентації техніки на одній із виробничих баз компанії у с. Великі
Бірки Тернопільської області, загалом з початку 2019 року
CFG/«МРІЯ» поповнила свій технічний парк вже 60-ма
одиницями нової сільгосптехніки на загальну суму 11 млн
доларів і очікує поставки ще 190 одиниць.
«Найближчим часом заплановано закупівлю також нових
комбайнів, навантажувачів і транспортних причепів.
Всього ж 2019 року ми маємо намір інвестувати у оновлення
технічного парку 51 млн доларів. Це дозволить забезпечити
подальшу ефективну діяльність компанії, розкрити її потенціал та показати серйозні результати. Я вдячний усім
партнерам нашої компанії, і сподіваюся на тісну співпрацю
у подальшому», – сказав пан Георг.
Впродовж заходу відбулася також і демонстрація самої
техніки, під час якої усі присутні мали змогу побачити її можливості та оцінити потужність і економічність.
У CFG/«МРІЯ» нагалошують, що технічне переозброєння
і нарощення парку сільгосптехніки – один із стратегічних
напрямів роботи для об’єднаної компанії. Операційний директор агрохолдингу Георг фон Нолкен висловив прогноз,
що сума інвестицій у новітнє оснащення та техніку наступного року буде приблизно на такому ж рівні, як і в поточному сезоні.
Представники компаній, які поставили техніку в агрохолдинг, прокоментували співпрацю з CFG/«МРІЯ» та розповіли
про основні характеристики техніки.
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Олександр Суханов, менеджер із маркетингу та
роботи з ключовими клієнтами New Holland в Україні та
Молдові:
«Сьогодні ми передаємо в користування CFG/«МРІЯ»
10 самохідних обприскувачів New Holland і щиро вдячні за
довіру. Самохідні обприскувачі New Holland GuardianTM SP275F
– це поєднання інноваційних технологій, продуктивності,
надійності та економічності.
Ключові характеристики, що впливають на продуктивність, – це ширина захвату і робоча швидкість агрегату.
Самохідні обприскувачі New Holland GuardianTM SP275F, реалізовані агрохолдингу CFG/«Мрія», оснащені передньою 10-секційною штангою шириною 36,6 м. Машини можуть спокійно
працювати на швидкості 22-27 км/год. Таке поєднання дає
змогу досягти показників продуктивності, що вражають –
від 700 до 900 га на добу. Це означає, що всі заплановані
операції зі захисту рослин буде виконано вчасно, а втрати,
спричинені хворобами, шкідниками та бур’янами, буде мінімізовано, а отже, буде збережено значну частину врожаю.
Обприскувачі оснащені двигунами потужністю 275 к.с.,
системою автоматичної навігації, незалежною для 4-х коліс
підвіскою HydraLinkTM з ходом 51 см та гідравлічними амортизаторами з функцією вирівнювання, мають можливість
гідравлічного безступінчастого регулювання ширини колії у
діапазоні від 305 до 406 см. Кліренс машини – 183 см, бак для
робочої суміші – 5300 літрів».
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Своїми враженнями від роботи на нових самохідних
обприскувачах поділився механік з обслуговування обприскувачів агрохолдингу CFG/«МРІЯ» Євген Матвіїв. Він
зазначив, що кермувати такою машиною – одне задоволення, адже обприскувач зручний, комфортабельний, оснащений усім необхідним сучасним обладнанням та спеціальними програмами, що допомагають працювати у полі.
«Під час руху звичайні обприскувачі здіймають хмару
пилу, а в цьому штанга іде вперед, тому пил не заважає
розчину працювати на рослинах. До того ж, в обприскувачах гігантський кліренс —1,83 м, що дозволяє обробляти
високорослі культури — кукурудзу, соняшник.
Обприскувачі New Holland не є складними в керуванні, обладнані доступною системою Raven. До того ж, ми пройшли
навчання з основ експлуатації та технічного обслуговування обприскувачів, добре освоїли технічні характеристики.
У такій машині хочеться працювати: комфортно, не спекотно, адже є кондиціонер, не болить спина!», – підсумував
пан Євген.
Дмитро Майор, керівник продажів компанії
ALS WEST:
«Ми завжди фокусуємося на стовідсотковому задоволенні потреб клієнтів як у продуктивності техніки, так і у сервісному обслуговуванні. Саме тому знайти спільну мову з
нашими партнерами з CFG/«МРІЯ» було дуже легко, адже ми
дивимося в одному напрямку, а це – напрямок інвестицій
у продуктивність, у точне землеробство, у людей і в землю,
на якій працюємо.
З компанією CFG/«МРІЯ» ми підписали сервісний контракт, згідно з яким взяли техніку на обслуговування. Переваги
контракту у тому, що він дозволяє агрохолдингу ефективно планувати витрати на сервісне обслуговування.
За господарствами закріплені наші сервісні інженери, які
блискавично реагують на запити та в найкоротші терміни
усувають недоліки. Також контракт зобов’язує нас тримати певний перелік запчастин у Тернопільському представництві, а якщо виникне потреба, то можемо зробити
склади запасних частин і на віддалених базах агрохолдингу,
для того, щоб у випадку поломок техніка не простоювала,
а господарства не втрачали дорогоцінний час».
Анна Артим
Фото: Павло Балюх
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ТЕХНІКА

ҐРУНТОЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ЗЕМЛЕРОБСТВІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

но-кліматичних умов, а звідси й стану ґрунтів безпосередньо у Херсонській області. У практичній частині учасників
тренінгу ознайомили зі станом посівів на полях господарства, відбувся обмін практичним досвідом застосовування технологій, систем обробітку, внесення добрив,
догляду за рослинами тощо.

УМОВИ БУЛИ
ЖОРСТКІ, А СТАЛИ ЩЕ
ЖОРСТКІШИМИ

Р

ік тому Продовольча та сільськогосподарська
організація ООН (ФАО) розпочала в Україні новий
надзвичайно важливий проект «Інтегроване управління
природними ресурсами деградованих земель лісостепової та степової зон України», який ще називають проектом
боротьби з деградацією ґрунтів. Проект охоплює чотири
області: Київську, Харківську, Миколаївську та Херсонську.
У рамках втілення проекту ФАО запровадила новий
формат роботи – Польова школа фермера «Ґрунтозберігаючі технології у землеробстві». Тренінги проводять
на базі конкретних фермерських, аграрних підприємств
та включають теоретичну та практичну частини.
«Наше головне завдання, – говорить національний
консультант ФАО Ярема Герцик, – власне, навчальне.
Ми маємо допомогти людям, які працюють на землі, якомога більше дізнатися про ґрунтозберігаючі технології.
Учасниками наших тренінгів є сільгоспвиробники, фермери, агрономи, науковці, студенти, інші фахівці. Чому
польова? Бо Школу ми намагаємося максимально наблизити до землі. Практична частина тренінгів проходить
в реальних господарствах, де можна побачити реальний
досвід використання тих чи інших технологій».
Також завданням проекту є акумулювання максимальної кількості інформації про ґрунтозберігаючі технології,
про досвід та людей, які їх впроваджують.
«Підсумком річної роботи у Польовій школі фермерів, –
наголосив пан Ярема, – стане створення каталогу технологій та господарств, що працюють у цій царині. Це
допоможе актуалізувати проблему, допомогти початківцям ефективніше застосовувати способи збереження
ґрунтів та їхньої врожайності».
Перша Польова школа фермера відбулася у Голій Пристані Херсонської області, на базі фермерського господарства «Теллус-Юг». У теоретичній частині передбачено
формат живого обміну думками, дискусії, знайомства
учасників, загострено увагу на проблематиці природ60

Таким був лейтмотив доповіді Романа Сагайдака,
кандидата с.-г. наук з Інституту водних проблем та
меліорації про стан та особливості агрометеорологічних
умов осінньо-зимового періоду 2019 року в Херсонській
області.
Зрозуміло, наголосив науковець, що клімат є найвизначальнішим фактором, що впливає на рівень продуктивності в сільському господарстві. У світі клімат змінюється,
що є вже доведеним фактом, хоча дехто ще схильний
говорити про його можливу циклічність. Тим не менше,
температурний режим зріс, а кількість вологи у ґрунті
зменшилася.
За останні десятиріччя територія сухої та дуже сухої
зони в Україні збільшилася на 7%, у той же час зона достатнього зволоження зменшилася на 10%. Кліматичний
водний баланс (КВБ), що є різницею між кількістю опадів
за певний період та рівнем потенційного випаровування, не тільки знизився, але й змінився у часі. Наприклад,
якщо на Херсонщині ще до 90-х років минулого століття
КВБ практично до кінця квітня залишався позитивним, то
сьогодні у цей період вже відчувається сильний дефіцит
вологи.
Це диктує необхідність господарювати на землі з урахуванням факторів зміни клімату. Зокрема, вже на кінець
квітня на Херсонщині, аби розраховувати на отримання
врожаю, потрібно додаткове залучення вологи в землю.
Найактуальнішим, наголосив Роман Сагайдак, стає
завдання накопичення та збереження вологи в ґрунті.
Варіант втілення – застосування нульової технології обробітку ґрунту No-Till.

ЧИМ ДОВШЕ
КОРИСТУЄМОСЯ
ПЛУГОМ – ТИМ
БІЛЬШЕ КОШТІВ НА
ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ

Недостаток вологи у ґрунтах є причиною ще однієї
надсерйозної проблеми, яка має все більший вплив на
стан українських ґрунтів. Вплив цей негативний, йдеться
про вітрову ерозію. Більшість ґрунтів з високим рівнем
цієї «хвороби» є у Донецькій, Луганській, Запорізькій області. До цього переліку входить і південь Херсонщини.
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Про актуальність проблеми вітрової ерозії та ущільнення ґрунту на Польовій школі фермера доповідав
завідувач Лабораторією охорони ґрунтів від ерозії
Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського, кандидат с.-г. наук Валерій Коляда.

Вітрова ерозія ґрунту –
процес переміщення
часток ґрунту під впливом
енергії вітру
Нагадаємо, що вітрова ерозія ґрунту або дефляція – процес переміщення часток ґрунту під впливом
енергії вітру. Якраз наслідком цього є винесення вітром
найродючішої пилуватої фракції ґрунту та насіння с/г
культур, порушення наземної частини рослин, зниження
родючості.
Процес руйнації ґрунтів серйозний, а в деяких районах науковці визначають його вже як катастрофічний. Це
регіон, зокрема, Південного Степу – від Запоріжжя до
смт Старобешеве у південно-східній частині Донбасу
(включно). Це Присивашська та Причорноморська частини в межах слабо дренованих низин від Генічеська до Миколаєва та Одеси. Це ще й Великолепетиський район на
півночі Херсонщини, де зниження родючості становить
до 25-30%.
Свого часу протиерозійні дії були запроваджені ще
у післявоєнні роки минулого століття. Саме у 50-70-х
роках і створено більшу кількість лісосмуг для захисту
ґрунтів від вітрової ерозії. З часом вони втратили свою
колишню функціональність – через старіння, недостатній
догляд або умисне пошкодження чи вирубку дерев.
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Сьогодні ж люди особливо активно вирубують лісосмуги – і щодо цього на тренінгу виник жвавий обмін думками. Фактично фермери залишаються наодинці з цією
гострою проблемою. Доводиться не тільки насаджувати
лісосмуги, а ще й охороняти їх. Не працює система покарання, правоохоронці, місцеві органи часто не звертають
жодної уваги на це.
Між тим, саме лісосмуги залишаються ефективними
засобами боротьби з вітровою ерозією. Валерій Коляда
серед захисних заходів також назвав впровадження ґрунтозахисних сівозмін із смуговим розміщенням посівів та
парів. Бажано залишати стерню. Залишаючи на поверхні
13-20 штук стебел кукурудзи, або 200-300 стернин колосових, вже можна знизити вітрову енергію до допустимого рівня.
Науковець також перелічив цілий перелік шляхів
протистояння ущільненню ґрунту. Ця «хвороба», яка
виникає через незбалансоване використання важкої сільськогосподарської техніки, ще десять років тому охоплювала вже майже 22 мільйони гектарів площі ріллі.
Зокрема, варто використовувати збільшену за розміром колісну базу (здвоєння та потовщення), застосовувати комбіновані та широкозахватні агрегати, комбінувати
технологічні операції, дотримуватися системи сівозміни
та правильної ротації культур, вирощувати ті культури, які
покращують структуру ґрунту (гречка, еспарцет та інші)
тощо.
Також у рекомендаціях науковців йдеться про мінімальний обробіток ґрунту. Валерій Коляда особливо
наголосив: чим довше ми застосовуємо традиційний,
плужний спосіб обробітку, тим більше знижується здатність ґрунту протистояти ерозії. Відповідно до цього –
потрібні більші зусилля і кошти для відновлення
ґрунтів.
Фактично система нульового обробітку ґрунту, або Notill, що дослівно означає «не орати», прийшла до нас років
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15 тому. Може, й не так швидко, але в Україні вона завойовує популярність. Особливо актуальна в умовах сухих
та дуже сухих зон, де низький та дуже низький рівень зволоженості. Запобігає вітровій ерозії ґрунту, є ефективною
у протистоянні з явищем ущільнення.

УКРАЇНСЬКИЙ NO-TILL

Всі ці роки активним пропагуванням No-till в Україні
займається доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів та природокористування, кандидат с.-г. наук Микола Косолап.
На Польовій школі фермера у Голій Пристані пан Микола презентував тему «Сівба в системі землеробства
No-till».
На його думку, досвід запровадження системи нульового обробітку ґрунту говорить про те, що у нас формується свій, український No-till.
Науковець зосередився на практичних і дуже корисних рекомендаціях щодо сівби культур у цій системі. Зокрема наголосив, наприклад, на тому, що солома чи інші
рештки не є непереборною перепоною для сівби весною.
Стебло простояло зиму, воно фактично просто розсиплеться. Питання стоїть у подрібненні та рівномірному
розміщенні рослинних решток на полі. Це і є завданням
для No-till.
Загалом дрібниць у застосуванні No-till немає, система
достатньо складна та потребує максимальної уваги. Крім
питання рослинних рештків на полі, Микола Косолап говорив про глибину висіву, швидкість руху сівалки, підбір
сошників тощо. Як наголосив науковець, у No-till немає
готових рецептів на всі випадки життя. Дуже важлива
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ефективна співпраця практиків та науковців. Такий формат зустрічей, як Польова школа фермера (ФАО), дуже
потрібний і обіцяє бути вкрай ефективним.
Пан Микола нагадав присутнім про ще одне правило
роботи в системі No-till: хочеш менше працювати руками – більше працюй головою.

ТЕХНІКА ДЛЯ
НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ

Тенденція останніх десятиліть не змінюється: кількість
вологи в ґрунті, а надто на півдні України, знижується,
середньотемпературні показники підвищуються (більше
того, минулого року тут впродовж 17 днів стояла температура 40 градусів і вище), зростає руйнація ґрунту.
Фахівці наголошують: No-till – якнайбільш потрібний
саме для цієї зони. Актуальність вертикального обробітку
ґрунту зростає.
Практична частина програми першої зустрічі на
Польовій школі фермера у Голій Пристані відбувалася на
полях ФГ «Теллус-Юг». Керівник господарства Андрій
Щедрінов презентував роботу агрегату для вертикального обробітку ґрунту, що сприяє максимально ефективному збереженню вологи та виконує ґрунтозберігаючу
функцію.
На полі ФГ «Теллус-Юг» учасники тренінгу змогли
побачити в роботі агрегат Salford RTS. Останні букви абревіатури в дослівному перекладі означають – спеціаліст
з обробітку рослинних залишків.
Завдяки технологічній конструкції, агрегат працює
з ґрунтом за принципом відбійного молотка. Унікальність
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машини в тому, що хвилеподібні диски закріплено кожен
на своїй стійці, а стійка – це вита пружина. Пружина потужна, діаметром 4 см. Під час руху агрегату зі швидкістю
від 14 км/год хвилеподібний, розрізаючий диск працює
зі землею, практично довбаючи її. Завдяки тому, що диск
рухається у вертикальній площині, він забезпечує високу
ефективність рихлення. Власне, справді працює, мов
відбійний молоток. Відбувається протидія ущільненню
ґрунту. До цього, особливо в сухому ґрунті, утворюються
тріщини, через які й опускається вниз вода, забезпечуючи вологозбереження у ґрунті.
Важливо, що робота Salford RTS, завдяки тому, що диски рухаються вертикально й у них відсутній кут атаки, відповідає філософії No-tіll. Тобто, ґрунт не перевертається,
а отже бактерії не переміщаються з нижніх шарів у верхні
й навпаки, та продовжують перебувати у природному для
них середовищі.
Агрегат дуже добре подрібнює рослинні залишки, що
залишаються на полі за використання системи No-tіll.
Вони захищають поле від втрати вологи та вітрової ерозії.
У процесі рихлення рештки змішуються зі землею, на
глибину до 5 см, що дозволяє мікроорганізмам швидше
здійснити процес мінералізації.
Salford RTS – ефективний інструмент для роботи
на землі за системою No-tіll. Однак його можуть і, до
речі, використовують і ті, хто дотримується традиційної системи обробітку ґрунту. В умовах засухи,
коли керівники господарств змушені чекати дощу, аби
почати передпосівний обробіток або вже й сівбу, канадський агрегат своїм «відбійним молотком» успішно
рихлить землю, дозволяючи працювати опісля й іншій
техніці.
Працює успішно Salford RTS і, так би мовити,
в діаметрально протилежних умовах, коли ґрунт настільки вологий, що інші агрегати не можуть виходити в поле через налипання мокрої землі на робочі
елементи.
Агрегат має широкий діапазон експлуатації у часі. Відомий факт, що в одному з господарств Херсонщини Salford
RTS зайшов на поле і з успіхом обробив його 29 грудня,
коли земля вже промерзла.
Під час тренінгу в рамках Польової школи фермера
наголошували, що саме такі агрегати якнайкраще відповідають технології No-till. Саме за нульовим обробітком,
переконані багато фахівців та науковців, – майбутнє,
особливо у південних, засушливих регіонах.

КОМЕНТАРІ

Сергій Вітцівський, заступник директора
СТОВ «Птахівник», Нововоронцовський район, Херсонська область:
«Наше господарство розташоване на півночі Херсонщини, де кліматичні умови значно кращі, однак вже
й у нас починає виникати проблема недостатності вологи. Тому розглядаємо питання впровадження новітніх
технологій ґрунтозбереження, прямого посіву, нульової
технології. Я цікавлюся No-till вже давно, і вважаю, що
іншої альтернативи – і для зони доброго зволоження,
і недостатнього – немає.
Дуже потрібний і дуже корисний такий формат навчань, який сьогодні запроваджує ФАО – Польова школа
фермера. Дуже подобається, що сьогодні були також
залучені й студенти, майбутні аграрії, вважаю, їм це дуже
потрібно».

www.agroprod.biz

Валерій Коляда, кандидат с.-г. наук, Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського:
«Два головні меседжі хотілося донести сьогодні на
першому тренінгу Польової школи фермера. Перше –
для Південного регіону проблема вітрової ерозії ґрунту
є надзвичайно актуальною. Антиерозійні заходи треба
впроваджувати не тоді, коли вже всі стали свідками пилових бур, або коли з поля видуло посіяне насіння. Це треба
робити продумано, систематично. Дуже важливо, що
Школа допоможе тісніше налагодити зворотній зв’язок
між практиками та теоретиками, а значить напрацьовувати нові методики, нові підходи. Сьогодні ми відвідали
«Теллус-Юг», де є вже певні напрацювання, є чим поділитися.
Ще один меседж стосується самої ініціативи – запровадження цієї Школи. Тут зібралися фахівці, і це дозволяє
сподіватися, що, враховуючи технології, які до нас йдуть
з-за кордону, враховуючи, що й у нас напрацьований досить значний масив природоохоронних заходів, ми разом
обиратимемо найоптимальніший варіант роботи. Так,
Україна відстає від передових країн світу щодо розвитку
агропромислового комплексу, охорони ґрунтів і природи
взагалі. Однак не наскільки, щоб ми говорили про незворотність негативних процесів. У нас йдуть зміни, а зміни
принесуть результат».
Ярема Герцик, національний консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО):
«Важливо, що ФАО не є комерційною структурою, ми
не зацікавлені у просуванні якоїсь конкретної технології, продукту чи техніки. Хочу наголосити, що не тільки
Херсонщина, а вся Україна є тривожною з погляду на
ґрунтобереження. Підвищилися середні температури,
змінюється характер природних катаклізмів, вони стають
різкішими. Ті ж пилові бурі, можливо, не стали частішими,
але стали агресивнішими.
Ми зацікавлені у поширенні серед агровиробників
ґрунтозберігаючих технологій, бо це є основою сталого
виробництва. У ФАО – просвітницька місія, насамперед, серед середніх та дрібних товаровиробників. Це
є філософією запровадження Польової школи фермерів
в Україні».
Анатолій Гаркуша,
фото автора
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ТЕХНІКА

АПЛІКАТОР FAST
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ
ЗБІЛЬШУЄ ВРОЖАЇ

Н

а полях України вже четвертий рік працюють
аплікатори для внесення рідких добрив від американської компанії FAST. З огляду на зміну клімату та посуху,
які загрожують українському фермеру, ця технологія міжрядкового підживлення завойовує все більше прихильників. Цього
року, на початку квітня, ми побували на демо-показі причіпного аплікатора Fast для внесення рідких добрив – на полях
приватного підприємства «ПрайдАгро» біля села Пужайкове
Балтського району Одеської області.

ЕКОНОМІЯ ДОБРИВ,
ГРОШЕЙ І ЗУСИЛЬ

Демонстрували роботу машини на ділянці озимої пшениці. Олексій Бондар, торговий представник FAST Global
Solutions в Україні та країнах СНД під час показу зауважив,
що головна перевага цього агрегату в тому, що агроном керує
процесом живлення рослин, добрива вносять тоді, коли потрібно господарству, а не тоді, коли дозволять погодні умови.
Диск аплікатора прорізає щілину у міжрядді, струмінь рідкого
добрива з форсунки б’є на дно щілини, у такий спосіб, доставляючи живлення безпосередньо у кореневу систему рослин.
Рідкі добрива розчиняються моментально. Також не відбувається втрат азоту, він не випаровується, як це буває із сухими
добривами, а одразу ж стає доступним для рослин. До того ж,
в рідких добривах коефіцієнт використання азоту на 20-30%
більший, аніж у сухих. Все це разом і дає позитивний результат,
підвищує врожайність.
«Сьогодні прикореневе живлення рідкими азотними добривами – надзвичайно актуальне, оскільки маємо дефіцит
вологи в ґрунті, особливо тут, в Одеській області, – наголосив
Володимир Єрмеменок, агроном-консультант FAST Global
Solutions. – Вносити рідкі добрива потрібно і для того, щоб
зменшити стресовий стан озимої пшениці. Коли ми робимо
прикореневе підживлення, то вносимо добриво рослині під
корінь, і вже на 4-6 день можемо бачити явну зміну у кращий бік.
Вносячи КАС у ґрунт, ми зменшуємо стрес рослини, збільшуємо
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засвоєння поживного азоту та робимо його легкодоступним
для рослини. Також переваги у тому, що ми деякою мірою
закриваємо вологу в полі. Результату обробки культур таким
способом не треба чекати довго.
Показовий випадок: одне з господарств у Полтавській області придбало подібний аплікатор FAST на 3 тис. га кукурудзи, але
встигли підживити лише 1,5 тис. га. Мимоволі вийшов такий
собі експеримент. Там, де внесли 100 л/га КАСу, прибавка склала
1,5 тонни на гектар. Погодьтеся, непоганий результат».
Для України техніка від Fast порівняно нова – всього чотири
роки ці аплікатори працюють в господарствах України, проте
і самі машини, і технологія внесення рідких добрив вже показали свої результати. Наприклад, у господарстві села Чорноглазівка Полтавського району, такий агрегат вже відпрацював чотири
роки, обробляючи за рік в середньому 2 тис. га. Використовували його як для передпосівного внесення рідких добрив, так
і для міжрядного підживлення культур ранньої зернової групи,
ріпаку, кукурудзи. Завдяки більш дешевим рідким добривам,
господарство зменшило витрати на добрива на 20%, а врожайність, наприклад, кукурудзи збільшилася в середньому на
1,5-2 тонни. У господарстві повністю перейшли на рідкі добрива, в результаті, термін окупності цієї машини склав два роки.
«Як ми бачимо, на полях господарства «ПрайдАгро»
на півночі Одещини вологи немає, тому єдиний дієвий спосіб – це заробляти добриво в ґрунт, щоб воно не випарувалося, і було ближче до коріння, – зазначає Олексій Бондар,
торговий представник FAST Global Solutions в Україні та
країнах СНД. – Агрегатом можна працювати протягом всієї
вегетації. З його допомогою можна робити весняне підживлення озимини, з одночасним закриттям вологи. Можна проводити підживлення кукурудзи чи соняшника, словом, обробляти
всі технічні культури. Можна вносити й основне добриво
восени, до того ж, можна змінювати робочі органи, зокрема,
ставити ніж».

НАЙБІЛЬШИЙ У СВІТІ
АПЛІКАТОР FAST –
У ТОВ «КІЩЕНЦІ»

Учасники демо-показу ознайомилися з роботою моделі
з найбільшим баком – на 7100 літрів, що вміщує майже 10 тонн
КАСу. За середньої норми внесення 100-150 літрів на га машина
може обробляти від 70 до 100 га на одній «зарядці». Продуктивність цієї машини у господарстві в середньому приблизно
200-250 га за світловий день. Сам бак зроблено з низьким центром ваги та великим коритоподібним піддоном, його скошені
стінки забезпечують стікання рідини, завдяки чому насос може
постійно працювати на довгих схилах. Багато хто з агровиробників до КАСу додає ще мікродобрива, і для цього в аплікаторі
є ще два змішувачі всередині бака, де можна готувати будь-яку
суміш для потреб господарства.
Також цей аплікатор має кілька конкурентних переваг. На
всіх машинах можна встановлювати ширину міжряддя від
25 до 100 см, залежно від культури. Зазвичай, на машинах конкурентів ширину міжряддя не можна змінити.
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У базовій комплектації встановлено контролер виливу
компанії Raven, що дозволяє з кабіни контролювати норму виливу, відключення секцій і у такий спосіб економити робочий
розчин. Словом, усі функції, які треба виконувати оператору,
він виконує, не виходячи з кабіни трактора.
Навіть у базовій комплектації цього агрегата є функція копіювання рельєфу, завдяки складному шарніру, який рухається
від -7 до +15 градусів від рівня поля. Також у базовій комплектації кожної машини, яку поставляють в Україну, є система активного притискання крайньої секції за допомогою подвійного
гідроциліндра, для того, щоб коли агрегат працює на швидкості, рама не відскакувала від землі. Також серед переваг можна
назвати те, що у базовій комплектації усіх машин є спеціальна
функція Wing Kick: коли трактор працює на високій кукурудзі
на 8-10 листків, тобто на останніх стадіях, коли підживлюють
культуру, крайні секції автоматично піднімаються вгору на
15 градусів для того, щоб сошниками не пошкодити на розворотах вже високу кукурудзу.
Господарство, відповідно до своїх потреб, може замовити машину з різною шириною захвату – від 9 до 36 метрів.
Наприклад, на Черкащині, у ТОВ «Кіщенці» Маньківського
району вже три роки працює найбільший у світі (!) аплікатор
рідких мінеральних добрив, створений спеціально для цього
господарства. Ширина його захвату складає 36,6 м, об’єм баків –12 900 літрів. Продуктивність такого агрегату за світловий
день сягає 600 га, щороку з його допомогою підживлюють
більше 7000 га.

КОЖЕН СОШНИК
ВИЛИВАЄ СТІЛЬКИ
ДОБРИВА, СКІЛЬКИ
ПОТРІБНО

Аплікатори FAST можуть давати норму виливу від 10 до
1000 літрів, відповідно до потреб. На машині стоїть американський насос Ace на 250 л/хв., і його достатньо для будь-яких
потреб. Зазвичай, в Україні працюють з нормою від 100 до
300 літрів. Тут же просто достатньо змінити насадки форсунок,
і потужність насоса дозволяє виливати й 500, і 1000 літрів. Ця
особливість буде актуальною для тих, хто користується аміачною водою, і її потрібно виливати 300-500 літрів на гектар. Для
таких клієнтів аплікатор поставляють зі спеціальною комплектацією, де всі металічні елементи покриті пластиковими
накладками, для того, щоб захистити їх від досить агресивного
середовища аміачної води.
Як запевнив представник компанії, Fast – це виробник, який
постачає в Україну машини для диференційного внесення
добрив, у яких на кожному сошнику встановлений окремий
клапан, і відповідно до карти завдання кожен сошник може
виливати стільки, скільки потрібно господарству.
Залежно від трактора і від культур, колію в усіх машинах
можна регулювати так, щоб аплікатор йшов по одній колії
з трактором – від 2,05 до 3,05 м. Більше того, є можливість
замовити машину на гусеничному ходу, у якої є ціла низка
переваг – це і втричі менше ущільнення, і більша прохідність,
і вужча колія – гусениця шириною 38 см. Варто зазначити, що
такий агрегат значно дорожчий. Максимальна рекомендована
швидкість – 15 км/год, зазвичай у господарствах працюють зі
швидкістю 10-12 км/год.
Віднедавна в Україну поставляють машини серії “А”– це нове
покоління аплікаторів, розроблене спеціально для європейського ринку. Їхня транспортна ширина не перевищує 3,40 м,
а висота – 3,80 м, тоді як найближчі конкуренти вироблять
машини 4,7 м та ширше. Це єдиний у світі модельний ряд широкозахватних аплікаторів рідких добрив з такою компактною
конструкцією, що дозволяє швидше переїжджати між полями,
набагато зручніша у транспортуванні та експлуатації.

www.agroprod.biz

ЩО ГОВОРЯТЬ
АГРАРІЇ ПРО
АПЛІКАТОР FAST
ТА ТЕХНОЛОГІЮ
ПІДКОРЕНЕВОГО
ЖИВЛЕННЯ
Артем Покотило, власник і директор ПП «Прайд Агро»,
с. Пужайкове, Балтського р-ну, Одеської області:
«Це техніка складна та дорога, тому треба відповідально
підходити до її придбання. Ми дивимося усі варіанти, вивчаємо всі можливості та переваги. Господарство у нас середнє,
обробляємо 1300 га, вирощуємо пшеницю, ячмінь, соняшник,
кукурудзу, ріпак і трохи бобових. На цих землях працюємо
разом з батьком вже другий рік. Господарство було дуже запущене, відновлюємо землі після великого холдингу, який кілька
років поспіль сіяв тут то соняшник, то ріпак. Оскільки земля
була дуже виснажена, то треба їй «дати їсти». Клімат змінюється, тому я вважаю, що майбутнє – за рідкими добривами».
Павло Каленич, директор елітного насіннєвого господарства СТОВ АФ «Ольгопіль», Чичельницький район,
Вінницька область:
«Як агроном можу сказати, що це правильна техніка, я впевнений – вона має свої переваги. Ми професійно займаємося
насінням – наше господарство є базовим господарством Інституту фізіології рослин і генетики НААН України та офіційним
дистриб’ютором німецької компанії, також займаємося тваринництвом. Для того, аби була висока продуктивність, рослині,
окрім належних умов, треба дати ще й живлення. Аплікатори
для внесення рідких добрив дають можливість добре «нагодувати» як просапні культури, так і зернові. Я побачив сьогодні
аплікатор FAST і захотів випробувати його у себе в господарстві. Детально вивчатиму його роботу».
Ольга Соломка
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ТЕХНІКА

БЕЗКОШТОВНА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ

ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
БІЛОРУСЬКОЇ КОМПАНІЇ ONESOIL

В майбутньому все сільське господарство буде «точним». За допомогою сучасних технологій
ми можемо планувати польові роботи, ефективно витрачати насіння, добрива, пестициди і на
основі цього збирати високі врожаї. Агропідприємства, які вже перейшли на точне землеробство,
більш конкурентоспроможні. До того ж, населення планети постійно зростає, а кількість землі,
придатної для вирощування сільськогосподарських культур, весь час зменшується і, щоб
прогодувати людей, аграрії мають максимально ефективно використовувати ті ресурси, які у них
є на цей час.

A

grohub Nitro Marathon– експертний лекторій з
інновацій відбувся 1 березня 2019 року у Києві.
Найкращими практиками впровадження аграрних інновацій ділилися топ-менеджери таких компаній як Agricom,
AgroRegion, Cygnet, Farmet a.s., Frendt LLC, IMK, Kernel,
OneSoil, SmartFarming, Ukrlandfarming, Мироніський хлібопродукт та інші.
З доповіддю «Як правильно вносити добрива за
зонами і не помилитися» виступив співзасновник компанії OneSoil Всеволод Генін.
Білоруську компанію OneSoil засновано 2017 року,
сьогодні в ній працює 24 особи в штаті та більше двадцяти
виконують роботу віддалено. Компанія розробляє програмне забезпечення та безкоштовну онлайн-платформу
для точного землеробства, які побудовано на аналізі супутникових знімків та алгоритмах штучного інтелекту.
Для роботи онлайн-платформи співробітники компанії
аналізують супутникові знімки поля, щоб визначити на
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них артефакти та оцінити характеристики поля. Прогноз
погоди платформа показує на наступні 5 днів з точністю до
2 кілометрів.
Вручну розмічають десятки тисяч полів і потім вчать
машинний алгоритм виділяти межі автоматично, а також показують, що відбувається з полями у будь-якому
масштабі – від регіону до конкретної ділянки. Завдяки
цьому, будь-який фермер може оцінити стан своїх полів за
допомогою платформи. За мультиспектральними знімками
автоматично визначають культуру, яка росте на полі, використовуючи відкриті дані супутника Sentinel-2, які надано
Європейським союзом в рамках проекту Copernicus, а для
уточнення інформації використовують радарну зйомку
супутника Sentinel-1.
Компанія запустила OneSoil Map – першу інтерактивну
карту з інформацією про 60 мільйонів полів у Європі та
США. До 2020 року планують дізнатися, які основні сільськогосподарські культури вирощують аграрії у всьому
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світі. Вже зараз компанія знає про поля більше, ніж будьяка компанія або держава. А статистика, яку отримують
за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, часто більш
точна, ніж та, яку зібрано вручну. Завдяки цьому, фермеру
легко почати роботу зі системою через автоматичне
визначення платформою культури, яка росте на його
полях.
За допомогою технологій OneSoil уряди різних країн
зможуть отримувати точну статистику про поля і врожаї на
своїй території. Закупівельники та фінансові аналітики зможуть прогнозувати урожай і тенденції, як на локальних, так
і світових ринках. Страхові компанії будуть краще оцінювати ризики та прибуток, а великий бізнес і корпорації будуть
знаходити нових клієнтів для своїх товарів і послуг серед
членів фермерської спільноти.
За даними радарної зйомки супутника Sentinel-1 платформа знаходить дату сівби, а за мультиспектральними
знімками поля визначає фази росту рослин. Це допомагає
фермеру вибрати оптимальний час для внесення добрив
і пестицидів. Співробітники компанії надають можливість
фермерам самостійно спостерігати за ростом і розвитком
рослин зі зміною вегетаційного індексу NDVI (Normalized
difference vegetation index, Нормалізований вегетаційний
індекс). Інформація про ріст і розвиток рослин на полі
оновлюється через 3-5 днів.
На початку вегетації співобітники компанії за індексом
NDVI оцінюють стан перезимівлі озимих культур за рівнями:
1. Якщо індекс вегетації NDVI нижче 0,15 – ймовірно,
на ділянці всі рослини загинули. Зазвичай такі показники
відповідають зораному ґрунту без вегетації.
2. 0,15-0,2 – теж низький показник, що свідчить про те,
що рослини увійшли в зимівлю на ранній фенологічній
фазі, до кущення.
3. 0,2-0,3 – добрий показник. Ймовірно, рослини встигли
увійти у фазу кущення та відновлюють вегетацію.
4. 0,3-0,5 – добрий показник. Враховуйте, що високі
значення NDVI можуть свідчити про те, що рослини пішли
на зимівлю на пізній стадії розвитку.
5. Вище 0,5 – аномальний показник після зимівлі, отже
цю ділянку краще перевірити самостійно.
За допомогою алгоритму платформа визначає межі
полів, а на основі аналізу супутникових знімків допомагає
диференційовано вносити різні норми азоту, фосфору
та калію, а також показує для порівняння різні аналітичні
дані з полів. Планують передбачати урожайність сільськогосподарських культур впродовж вегетації в масштабі від
поля до континенту та за допомогою штучного інтелекту
передбачати появу шкідників і хвороб.
У доповіді Всеволод Генін відмітив, що дослідження з
диференційованого внесення добрив проводили впродовж 2013-2018 років і 2019 року у господарствах Білорусі,
Європі, США. Для того, щоб визначити норму внесення
мінеральних добрив доцільно встановити урожайність
і визначити поживні елементи ґрунту. Якщо говорити
про точне землеробство, то потрібно знати врожайність
та вміст поживних речовин у кожній точці поля, а також
потрібно врахувати деяку зміну поживних елементів на
площі. Якщо в минулому нерівномірно вносили фосфорні
та калійні добрива, то вміст фосфору та калію навіть через
кожні 10 метрів може змінюватися в два рази і більше, як
наслідок і урожайність змінюється відповідно до цього. Бувають складні площі, на яких урожайність дуже змінюється,
а є площі, де лише на 20-30%.
На таких неоднорідних полях виникає питання про
доцільність застосування диференційованого внесення
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Всеволод Генін, співзасновник OneSoil
добрив, пестицидів і висіву насіння. Економічний ефект
від застосування диференційованого внесення добрив
можна отримати за значної різниці урожайності сільськогосподарських культур, скажімо від 2 до 8 т/га,
у різних точках відбору на полі.
Якщо говорити про точне землеробство, то на полі
потрібно нанести зони, де варіативність урожайності та
вмісту поживних речовин буде мінімальна. Доповідач
відзначив, що це ключовий параметр.
Працівники компанії тестували п’ять методів визначення точки відбору проб ґрунту: елементарні ділянки, карти
за вмістом гумусу, зони за рельєфом, карти урожайності
(вегетація), карта електропровідності.
Доповідач навів особливості застосування кожного
методу на полі та відмітив, що елементарні ділянки – це
найлегший метод. За вмістом гумусу, який також варіюється, точність визначення точки відбору проб ґрунту приблизно 80%. Існує велика проблема з отриманням карти
урожайності через те, що у багатьох компаніях датчики на
комбайнах не калібруються.
Для диференційованого внесення мінеральних добрив,
за даними актуального супутникового знімка, виділяють
три зони з різним вегетаційним індексом NDVI, визначають
норму добрив для кожної ділянки та створюють файл із
завданням для бортового комп'ютера.
Пшениця озима, ячмінь, тритикале, кукурудза добре
піддаються аналізу даних, однак із соняшником важко працювати, тому що між індексами вегетації NDVI та врожайністю існує низька кореляція.

Найчастіше запитання
фермерів – «Як
вирівняти врожайність
сільськогосподарських
культур на полі?»
Відповідь полягає в тому, що спочатку потрібно вибрати
низку факторів, які впливають на урожайність. Першим і
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Рис. 1. Визначення норм внесення фосфору та калію за допомогою програмного забезпечення від компанії OneSoil
найголовнішим фактором є рельєф, який фермер не може
змінити, а також вміст гумусу, кислотність та вміст у ґрунті
рухомих поживних речовин макро- і мікроелементів.
За індексом NDVI компанія створює карти для диференційованого підживлення азотними добривами, виділяючи
зони високої, середньої та низької вегетації, а потім фермер самостійно задає норму добрив. З досвіду співробітників компанії OneSoil, оптимальна схема внесення азоту
така:
1. Якщо вегетаційний індекс на ділянці високий, то дозу добрив потрібно зменшити на 10-30% від середньої
норми.
2. Якщо середній, то збільшити – максимум на 20-25% від
середньої норми.
3. Якщо низький, то спочатку потрібно визначити причину поганого стану ділянки.
Для диференційованого внесення фосфорних і калійних
добрив використовують індекс NDVI для моделювання відносної врожайності поля у середньому за попередні роки
за допомогою програмного забезпечення від компанії
OneSoil (Рисунок 1).
В кінці сезону за індексом NDVI можна визначати, які
поля готові до збирання врожаю: чим нижчий індекс, тим
ближче до дозрівання ділянка поля.
На майбутнє компанія планує запустити програму
для диференційованого внесення пестицидів та норм
висіву.
Гіпотези, які компанія планує перевірити за допомогою супутникових знімків:
1. На ділянках низької врожайності культур, які кущаться (пшениця, ячмінь, ріпак, соя і т. д.), потрібно висівати
більше насіння, оскільки так ми отримаємо більше продуктивних стебел, а на ділянках з високою врожайністю треба
сіяти менше, щоб знизити конкуренцію рослин між собою.
2. На ділянках з низькою врожайністю для всіх інших
культур треба знизити норму висіву, щоб рослини не
конкурували між собою за поживні елементи, а на ділянках
з високою продуктивністю норму висіву – збільшити.
3. Оптимальна норма ґрунтових гербіцидів залежить від
того, який вміст органічної речовини у ґрунті. За допомо74

гою супутникових знімків можна оцінити відносний вміст
гумусу на різних ділянках поля – чим темніший ґрунт на
знімках, тим більше у ньому органіки. Чим більше гумусу,
тим більше треба вносити гербіцидів. Чим менше, тим
менше гербіцидів.
4. Оптимальну норму внесення регуляторів росту можна
визначати за вегетаційним індексом. Чим вищий індекс на
ділянці, тим більше рослин і тим більше регуляторів росту
треба внести, а чим менше рослин, тим менше потрібно
регуляторів росту.
5. Оптимальну норму внесення десикантів можна визначати за вегетаційним індексом. За допомогою супутникових знімків можна визначити місця, де індекс найвищий. Це
означає, що там найбільше рослин, і тому такі зони насамперед потребують десикації і високих норм препаратів, а у
зонах, де рослин менше, норму можна знизити.
Користувачі платформи OneSoil додають інформацію
про свої поля в систему, завдяки цьому компанія постійно
вдосконалює алгоритми. Чим більше даних – тим точніші
рекомендації, а значить, швидша й ефективніша робота
аграрія. Дані фермерів допомагають покращувати алгоритми штучного інтелекту, який аналізує супутникові знімки
поля. Зараз компанія працює над тим, щоб передбачати
врожайність в абсолютних величинах.
Глобальна мета компанії – побудувати платформу,
яка самостійно аналізуватиме дані, будуватиме прогнози та прийматиме розумні агрономічні рішення.
Працівники компанії вірять, що сільське господарство
у майбутньому буде повністю автоматизоване. Спеціальні
машини та програми збиратимуть інформацію про поле, на
якому вирощують сільськогосподарські культури, оброблятимуть її та прийматимуть правильні рішення за мінімальної участі людини у вирощуванні сільськогосподарських
культур.
Богдан Пархуць,
кандидат сільськогосподарських наук,
Львівський національний аграрний університет
за матеріалами Agrohub Nitro Marathon
та https://onesoil.ai
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ТЕХНІКА

РОЗШИРИЛИ СПИСОК УЧАСНИКІВ
ДЕРЖПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ
СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ

Комісія з формування переліку вітчизняної техніки та
обладнання для агропромислового комплексу, вартість
яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету при Мінекономрозвитку оцінила виконання
Програми за 2018 рік та розширила перелік техніки та
обладнання, які відповідають критеріям для отримання
компенсації. Про це йдеться на сайті відомства.
«Завдяки цій програмі 2018 року українські аграрії купили
17 182 одиниці української сільгосптехніки на суму 4,4 млрд
гривень. На 38% зросла кількість машинобудівних підприємств, які виробляють техніку та обладнання для АПК.
Третю частину всієї української техніки та обладнання
купують у рамках запровадженої Програми», – підкреслив
Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр економічного розвитку і торгівлі України та голова Комісії
Степан Кубів.
Перший віце-прем'єр-міністр додав, що Комісія отримала численні звернення від виробників із проханням

розширити перелік техніки та обладнання і збільшити
кількість учасників Програми. Комісія вивчила отримані
заявки на відповідність сільгосптехніки та обладнання
критеріям участі у Програмі та оновила перелік виробників і номенклатуру техніки та обладнання на 2019 рік.
«На старті критеріям Програми відповідали тільки 40 заводів-виробників сільгосптехніки, а торік – уже
141 підприємство. Вимоги до локалізації зросли з 35% до
55% на 2019 рік. На початку було менш як 800 найменувань
техніки та обладнання, а у 2018 році стало 9250 найменувань. Завдяки Програмі створено 5 тисяч додаткових робочих місць, а надходження до бюджетів усіх рівнів склали
1,6 млрд гривень. Як бачите, Програма діє!», – підкреслив
Степан Кубів.
Комісія затвердила оновлений перелік виробників та
розширила перелік техніки та обладнання, які відповідають критеріям Програми підтримки – це 163 заводи та
11 374 найменування.

ФЕРМЕРИ ЗМОЖУ ТЬ КОМПЕНСУВАТИ
30% ВІД ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА СВОГО
Е ЛЕВАТОРА
2019 року працюють дві програми, які допоможуть
аграріям з будівництвом елеватора. Про це повідомив
Леонід Сухомлин, заступник директора Департаменту
землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики.
Перша програма передбачає компенсацію сільгосптоваровиробникам 30% суми, витраченої на будівництво. На
компенсацію виділено 859 млн грн. Об’єкти, які підпадають
під програму – це підприємства зберігання і переробки
зерна, зерносховища, елеватори, зерносушильні пункти
тощо.
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Компенсацією можуть скористатися підприємства, які
на власних або орендованих потужностях виробляють і
переробляють свою продукцію. Якщо ж підприємство здає
частину потужностей в оренду, то власна продукція повинна становити не менше 75%.
Згідно постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107», сума
часткової компенсації становить 30%. Документи потрібно
подати до 5 травня, 5 вересня і до 5 грудня.
Друга програма передбачає компенсацію 25% за купівлю елеваторного обладнання вітчизняного виробництва.
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