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JULIA 24

загальний об’єм центрального бункера 9000 л

2000 л насіння/7000 л добрива

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

агрегатується з тракторами потужністю 
від 350 к. с.

діапазон робочої швидкості від 4 до 12  км/год



JULIA 24

загальний об’єм центрального бункера 9000 л

2000 л насіння/7000 л добрива

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

агрегатується з тракторами потужністю 
від 350 к. с.

діапазон робочої швидкості від 4 до 12  км/год







Всеукраїнський аграрний журнал

Передплатний індекс – 68639
Свідоцтво – серія КВ №19595-9395Р
Заснований – 27.12.2012р.
Видавець – ФОП Коцьолок П.І.
тел. (067) 986-24-74
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4. Обсяг – до 116 сторінок.
Наклад – 20 000 примірників. Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з питань 
агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.

Тернопіль:
м.Тернопіль, вул. Ст.Будного, 36, оф. 9
тел. (067) 351-52-56, (067) 208-34-52
Головний редактор: Руслан Тарасенко
Редактор: Тетяна Бєлінська
Керівник відділу реклами: Ігор Кошик, тел. (097) 657-02-71

Львів:
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 212, оф. 302
тел. (097) 37-66-907
Керівник філії: Марія Хрунь

Київ:
Тетяна Бєлінська
тел. (097) 45-84-949

gazeta.xata@gmail.com    www.agroprod.biz

      www.facebook.com/AgroElitaMagazine

Замовлення № 2311
Редакція не несе юридичної відповідальності за зміст рекламних 
статей та реклами. 
В журналі використано фото редакції та інші фото з дозволу рекламо-
давців.

ЗМІСТ

Львівська філія УКРНДІПВТ ім. Л. Погорілого: «Високими урожаями  
ми завдячуємо компанії «Сервіс-Агрозахід»  7

«Агросем» відкрив нові представництва по всій Україні 9

ІнтерАгро-2018: бізнес-комунікація на високому рівні 10

Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на додану  
вартість у сільському господарстві 12

Цінності сучасного аграрія – розмова з Петром Мельником 16

Як підвищити ефективність компосту 18

«Правильний гібрид – правильному гектару»: гібриди кукурудзи  
Pioneer знову стали найкращими 21

Провідні господарства Західної України цьогорічним рекордним  
урожаєм кукурудзи завдячують компанії «Сингента» 26

Натуральне Яблуко®: переваги використання імунних сортів  
у садівництві 28

Керівник ТОВ «Україна-Баїв» Ігор Павлович: «Я вдячний «ВФК» за  
їхню роботу» 30

Новий самохідний обприскувач Berthoud BRUIN: усі побажання  
фермерів враховані 34

Італійські заводи-виробники на міжнародній виставці техніки для  
сільського господарства та садівництва EIMA International, Болонья,  
7-11 листопада 2018 38

Керівнику. Відповіді на запитання 40

Bonfantі на виставці EIMA у Болоньї, 7-11 листопада 2018 48

Академічній українській аграрній науці виповнюється 100 років 49



Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Р

О
С

Л
И

Н
Н

И
Ц

Т
В

А

www.agroprod.biz 7

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ УКРНДІПВТ ІМ. Л. ПОГОРІЛОГО: 
«ВИСОКИМИ УРОЖАЯМИ МИ ЗАВДЯЧУЄМО 

КОМПАНІЇ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» 

Львівська філія науково-дослідного інституту прогнозування 
та випробування техніки і технологій для сільськогосподар-
ського виробництва імені Леоніда Погорілого, що у смт. Магерів 
Жовківського району Львівської області, була заснована 
1959 року. На сьогодні діяльність філії охоплює весь Західний 
регіон України, а саме Львівську, Тернопільську, Хмельниць-
ку, Рівненську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку і 
Закарпатську області. Щороку тут проводять більше 160 ма-
шиновипробувань різних видів, філія співпрацює з більш, ніж 
40 виробниками сільськогосподарської техніки в Україні та має 
партнерські відносини з товаровиробниками Польщі й інших 
країн. 

Вже два роки Львівською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
керує Микола Антонович Климчук. За фахом – медик, проте 
має управлінський досвід роботи в аграрній сфері та власний 
бізнес – свинокомплекс на 1100 свиней у м. Рава-Руська Львів-
ської області. Тож коли установа опинилася у кризовій ситуації, 
пану Миколі запропонували взяти керівництво у свої руки, аби 
налагодити роботу філії. І це йому чудово вдалося.

Про те, чим нині живе Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого ми спілкувалися з Миколою Антоновичем Клим-
чуком та з його заступником Ярославом Михайловичем 
Салом. 

Микола Антонович Климчук: Львівська філія УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого проводить господарську діяльність на дослід-
них полях, а це 620 гектарів орної землі. Вирощуємо зернові 
культури, у структурі посівів 2017-2018 рр. вони займали 182 га, 
з них: озима пшениця – 162 га, озиме жито – 15 га, ярий ячмінь – 
5 га. Щодо врожайності, то пшениці зібрали 4,55 т/га, жито дало 
1,0 т/га, ячмінь – 1,68 т/га.

Також вирощуємо сою. Цьогоріч на площі 368 га її врожай-
ність становила в середньому 2,2 т/га, адже ґрунти у нас в 
господарстві дуже неоднорідні, тож на одних ділянках збирали і 
по 4 т/га, але були й такі, що дали лише 1,7 т/га.

- А які саме у вас ґрунти? 
Ярослав Михайлович Сало: На території підприємства 

можна знайти до 12 (!) типів ґрунтів: від чорноземів – до 
піщаних ґрунтів. В основному переважають сірі та темно-сірі 
опідзолені, проте є осередки де, наприклад, на одній ділянці на 
60-ти гектарах можна зустріти 3-4 типи ґрунтів. Таке різноманіт-
тя дозволяє найкраще побачити результати від використання 
технологій вирощування культур, видів обробітку тощо та 
адаптувати їх до різних земель. 

- Розкажіть, будь ласка, про господарський рік, що минає, 
яким він був для установи?

Микола Антонович Климчук: Навесні 2018 року ми 

познайомилися з компанією-дистриб’ютором високоякіс-
них оригінальних засобів захисту рослин, насіння та добрив 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід». Саме їм завдячуємо цьогорічним 
врожаєм озимої пшениці. На той час ми вже засіяли поля нашим 
насінням, і постало питання, як отримати достойний врожай у 
тих умовах, що склалися. Фахівці компанії дали свої рекоменда-
ції стосовно вирощування культури, її підживлення та захисту: 
запропонували мінеральні добрива, гербіциди та фунгіциди. 

В результаті цьогоріч ми вийшли на врожайність 4,5 т/га, тоді 
як без технологічного супроводу працівників «Сервіс-Агрозахо-
ду» 2017-го урожайність озимої пшениці складала 3,2 т/га. 

Ще хотів би відзначити, що завдяки рекомендаціям «Сер-
віс-Агрозаходу» у час жнив, коли важлива кожна година 
погожого дня, ми зуміли зібрати врожай ще до затяжних дощів, і 
встигли продати зерно на піку ціни. А технологія вирощування, 
запропонована цією компанією, дозволила отримати пшеницю 
ІІІ класу, а не фуражне зерно. 

І за це особлива подяка генеральному директору 
ТОВ «Сервіс-Агрозахід» Роману Романовичу Процю, який 
особисто оглядав наші поля та візуально визначив, що зерно 
вже налите, і його якість відповідає нормі. 

За технологією «Сервіс-Агрозаходу» цього року ми також 
вирощували сою. Результатами задоволені, і відтепер співпра-
цюємо з «Сервіс-Агрозаходом» на 100% щодо всіх культур. 

– Які культури плануєте вирощувати під урожай 
2019 року?

На площі 177 га посіяли озимий ріпак – гібрид Шерпа 
(Лембке). А також 223 га пшениці – сорти Богемія, Юлія (Селген), 
Атлон, Торрілд (Заатен-Уніон), Бодицек (РАЖТ). Технологія виро-
щування розрахована на врожайність не менше 8 т/га пшениці 
та 3-3,5 т/га ріпаку. 

На весну плануємо сіяти ще сою і ярі зернові. 
Лопушняк Василь Іванович, директор з роботи з VIP-клі-

єнтами ТОВ «Сервіс-Агрозахід», професор, доктор с.г. наук 
про співпрацю з господарством:

«Співпрацю з Львівською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
ми розпочали лише навесні цього року. Приємно, що і керівниц-
тво, і фахівці цієї установи дослухаються до наших рекоменда-
цій і порад та намагаються виконати їх у повному обсязі. Ми 
бачимо результати співпраці, зокрема, посіви озимої пшениці, 
які погано вийшли з зими, нам вдалося довести до пристойної 
продуктивності – 4,5 т/га. 

Ми готові розширювати співпрацю з філією щодо всіх куль-
тур на всіх полях. Маємо надію, що доведемо продуктивність 
озимої пшениці, озимого ріпаку, сої та ярих культур до сучасно-
го рівня. Ми бачимо набагато вищу біопродуктивність ґрунтів 
на базі філії, тому тут можна досягти вищого потенціалу 
культур, аніж ми отримали цього року».

Анна Артим

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

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

serviceagrozahid@gmail.com
www.serviceagrozahid.com.ua

Зліва направо: Микола Антонович Климчук та  
Василь Іванович Лопушняк



В листопадовому номері журналу «АгроЕліта» ми опублікували декілька важливих матеріа-
лів, на які рекомендуємо звернути увагу. Рубрика «Актуально» присвячена темі оподаткування 
в різних країнах в контексті сільського господарства. Порівняння вітчизняного досвіду із за-
кордонним робиться не для того, аби у черговий раз зітхнути, що у нас гірше, а для того, щоб 
об’єктивно проаналізувати, які шляхи у нас наразі можливі та поміркувати, як вплинути на їх 
реалізацію. 

Цінностям сучасного аграрія цього разу присвячена наша рубрика «Гість номера». Ми взя-
ли інтерв’ю у керівника відомого українського агрохолдингу. А хто такий сучасний аграрій? У 
контексті української галузі це зараз досить непросте питання, адже спостерігається певний 
«розрив» між фермерами середньої ланки та керівниками великих підприємств. Це проявляється 
у підходах до технологій, до людського ресурсу, у філософії роботи на землі тощо. Але насправді 
і «традиційні» фермери, і аграрії, які розглядають знімки поля з супутників, сидячі в офісі – це все 
наша сучасність, де одного не викреслиш, а іншого не підкреслиш. Ми хочемо вислухати кожного 
і по секрету скажемо – в глибині цінності у більшості дуже схожі.

Також в цьому номері, як завжди, ми представляємо репортажі з різних заходів, зокрема ви-
ставки «ІнтерАгро-2018», де було презентовано багато цікавих технічних новинок. Взагалі-то 
нас до кінця року чекає ще низка важливих підсумкових конференцій, так що про новорічні свята 
ще нескоро буде час замислитись, а от головне – підсумки та плани на наступний рік – це як раз 
у фокусі уваги.

18 листопада – День працівника сільського господарства. Дата пройшла, але ми вва-
жаємо, що ніколи не пізно побажати вам здоров’я, щедрих врожаїв, стабільних умов для 
вашого бізнесу, сприятливих умов для його розвитку. Нехай процвітає аграрна галузь в 
Україні!

ВІД РЕДАКЦІЇ



«АГРОСЕМ» ВІДКРИВ НОВІ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

У жовтні цього року компанія «Агросем» відкрила одразу 
три представництва. 4 жовтня — у Дніпрі; 11 жовтня — у 
Полтаві; 18 жовтня — в Івано-Франківську. Аграрії з усієї 
України отримуватимуть швидку доставку мінеральних до-
брив, засобів захисту рослин (ЗЗР) та насіння від провідних 
світових брендів. Окрім того, центри надаватимуть агроно-
мічні консультації, а для агропідприємців Західної України 
стануть доступні сучасна аграрна техніка та запчастини до 
неї, а також сервісні послуги з ремонту.

Представництво в Івано-Франківську надаватиме послу-
ги сервісного та капітального ремонту сільськогосподар-
ської техніки, а також проводитиме виставки її зразків, де 
буде можна придбати запчастини. В Івано-Франківську це 
перше дилерське представництво аграрної техніки, яке об-
слуговуватиме партнерів на такому високому рівні. Окрім 
цього, центр надаватиме експертні консультації агрономів, 
які допоможуть обрати для кожного господарства підхожі 
добрива, насіння чи ЗЗР.

Відтепер мережа нових представництв якісніше та пов-
ніше обслуговуватиме Прикарпаття, Центральну та Східну 
Україну. Так, нове представництво в Дніпрі стане головним 
офісом для аграріїв Дніпропетровської, Запорізької та Хар-
ківської областей. Його очолив Олександр Мороз. Центр у 
Полтаві, керівником якого став Микола Волошин, обслуго-
вуватиме територію Полтавщини, Сумщини та Чернігівщи-

ни. А івано-франківське представництво забезпечуватиме 
потреби аграріїв у Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Закарпатській областях. Його співкерівниками стали Сергій 
Чернявський (регіональний керівник по техніці), Микола 
Жук та Ксенія Снєгерьова (регіональні керівники по добри-
вах і насінню), Михайло Белодон (керівник регіональної 
сервісної служби).

«Ми прагнемо бути на відстані витягнутої руки та 
регулярно розширюємо портфель інноваційних рішень, які 
пропонуємо своїм партнерам», – прокоментував Хавьєр 
Понянте, заступник директора з комерційних питань 
«Агросем». 

«Агросем» — це сучасна українська компанія, яка пра-
цює у агробізнесі понад 10 років. До її портфоліо належать 
товари у всіх ключових сферах агровиробництва; примі-
ром, техніка “John Deere”, “ Väderstad”, “Manitou”; мінеральні 
добрива від “Yara” та “Alventa”; фітогормональні препарати 
Stoller; інокулянти від аргентинської компанії Rizobacter; 
насіння компанії KWS, Brevant, SAATEN-UNION, Strube, 
Prograin, MAS SEEDS; а також ЗЗР від компаній “Аріста”, 
“Самміт-Агро” та “ALFA Smart Agro”. Відкриття представ-
ництв та стратегічне розширення дилерської мережі по 
всій Україні дозволить отримати однаково високий рівень 
сервісу, продуктів та інформаційного супроводу власникам 
господарств, де б вони не перебували.
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ІНТЕРАГРО-2018: БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ НА 
ВИСОКОМУ РІВНІ

З 30 жовтня по 1 листопада в Міжнародному виставкому центрі м. Києва проходила ХІІ 
виставка «ІнтерАгро», яка відома в якості продуктивного простору, де зустрічаються провідні 
вітчизняні та закордонні сільськогосподарські компанії і фермери зі всієї України. Прийняла 
участь у виставці і редакція журналу «АгроЕліта».

Протягом трьох днів яскраві стенди учасників зустрічали 
великий потік відвідувачів, а в конференц-залах проходили 
семінари, воркшопи та конференції з приводу різноманітних 
актуальних питань. Зокрема багато з них стосувалось підви-
щення ефективності аграрного бізнесу – шляхом системного 
впровадження інноваційних технологій, залучення інвес-
тицій, молодих спеціалістів, покращення рівня агрономії, 
нівелювання ризиків тощо. Також піднімались питання 
щодо впровадження біоенергетичних технологій в рамках 
AgroEnergyDay, традиційно пройшли Дні Франції та Німеччи-
ни. Багато компаній цього року представили на виставці нові 
моделі техніки, які ще знаходяться на стадії випробування на 
українському ринку: це Horsch, Lemken, Amazone Berthoud, 
Apache, Veles Agro тощо. 

Ми спілкувались з багатьма нашими партнерами і почули 
багато позитивних вражень від заходу, якими ділимося з 
вами. 

Олександр Суббота, двигун прогресу «Тент Строй 
Україна»:

«Цього року ми зробили покупцям три основні пропозиції: 
тенти на зерновози, встановлення тенту на каркас та ремонт 
ангарів. Саме послуга з ремонту ангарів та покрівлі склад-
ських приміщень і зерносховищ викликала найбільше заці-
кавлення серед відвідувачів експозиції, тому про технологію 
ремонту – докладніше.

Будь-який ангар рано чи пізно приходить у такий стан, 
коли покрівля тече, і це завдає неабияких збитків власнику. 
Перед нами стоїть завдання вирішити проблему течі швид-
ко і мінімальними коштами, при цьому найчастіше ситуація 
ускладнюється тим, що на момент ремонту в ангарі знахо-
диться на зберіганні зерно. Завдяки багаторічному досвіду 
роботи ми маємо розв’язання подібних задач.

Матеріал, який ми використовуємо для ремонту, пройшов 
випробовування часом. Тож ми можемо впевнено говорити, 
що термін служби відремонтованої покрівлі становитиме 
10-15 років. Ми також надаємо гарантію терміном на 3 роки. 
Та на сьогоднішній день нам жодного разу не довелося вико-
нувати гарантійні зобов’язання, бо ми маємо лише вдячних 
клієнтів, жоден не поскаржився на повторну течу відремонто-
ваного ангару.

Неабияка перевага ремонту за нашою технологією – це 
швидкість. Монтаж і встановлення 1000 м2 накриття ми 
виконуємо за 7-14 днів. До того ж, це не потребує зупинен-
ня господарської діяльності – не треба вивозити врожай зі 
сховища.

Надалі будемо тримати наших партнерів в курсі нових 
вигідних пропозицій. Бажаємо учасникам і відвідувачам Інтер 
АГРО 2018 вигідних контрактів і великих замовлень!».

Іван Терещенко, комерційний директор «РАЖТ Се-
менс-Україна»: 

«В період проведення виставки стенд нашої компанії 
відвідало дуже багато партнерів. Я хотів би підкреслити те, що 
відчувалася висока зацікавленість до генетики компанії RAGT 
Semences від нових потенційних партнерів. Це для нас знак, 
що ми дійсно пропонуємо якісні продукти, які є актуальними 
на ринку. Кожен рік для аграрія є сюрпризом, дуже багато 
ризиків у цій справі. Це все впливає на бізнес, на зниження 
заробітку. Кожен фермер зацікавлений у тому, щоб стабілі-
зувати його там, де це можливо. Наразі рівень технологій в 
аграрному бізнесі дуже важливий, але передусім, все почина-
ється з насіннєвого матеріалу.

Стосовно наших новинок – за останні роки ми вивели на 
ринок нові культури, зокрема: озиму пшеницю, з якою ми є 
лідерами в Західній Європі, ріпак, сою. Ці наші нові культури 
показують високі результати: стійкість до хвороб, посухи та 
до інших стресів. Відповідно, й врожай дають високий. Але ж 
потенціал генетики потрібно правильно розкрити, тому наша 
компанія надає аграріям якісний технологічний супровід, 
рекомендує оптимальні технології – від посіву до збирання, 
індивідуально для кожного господарства відповідно до його 
ґрунтово-кліматичних умов. Наприклад, на Кіровоградщині 
кукурудза RAGT Semences стабільно кожного року дає рекор-
ди за врожайністю, не зважаючи на те, що це дуже посушли-
вий регіон».

Наталія Коваленко, керівник департаменту маркетин-
гу та розвитку ТОВ "Велес-Агро ЛТД":

«На виставці «ІнтерАгро» ми презентували новий агрегат 
смугового обробітку ґрунту з можливістю внесення міне-
ральних добрив та посіву зернових і проспаних культур. 
Унікальність цієї машини в тому, що вона може працювати 
на будь-яких типів ґрунтів та з будь-якою кількістю вологи. 
Всі робочі органи агрегату кріпляться на одній осі. Компанія 
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«Велес Агро» стрімко розвивається, і всі сучасні тренди ми 
враховуємо, створюючи ті агрегати, які зміцнять позиції агра-
ріїв на ринку. В рамках виставки пройшов конкурс «InterAgro 
Innovation Award 2018», де наша компанія стала переможцем 
в номінації «Машини для обробітку ґрунту», отримавши 
золоту медаль. І це не може не радувати, тому що поруч з 
іноземною лінійкою ми як вітчизняний виробник гідно себе 
представили».

Валерій Кремсал, головний агроном, інженер з впро-
вадження нової техніки і технологій компанії  ТОВ «Ве-
дерстад»:

«Сьогодні на виставці ми представили широкий асорти-
мент ґрунтообробної та посівної техніки. Хотілось би від-
значити ґрунтообробно-посівний комплекс Spirit, що здатен 
одночасно здійснювати передпосівну підготовку ґрунту, вне-
сення добрив, висів насіння, прикочування тощо. Модельний 
ряд включає агрегати з різною робочою шириною захвату 
– 4 м, 6 м, 8 м і 9 м. Цього року ми представили нову модель 
Spirit 600С (6 м захвату) зі зміненою гідравлічною системою 
– більш простою, що не вимагає встановлення додаткової 
LS-системи на тракторі, як це було у попередніх моделях, але 
з врахуванням переваг цієї системи. Всіма сівалками вироб-
ництва компанії Väderstad з 2018 року можна управляти за 
допомогою планшета iPad, за умови дообладнання їх блоком 
електронного управління E-Services.  Це також дає змогу 
під’єднувати сівалки до навігаційних систем Trimble або John 
Deere тощо і працювати у системі точного землеробства. 
Диференційовано можна висівати насіння або вносити різні 
норми добрив,  виконувати  посекційне відключення. Ця нова 
модель розрахована для роботи за умов традиційної або міні-
мальної технології обробітку ґрунту. Навесні в Україні будуть 
демонстраційні заходи нових сівалок Spirit 600-800С, багато 
клієнтів їх уже чекають».

Тарас Рунців, менеджер Західного регіону ТОВ «Хорш 
Україна»:

«Цього року на виставці ми представили деякі оновлені 
моделі нашої техніки. Focus MT – це комбінований агрегат, в 
якому поєдналися сівалка Focus та культиватор Tiger MT. За 
допомогою цього агрегату обробляється ґрунт, вносяться 

добрива – за потребою можна поставити бункер додатково, 
та здійснюється посів – як дисковими сошниками, так і анкер-
ними, можна ставити на вибір. Всі ці операції можна прово-
дити окремо, або одночасно комбінувати. Агрегат цього року 
вийшов на ринок, в Україні у нас придбали вже три одиниці, і 
ми продовжуємо тестування на полях в різних регіонах». 

Віктор Тіманов, бренд-менеджер компанії «Хорш Укра-
їна»: 

«Сьогодні ми також презентуємо обприскувач Horsch 
Leeb 4 AX, який призначений для потреб саме тих клієнтів, 
які мають меншу площу земель та не потребують великого 
обприскувача. Цей обприскувач розрахований саме на ринок 
Східної Європи, де клієнти ще не готові придбати hi-Tech-ма-
шини. Від попередніх серій LT I GS лінійки Horsch Leeb він 
відрізняється об’ємом резервуара (3800 л), наявністю одного 

насосу, в той час як в інших моделях було два, меншою ши-
риною штанги – до 30 м, відстанню форсунок та простішою 
системою управління ними тощо. Але незмінною в цій моделі 
залишається система стабілізації штанги, система циркуляції, 
висока якість внесення препаратів, стабільна робота в будь-
яких умовах».

Тетяна Бєлінська
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Тулуш Л. Д., завідувач відділу фінансово-кредитної політики 

 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

СПЕЦИФІКА УКРАЇНИ
У сільському господарстві України тривалий час функці-

онували спеціальні режими справляння податку на додану 
вартість (ПДВ): 

- ПДВ-акумуляція – відповідно до якої нараховані 
ПДВ-зобов'язання сільгосппідприємств залишались у їх 
розпорядженні та спрямовувались на розвиток власної мате-
ріально-технічної бази;

- ПДВ-дотування – відповідно до якого нараховані 
ПДВ-зобов’язання переробних підприємств спрямовувались 
не в бюджет, а на рахунки сільгосптоваровиробників – поста-
чальників молока та м’яса живою вагою у вигляді дотації;

- режим нульової ставки ПДВ при поставках молока і 
м’яса на промислову переробку. 

Відповідні режими справляння ПДВ були запровадже-
ні в Україні ще наприкінці 90-рр., функціонували не одну 
п'ятирічку, проте з часом їх дія була все ж скасована: режим 
нульової ставки – наприкінці 2000-х рр., режим ПДВ-дотацій 
– на початку 2010-х рр., режим ПДВ-акумуляції – з 2017 р.

Найбільш значимим серед них був режим ПДВ-акумулю-
вання, який мав найбільшу поширеність серед сільгосптова-
ровиробників (число його платників перевищувало 16,4 тис 
сільгосппідприємств), та характеризувався найбільш вдалим, 
з точки зору адміністрування державної фінансової підтрим-
ки, механізмом функціонування. Водночас, йому були прита-
манні й суттєві недоліки, які в кінцевому підсумку обумовили 
скасування даного спецрежиму: із 2016 року – часткове, а з 
2017 – повне.

Варто відзначити, що відповідні режими оподаткування 
не мали зарубіжних аналогів і фактично, крім режиму нульо-
вої ставки при оподаткуванні внутрішніх поставок молока та 
м'яса, були унікальними, тобто суто вітчизняним ноу-хау.

Натомість, також досить унікальною особливістю функці-
онування податкової системи в Україні було незастосування 
режиму нульової ставки при експорті не переробленої 
рослинницької продукції (крім сої) – при цьому останній 
уможливлює отримання експортного відшкодування з ПДВ 
при експорті сільгосппродукції.

В цьому контексті варто відзначити, що ПДВ в Україні 
має виключне фіскальне значення – частка даної податко-
вої форми коливається в останні роки у діапазоні 36-39% у 
загальному обсязі податкових надходжень, що значно пере-
вищує відповідний показник у європейських країнах. 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА СПРАВЛЯННЯ ПДВ
В Україні застосовується одна із найнижчих стандартних 

ставок ПДВ в Європі – 20%. Нижча стандартна ставка ПДВ – 
19% – застосовується лише в Румунії та Німеччині – якщо не 
рахувати "екзотичні" напівофшори: Кіпр (19%), Люксембург 
(17%) та Мальту (18%). У більшості ж європейських країн 
стандартна ставка ПДВ вище за вітчизняну. Зокрема, в сусід-
ніх країнах: Угорщині – 27%, Польщі – 23%, прибалтійських 
– із числа колишніх радянських республік – 21%.

За зниженою ставкою ПДВ в Україні оподатковуються 
лише ліки, вироби медичного призначення та медичне об-
ладнання, інші соціально важливі послуги (платне навчання, 
медичні послуги, проїзд в громадському транспорті тощо) 

звільняються від оподаткування ПДВ.
Якщо вести мову про зарубіжну практику функціонування 

податку на додану вартість, то насамперед варто орієнтува-
тись на положення Директиви 112/2006/ЄС «Про спільну 
систему податку на додану вартість» від 28 листопада 
2006 року. 

Відповідно до положень статті 96 даної Директиви, дер-
жави-члени ЄС застосовують стандартну ставку ПДВ, яка ви-
значається кожною Державою-членом у адвалорній формі й 
не повинна бути нижчою за рівень, встановлений Радою ЄС.

Відповідно до положень статті 98 Директиви 112/2006/ЄС 
держави-члени можуть застосовувати одну або дві знижених 
ставки ПДВ – проте лише при здійсненні поставок товарів / 
послуг, визначених у Додатку ІІІ до даної Директиви. При цьо-
му відповідно до статті 99 Директиви 112/2006/ЄС мінімаль-
ний розмір зниженої ставки не може бути нижчим за 5%. 

Крім того, положеннями Директиви передбачається, що 
кожна знижена ставка встановлювалась таким чином, щоб 
сума ПДВ, отримана внаслідок її застосування, забезпечу-
вала можливість нормального віднесення на зменшення 
податкового зобов'язання в повному обсязі сум ПДВ, що 
підлягає такому віднесенню (тобто щоб податкові зобов’я-
зання покривали наявний податковий кредит і не виникало 
так званого «дебетового» сальдо з ПДВ).

Серед переліку товарів/послуг, для яких можливе засто-
сування понижених ставок ПДВ відповідно до Додатка ІІІ 
Директиви 112/2006/ЄС, варто виділити харчові продукти (в 
т.ч. напої, за винятком алкогольних) для споживання людьми 
та тваринами; живі тварини, насіння, рослини та інгредієнти, 
призначені для приготування харчових продуктів; про-
дукцію, що використовується як доповнення до харчових 
продуктів або їх замінник. 

При цьому варто звернути увагу, що знижена ставка ПДВ 
також застосовується до:

- поставок товарів і послуг, зазвичай призначених для ви-
користання у сільгоспвиробництві, за винятком капітальних 
активів на кшталт машин та механізмів, будівель та споруд;

- послуг ресторанів, кафе та інших закладів громадського 
харчування.

Отже, при розгляді можливості запровадження пониже-
ної ставки ПДВ на продукти харчування в Україні, необхідно 
зважати на те, що поряд із цим, в країнах ЄС застосовується 
понижена ставка ПДВ й на матеріальні ресурси, що вико-
ристовуються у сільгоспвиробництві (за винятком техніки, 
обладнання та будівель). Враховуючи це, величина подат-
кового кредиту з ПДВ сільгосппідприємств за кордоном є 
суттєво нижчою, ніж в Україні – внаслідок цього з’являється 
можливість застосування зниженої ставки ПДВ без огляду на 
можливість виникнення «дебетового сальдо» з ПДВ.

Актуальні станом на 1 січня 2017 року ставки ПДВ в окре-
мих європейських країнах представлені на рис. 1.

Отже, стандартна ставка ПДВ практично в усіх країнах ЄС 
становить не менш як 20%. Причому, в окремих країнах ЄС 
стандартна ставка сягає 25-27% (Угорщина, Хорватія, скан-
динавські країни). У Греції стандартна ставка ПДВ 24 %, ціла 
низка країн застосовують ставку у розмірі 23 %.

З поміж інших європейських (хоча б частково) країн, ниж-
ча за 20% ставка ПДВ застосовується у Росії та Туреччині (18 
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%). Проте, з 1 січня 2019 року в Росії стандартна ставка ПДВ 
зросте до "стандартних" 20%.

При цьому, в більшості країн ЄС застосовується зниже-
на ставка ПДВ на продукти харчування. Як правило, вона 
не перевищує 10% – хоча є й виключення, як в один, так і в 
інший бік. В Угорщині ставка ПДВ на продукти харчування 
становить 18%, Чехія – 15%, Фінляндія – 14%, Португалія та 
Греція – 13%, Швеція – 12%. Натомість, у Бельгії, Нідерландах, 
Німеччині, Польщі така ставка перебуває в діапазоні 6-8%, а у 
Ірландії – є нижчою за 5%. Великобританія взагалі застосовує 
нульову ставку для окремих продуктів харчування.

Разом з тим, окремі європейські країни, в тому числі й 
члени ЄС, які, як і Україна, не застосовують понижену ставку 
ПДВ на продукти харчування – до них, зокрема, відносяться, 
Болгарія, Данія, прибалтійські країни. 

Досить корисним є аналіз співвідношення між пониже-
ною (на продукти харчування) та стандартною ставкою ПДВ. 
В переважній більшості країн воно перебуває в діапазоні 
40-60%, а вищим є лише в Чехії та Угорщині (на рівні близько 
70%), а також країнах, що не застосовують до поставок харчів 
пониженої ставки ПДВ.

Особливістю європейської практики справляння ПДВ 
є також оподаткування поставок різних видів продуктів 
харчування за різними ставками ПДВ. Особливо показовим в 
цьому контексті є досвід таких аграрно-розвинених країн, як 
Франція, Італія та Іспанія. 

Зокрема, в Італії поставки продуктів харчування першої 
необхідності (молоко, масло, сири, пальмова олія, борошно 
тощо) оподатковуються за ставкою 4%. Поставки інших про-
дуктів харчування (зокрема, молока, риби тощо) оподаткову-
ються за ставкою 10%. 

В Іспанії за меншою із знижених ставок (4%) оподатко-
вуються поставки овочів, хліба, молока, фруктів. Поставки 
інших видів продуктів харчування оподатковуються за 
ставкою 10%.

Схожа практика застосовується і у Франції – тут при опо-

даткуванні поставок продуктів харчування застосовуються 
ставки 2,1; 5,5 та 10,0%.

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПДВ У 
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ 

У пострадянських країнах (крім прибалтійських) також 
існує практика застосування пониженої ставки ПДВ на про-
дукти харчування, зокрема:

- 10% – у Росії, Білорусі (за загальної ставки, відповідно, 
18 та 20 %);

- 8% – в Молдові (з обмежено сферою застосування – 
лише на хліб та хлібобулочні вироби, а також молоко та 
молокопродукти).

Інші пострадянські країни пониженої ставки ПДВ взагалі 
не застосовують.

Аналізуючи російський досвід справляння ПДВ у 
сільському господарстві, варто відзначити, що до списку 
продовольчих товарів, що підпадають під дію пониженої 
ставки входять: 

- худоба і птиця в живій вазі; 
- м'ясо і м'ясопродукти (за винятком делікатесних); 
- молоко і молокопродукти (включаючи морозиво); 
- яйця і яйцепродукти; – крупи; – борошно; – макаронні 

вироби;
- овочі; – олія рослинна; – цукор; 
- маргарин, жири спецпризначення (в т.ч. кулінарні, кон-

дитерські тощо); 
- зерно, комбікорми, кормові суміші, зернові відходи; 
- насіння олійних культур та продукти його переробки 

(шрот, макуха); 
- хліб і хлібобулочні вироби (включаючи здобні, сухарні і 

бубличні); 
- риби живої (за винятком цінних порід); 
- море- і рибопродукти, в тому числі риба охолоджена, мо-

рожена та інших видів обробки (за винятком делікатесних); 
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Рис. 1. Ставки ПДВ в європейських країнах (а також Китаї) та відношення зниженої ставки ПДВ  
на продукти харчування до стандартної ставки, %
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- продукти дитячого та діабетичного харчування.
Поставки продуктів харчування, що не потрапили у пере-

лік, оподатковуються за стандартною ставкою.

ІНШИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
Практику оподаткування поставок продуктів харчування 

за пониженою ставкою використовують й інші країни світу, 
зокрема Китай, Бразилія та Аргентина.

Так, в Китаї стандартна ставка ПДВ становить 16%, при 
цьому поставки переважної більшості продуктів харчування 
оподатковуються за пониженою 10%-ю ставкою. 

Поряд із цим, у Китаї існує специфіка справляння ПДВ, 
яка полягає в застосуванні спеціальної системи повернення 
ПДВ при експорті виробленої в Китаї продукції, яка направ-
лена на стимулювання збільшення обсягів експорту продук-
ції з більшою доданою вартістю. Повернення податку при 
експорті розглядається як різновид державних преференцій 
підприємствам-експортерам. 

Ставки повернення ПДВ коливаються від 0% до 16 %, 
тобто від фактично неповернення до 100 %-го повернення 
– в залежності від зацікавленості держави в стимулюванні 
тих чи інших галузей промисловості. При цьому ставки 
(частки) повернення ПДВ при експорті динамічно зміню-
ються і можуть  диференціюватись навіть на подібні групи 
товарів. Повернення ПДВ вимагає правильного оформлен-
ня відповідної документації, а також попередньої сплати 
податку – оскільки фактичне повернення здійснюється через 
3-4 місяці, то по су-ті у виробника вилучається оборотний 
капітал на сплату ПДВ.

В Аргентині стандартна ставка  ПДВ становить 21%, проте 
поставки базових продуктів харчування оподатковуються 
за ставкою 10,5%, тобто за половинною ставкою. Експортні 
поставки оподатковуються за нульовою ставкою, тобто попе-
редньо сплачений ПДВ повертається.

В Бразилії існують два види аналогу звичайного ПДВ: 
федеральний  (IPI – податок на промислові товари) та пода-
ток штатів (ICMS – податок на комерціалізацію та послуги). 
Останній варіюється в діапазоні 17-25% в залежності від 
штату. Проте до поставок основних продуктів харчування 
застосовується ставка ICMS у розмірі 7%. Експортні поставки 
не оподатковуються.

На відміну від досвіду вищеперерахованих країн, в США 
відсутній ПДВ як багатократний податок з обороту в заліко-
вій формі. Натомість на рівні штатів справляється податок з 
продажів (Sale Taxes) – однократна форма податку з обороту, 
ставка якого коливається в залежності від штату в діапазоні 
від 2,9 до 8,25% (в окремих штатах ставка складає 0%). Крім 
того, муніципалітети мають право додавати свою надбавку 
(Local Sale Tax). 

Проте, фактично це дещо інша податкова форма, ніж  
ПДВ, тому можна стверджувати, що фермери в США не від-
чувають того тягаря ПДВ, який "падає на плечі" вітчизняних 
фермерів.

В Канаді, на відміну від США, використовується ПДВ – 
його ставка становить лише 5%. Водночас, провінції мають 
право використовувати Provincial sales taxes (PST) – аналог 
американського податку з продажів на рівні штату. Тобто, 
фактично ПДВ та податок з продажів застосовуються в Канаді 
паралельно: ПДВ – на федеральному рівні, податок з прода-
жів – на рівні провінцій.

СПЕЦІАЛЬНІ СХЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ З 
ДРІБНИХ ФЕРМЕРІВ В ЄС

Крім того, особливістю європейської практики справлян-
ня ПДВ із фермерів, є можливість використання альтернатив-
них варіантів справляння даного податку. 

Зокрема, платники податку, що мають право на звільне- 
ння від ПДВ, можуть або обрати звичайний режим ПДВ,  

або спрощені процедури його адміністрування. У такому 
випадку вони мають право на будь-які диференційовані  
податкові пільги, передбачені національним законодав-
ством. 

Однією з таких преференцій є спеціальна схема із 
застосуванням фіксованої ставки для фермерів, що 
передбачена статтею 296 Директиви Ради 2006/112/ЄС. 
Фермерам надається можливість скористатись схемою, 
що передбачена для малих підприємств, або скористатися 
схемою з фіксованою ставкою, спрямованою на взаємозалік 
ПДВ, нарахованого на купівлю товарів і послуг, здійснену 
фермерами на фіксованій ставці. 

Держави-члени, за необхідності, встановлюють фіксовані 
компенсаційні процентні норми – причому можуть вста-
новлюватись різні процентні норми  для різних підгалузей 
сільського господарства.

Фіксовані компенсаційні процентні норми застосовують-
ся до цін без урахування ПДВ на такі товари й послуги: 

- сільськогосподарська продукція, що постачаються 
фермерами на   фіксованій ставці іншим платникам податку, 
ніж ті, що підпадають під цю схему, в Державі-члені, в якій 
здійснюється поставка такої продукції; 

- сільськогосподарська продукція, що постачаються фер-
мерами на фіксованій ставці на умовах, визначених у статті 
138 Директиви, юридичним особам, що не є платниками 
податку, чиє придбання товарів у межах Співтовариства опо-
датковується ПДВ,  згідно зі Статтею 2(1)(b),  в Державі-члені, 
в якій завершується пересилання або транспортування такої 
сільськогосподарської продукції; 

- сільськогосподарські послуги, що постачаються ферме-
рами на фіксованій ставці іншим платникам податку, ніж ті, 
що підпадають під цю схему, в Державі-члені, в якій здійсню-
ється поставка таких послуг.

При цьому, якщо фермер  на фіксованій ставці має право 
на компенсацію за фіксованою ставкою, він не має права на 
віднесення на зменшення податкового зобов'язання з ПДВ 
в тому, що стосується діяльності, яка підпадає під зазначену 
схему з фіксованою ставкою.

ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ
Отже, в європейських країнах при оподаткуванні пос- 

тавок продуктів харчування в більшості випадків засто- 
совується понижена ставка ПДВ, яка є  вдвічі, а іноді й  
втричі нижчою за стандартну. При цьому повної єдності  
у даному питанні не досягнуто, оскільки окремі країни  
вдаються в цьому випадку до застосування стандартної 
ставки.

В умовах скасування для сільгосппідприємств дії режи-
му ПДВ-акумуляції в Україні активно почали розглядатись 
пропозиції щодо запровадження зниженої ставки ПДВ на 
продукти харчування, в тому числі й на сільгосппродукцію. У 
Верховній Раді України вже зареєстровані відповідні законо-
давчі ініціативи.

В цьому контексті варто відзначити, що питання запрова-
дження зниженої ставки ПДВ (в діапазоні 7-11%) на продукти 
харчування (в тому числі й на сільгосппродукцію) потребує 
ґрунтовного наукового опрацювання. 

Насамперед варто зазначити, що понижена ставка ПДВ 
застосовується не в інтересах суб’єктів господарювання, 
а в інтересах споживачів – задля забезпечення їм цінової 
доступності на продукти харчування. Традиційно вважаєть-
ся, що пільги з ПДВ надаються не стосовно суб'єктів (під-
приємств – платників даного податку), а стосовно об'єктів 
– поставок певних видів товарів та послуг для зменшення 
регресивності ПДВ.

Крім того, практична реалізація такої ідеї обумовить сут-
тєві бюджетні витрати, що недопустимо в умовах напружено-
го стану державних фінансів.
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ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО АГРАРІЯ – РОЗМОВА  
З ПЕТРОМ МЕЛЬНИКОМ

Agricom Group – це провідна українська компанія, яка займається вирощуванням, 
зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур. 38 тис. га земель розташовані 
на території трьох кластерів: півночі Луганської області, Чернігівського району Чернігівської 
області та межі Рівненської і Житомирської областей. У напрямку рослинництва компанія 
займається вирощуванням традиційних культур, таких як пшениця, кукурудза, соняшник. 
У кожному з кластерів, в залежності від територіальних особливостей також вирощуються 
нішеві культури, наприклад біла квасоля, льон. 

Компанія має два великих елеваторних комплекси 
місткістю близько 40 тис. тонн та 20 тис. тонн кожен – у смт. 
Білокуракине Луганської області та у Чернігівському районі 
Чернігівської області. 

Agricom Group представляє власну відому торгову марку 
«Добродія». Навесні 2018 року  у смт. Михайло-Коцюбин-
ське Чернігівського району було відкрито сучасний завод 
з виробництва пластівців із зернових культур потужністю 
близько 1000 т/місяць. Завод має можливість працювати і 
працює з будь-якими культурами, втім у відповідь на запит 
ринку профільними є овес (2/3 загального ринку пластівців), 
пшоно, пшениця, кукурудза. Виробничий комплекс працює 
на безвідходному виробництві.

Редакція журналу «АгроЕліта» провела цікаву розмову з 
виконавчим директором Agricom Group Петром Мельни-
ком – про філософію компанії, тренди в сільському господар-
стві, соціальну відповідальність, поточні підсумки і плани в 
роботі.

- Хочу розпочати нашу розмову з питання про ре-
зультати поточного року та їх вплив на стратегію в 
наступному – поділіться, будь ласка.

- Якщо говорити загалом про результати роботи в поточ-
ному році, то хочеться сказати фразу «Я знаю, що я нічого 
не знаю». Мабуть я вже скоро стану філософом, це наступна 
стадія після фінансиста та агронома (сміється – ред.). Цей 
рік взагалі неочікуваний. Розчарував в першу чергу озимий 
клин. Декілька останніх років ми підвищували врожайність 
в цьому напрямку, а 2018-й приніс нам дуже погані погод-
ні умови для озимини – в обох кластерах стояла спека у 
травні та червні. У зв’язку з цим переглядаємо свої плани 
на наступний рік – площу під озимі культури будемо значно 
зменшувати, аби відповідно зменшити ризики. В той самий 
час на складних піщаних ґрунтах на Чернігівщині, де ми сіяли 
кукурудзу, результат теж виявився неочікуваним, але вже з 
позитивним забарвленням – розраховували на врожайність 
8,5 т/га в сухій вазі, а збираємо в середньому вже за 10 т/га. І

це на площі 3000 га. Значить, ми все таки знайшли правильну 
технологію. 

- Також важливі стратегічні висновки зробили щодо 
соняшнику – за результатами цього року, у зв’язку з падін-
ням ціни, зрозуміло, що на наступний рік його вже не варто 
ставити в пріоритет. Тож, умови постійно змінюються і це 
нормально, але потрібно постійно переглядати свої погляди 
та робити глибокий аналіз. 

- Ви зазначили проблему посухи, яка особливо акту-
альна для східного кластеру. Як працюватимете з цією 
проблемою, окрім зменшення ризиків?

- Ми вже з нею працюємо і постійно вдосконалюємося в 
цьому працюємо. У східному кластері використовуємо кра-
пельне зрошення – цього року це площа 260 га, на наступний 
рік збільшимо її до 500 га. Там буде вирощуватись насіннєва 
та звичайна кукурудза, соняшник, квасоля тощо. Також ми 
модернізуємо саму систему зрошення, покращимо інфра-
структуру. На сході успішної стратегії без цієї технології бути 
не може, а ми таким чином плануємо збільшити рентабель-
ність до 800-1000 дол./га.  Крім цього, плануємо ще більш 
концентруватись на виконанні посіву/збирання в максималь-
но стислий термін.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ 
ПРИНЦИПОВО ЗМІНИВ РОБОТУ В КОМПАНІЇ

- Назвіть ключові інноваційні технології, які успішно 
працюють в «Агрікомі».

- Я вже останнім часом про це багато говорю, напевно, це 
схоже на рекламу. Але жалкую, що системи, яку ми впрова-
дили цього року, в компанії не було раніше. Мова іде про 
систему штучного інтелекту Taranis, яка дозволяє повністю 
оцінювати та контролювати  якість посівів і всього, що 
робиться в полі у реальному часі. З наступного року вся си-
стема мотивації працівників буде прив’язана до результатів, 
отриманих з цієї системи. 

- Розкажіть детальніше, як працює ця система і як це 
може бути пов’язано з оцінкою роботи співробітників?

- Це комплексна система, в якій закладені 4 типи оцінки 
робіт. Перше – це вчасність та якість виконання операцій з 
боку агрономів, які самі вносять дані, що і коли вони зроби-
ли. А далі діють додаткові програми, які це моніторять – без 
втручання додаткових людей, що важливо. 

- Кожні три дні ми отримуємо дані з супутників про розви-
ток рослин за десятьма різними індексами. Поки що зверта-
ємо увагу в основному на NDVI, навіть його вистачає. І ці всі 
дані подаються із врахуванням результатів операцій, які на 
кожному конкретному було полі зроблено, їх можна спокій-
но регулярно проглядати за чашкою кави. При локальних 
проблемах на полі агроном  вирушає в конкретне місце і ана-
лізує, що відбувається не так. Але якщо таких точок є багато, 
то зрозуміло, що буде важко це все обійти та проаналізувати 
стан рослин на кожній ділянці. Тому в системі передбачається
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третій аспект роботи – періодично, в залежності від нашої 
потреби та стадії розвитку рослин ми замовляємо в Taranis 
послугу аналізу штучним інтелектом. Вони роблять обліт 
дроном над необхідним полем, отримують тисячі фотографій 
з нього зі вказаною локацією на кожній, потім заливають в 
аналітичну програму, і через два дні вже є результати, де та 
яких поживних речовин не вистачає. І тоді ми можемо на 
окремих ділянках зробити відповідні додаткові обробки. Це 
ефективно та економно. Всі агрономи бачать одну і ту саму 
об’єктивну картину, виходячи з якої можна будувати точну 
систему роботи. 

- Ще одним великим плюсом впровадження Taranis є про-
гнозування погоди на 90%. В компанії дуже потужна система 
алгоритму в метеорології. Вони мають доступ багатьох стан-
цій та супутників, а також враховують різні особливості місце-
вості. Тому у нас цього року взагалі немає простоїв техніки.

ЧОМУ ПІКЛУВАННЯ ПРО ЕКОЛОГІЮ – ЦЕ 
ВАЖЛИВО?

- Знаю, що Ви турбуєтесь з приводу екологічних 
проблем в світі. Які вважаєте найактуальнішими та як 
працюєте з цим аспектом в «Agricom Group»?

- Так, це дійсно дуже важливе для мене питання. Ми є ком-
панією, яка планує працювати багато років, тому нам цікаве 
впровадження технологій на довгу перспективу. Це ефектив-
но як з екологічної, так і з економічної точок зору.

- По-перше, ми не використовуємо на наших полях гербі-
циди, які мають негативний пост-ефект. До того ж, ми самі є 
пасічниками, і зовсім не байдужі до стану бджіл. В контролі 
якості хімічних речовин та обробок в компанії все суворо. 
По-друге, ми почали впроваджувати зміни в обробітку ґрунту 
– на сході користуємося безвідвальним, з цього року – вже 
на 100% площ. Всі плуги ми вивезли і забули, що це таке. І вже 
побачили, що з таким методом земля не так страждає від по-
сухи. Запустились позитивні процеси: формування мульчі та 
збільшення слою гумусу, зменшення випаровування вологи.

- В тих кластерах, де цей тип обробітку ґрунту не впрова-
джений, використовуємо в якості збагачення ґрунту гумусом 
пожнивні рештки, до яких додаємо бактерії для ефективної 
деструкції. Родючість значно покращується рік від року. 

- Крім цього, ми займаємося відродженням ріллі. Люди 
мають паї серед чагарів, і ми хочемо це виправити, вернути 
аграрній землі її призначення. За два роки рекультивували 
близько 1000 га в Рівненській, Чернігівській областях. 

- Використовуємо технологію локального внесення до-
брив, яке зменшує кількість проходів техніки в полі та сприяє 
зниженню необхідної кількості пестицидів. Ну і звісно, суворо 
дотримуємося правильної сівозміни.

- Виробничий комплекс нашої торгової марки «Добродія» 
працює повністю на відходах з вівса у нашому виробництві 
(лушпиння). Ми є першими в Україні, хто використав цю 
технологію в такому великому масштабі. Придбали потуж-
ний котел вітчизняної компанії. Ті мінімальні відходи, які є, 
проходять систему очистки в декілька етапів, і у підсумку в 
атмосферу виходить тільки звичайний чистий пар. Це відпо-
відає високим європейським стандартам.

КОЛИ В КОМАНДІ КОЖЕН МОЖЕ БУТИ 
ЛІДЕРОМ

- Поговорили з Вами про технології, а тепер хочеться 
перейти до головного – розкажіть про команду «Agricom 
Group».  

- Аби зібрати хорошу команду, важливо закласти пра-
вильні хороші цінності, на які будуть відгукуватися люди. Вже 
декілька років аби стисло сформулювати ключові цінності 
для нас, ми використовуємо слово «ЛІДЕР», яке розшифро-
вуються як: лояльність, інновації, довіра, ефективність, розви-
ток. Найбільш приємна та найбільш складна річ – це зібрати 

команду, де всі будуть мати одні цінності. Тому при прийомі 
на роботу ми в першу чергу звертаємо увагу на моральні 
якості людини, а вже потім – професійні. Не щирі, не чесні 
люди у нас просто не  можуть працювати і йдуть – навіть не 
дивлячись на те, що зарплата у нас відсотків на 20 вища, ніж в 
сусідніх господарствах. 

- Ми регулярно проводимо різноманітні корпоративні 
зібрання та тренінги, що допомагають людям працювати над 
собою, мотивують до професійного зростання, формують 
довіру всередині колективу. З наступного року плануємо 
впровадити страхування життя для співробітників у всіх клас-
терах. Можемо безвідсотково кредитувати наших працівни-
ків на багато років – в разі якихось складних ситуацій.

- Чи важко було зібрати справжню команду? Скільки 
людей працює на підприємстві?

- А людей не так багато, тому і не важко (сміється – ред.). 
Всього у нас працює 575 чоловік, і це не багато. Колектив 
формується декілька років. Проходить декілька хвиль, люди 
з’являються і йдуть, головне весь час тримати необхідну 
систему цінностей. У нас працює –відділ, який вже знає, які 
люди нам потрібні, як їх перевіряти. Але загалом людський 
фактор – це дуже непросте питання, і дедалі з ним стає склад-
ніше – це всі помічають. 

«ЛЮДЯМ ТРЕБА ЗМІНЮВАТИСЬ»
- Як Ви відноситесь до питання людського ресурсу в 

майбутньому? Враховуючи стрімкий розвиток сучасних 
технологій.

- Автоматизація та використання роботів у промисловості 
– це неминуче. Я багато їжджу по світу і бачу, що відбуваєть-
ся. Активно розвиваються безпілотні технології. Людський 
фактор буде трансформуватись, будуть більше потрібні якісь 
творчі здібності.

- Але куди діватись людям, які не можуть бути в цій 
ніші?..

- А людям треба змінюватись. Це те, що я намагаюсь 
постійно доносити до своїх співробітників в компанії. І це 
неможливо зробити, роблячи одне і те саме кожного дня. 
Тому що світ змінюється дуже швидко. А Україна насправді 
знаходиться далеко позаду багатьох країн в технологічному 
плані. 

- А які, на Ваш погляд, технології потребують найско-
ріших змін в Україні?

- Я вважаю, що зараз дуже сприятливі умови для активно-
го розвитку вітчизняного сільського господарства, оскільки 
в цю сферу іде дуже багато молоді. Це гарний знак. Але тепер 
розповсюджена думка аграріїв в бік держави «не заважай-
те» вже не працює. В першу чергу держава має втрутитись 
в розвиток інфраструктури. Цей рік зокрема дуже яскраво 
продемонстрував безлад, який відбувається в Укрзалізниці, 
я навіть такого не очікував. І взагалі у нас немає якоїсь чіткої 
концепції інфраструктури, я вважаю, що це ключова пробле-
ма. В США, наприклад, з півночі на південь вздовж річки Міс-
сісіпі знаходиться 120 елеваторів і близько 7 тисяч шлюзів. 

- Хоча я оптиміст і насправді бачу позитивні зміни. Напри-
клад, представники Мінагрополітики останнім часом почали 
активно популяризувати вітчизняні продукти та сприяти їх 
виведенню на світові ринки. Тому питання з інфраструктурою 
стає ще більш критичним, адже треба створити нормальні 
умови для експорту. 

- А чому Вам подобається бути аграрієм?
- Кожного дня я стараюсь працювати над собою, вдоскона-

люватись. В аграрній сфері мені подобається те, що тут чітко 
видно, як змінюються результати, куди треба рухатися. Ця 
галузь ще має куди розвиватись протягом багатьох років впе-
ред, і  мені подобається бути причетним до цього. Я і мріяти 
не міг, що буду працювати так, але життя мене декілька разів 
направляло в цю сферу. І я радію саме такому життю. 

Спілкувалась Тетяна Бєлінська
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
КОМПОСТУ

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

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

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

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

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

втрат;
- У гної утворюється цінна сполука – фосфорнокислий 

амоній;

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

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

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

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

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

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

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

За основу взято фосфоритне борошно з хіміч-
ним складом: Р-24%, Са – 40%, S-2%, Mg+В+Zn+-
Мо+Mn до 4%.
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«ПРАВИЛЬНИЙ ГІБРИД – ПРАВИЛЬНОМУ 
ГЕКТАРУ»: ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ PIONEER 

ЗНОВУ СТАЛИ НАЙКРАЩИМИ
19 жовтня у селі Настасів Тернопільської області відбувся IV Західноукраїнський чемпіонат на 

кращий гібрид кукурудзи та цукрового буряка. Захід проходив на базі ПАП «Агропродсервіс», 
відомого та успішного господарства не лише на Тернопіллі, а й на всій Західній Україні. 

У змаганнях брали участь 12 провідних насіннєвих компа-
ній, які представили 106 гібридів кукурудзи, та 4 компанії, які 
представили 25 гібридів цукрового буряка.

Як зазначив генеральний директор ПАП «Агропродсервіс» 
Андрій Баран, посів і вирощування культур відбувалися в іден-
тичних умовах, аби мати змогу визначити найкращі гібриди. 

У ході чемпіонату на демо-полі провели збирання кукуру-
дзи, зафіксували фізичну вагу, показники вологості та залікову 
вагу. За цими показниками і визначили переможців у трьох 
номінаціях в залежності від групи стиглості.

За результатами перегонів на кращий гібрид кукурудзи 
призові місця вже традиційно здобули гібриди Pioneer:

- у номінації ФАО від 180 до 240 перше місце отри-
мав гібрид Р8307 (ФАО 240, Optimum® AQUAMax®): вага 
– 151,05 ц/га, вологість 18,9% та залікова врожайність 
142,44 ц/га;

- у номінації ФАО від 250 до 290 перше місце отримав 
гібрид Р8567 (ФАО 290): вага – 155,04 ц/га, вологість 21%, залі-
кова врожайність – 142,44 ц/га;

- у номінації ФАО більше 300 гібрид Р9175 (ФАО 330, 
Optimum® AQUAMax®) отримав друге місце: вага – 167,86 ц/га, 
вологість 23,2%, залікова врожайність – 149,90 ц/га;

гібрид Р8816 (ФАО 300) – третє місце: вага – 164,71 ц/га, 
вологість 22,1%, залікова врожайність – 149,16 ц/га.

До того ж, гібрид Р8307 показав найнижчу вологість на час 
збирання – 18,9% – серед усіх 106-ти гібридів, представлених 
на чемпіонаті.

Отже, в черговий раз Pioneer – один із світових лідерів з 
виробництва гібридів кукурудзи, довів свою надійність та 
підтвердив генетичний потенціал та високу якість продуктів. 

Редакція журналу «АгроЕліта» поспілкувалася з перемож-
цями.

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

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

– Які гібриди кукурудзи представлені на цьому полі?
– Загалом немає одного універсального гібрида, який міг 
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би задовольнити кожного агровиробника в його кліматичній 
зоні, тому тут ми представлені дев’ятьма гібридами, які мають 
свої особливості та переваги, а саме: терміни посіву-збирання, 
вологовіддача, посухостійкість, вирощування по мінімально-
му обробітку ґрунту, монокультура.

Так, на полі ПАП «Агропродсервіс» представлені такі 
гібриди бренду Pioneer (ФАО від 240 до 360): гібриди лінійки 
Optimum® AQUAMax® – Р8307, Р8523, Р9175, Р9241 та звичайні 
гібриди – РR39B76, Р8567, Р8816, Р9074, Р9578

Лінійка гібридів кукурудзи Optimum® AQUAMax® має на 
меті мінімізувати ризики та максимізувати продуктивність в 
умовах посухи. Гібриди кукурудзи Optimum® AQUAMax® отри-
мані традиційним способом селекції і націлені на вирощуван-
ня у посушливих умовах. Ці гібриди мають цілу низку рис, які 
забезпечують такі характеристики як синхронне викидання 
волоті та приймочок, більш розвинену кореневу систему, що 
гарантує краще вбирання вологи. У нашому портфоліо гібриди 
кукурудзи Optimum® AQUAMax® є у кожній групі стиглості, а це 
значить, що для будь-якої території України, в тому числі і для 
Західної, можна підібрати потрібний гібрид. 

– У чому полягають переваги гібридів Optimum® 
AQUAMax®?

– Серед переваг гібридів цієї лінійки можна виділити 
зменшений коефіцієнт транспірації, тобто випаровування 

вологи з листкових продихів відбувається не так інтенсивно. 
Як наслідок, рослина ефективно використовує накопичену во-
логу, що забезпечує покращення листової поверхні та процесу 
фотосинтезу. Також покращене синхронне викидання волоті з 
утворенням приймочок, яке дає можливість гібриду в умовах 
посухи швидше та більш гарантовано запилитися, налитися та 
кожній зернівці сформуватися у високий врожай.

Є твердження, що гібриди Optimum® AQUAMax® для форму-
вання тонни врожаю споживають менше вологи, ніж інші види 
гібридів. Це власне і впливає на посухостійкість, коли настає 
спекотний період. 

– Два гібриди Pioneer сьогодні вибороли перемогу. Що це 
за гібриди?

– Переможцями стали гібриди Р8307 (ФАО 240) лінійки 
Optimum® AQUAMax® та звичайний гібрид Р8567 (ФАО 290). 

На цьому полі відбувся перший демонстраційний посів 
гібриду Р8307 і, як бачимо, він зарекомендував себе з кращої 
сторони. Це гібрид із зубоподібним типом зерна, вирізняється 
тим, що має стійкість до вилягання, стійкість до кореневих гни-
лей і гарну стійкість до гельмінтоспоріозу. Гібрид придатний 
для посіву в оптимальні та середні строки, його рекомендо-
вано дещо загущувати. Для умов Західної України, території з 
достатнім зволоженням, гібрид можна висівати з розрахунком, 
щоб на період збирання було 80-90 тисяч рослин на гектар. 

Гібрид Р8567 на ринку України представлений два роки, 
і за цей час вже здобув прихильність та довіру вітчизня-
них аграріїв, багато з яких надають перевагу саме йому. Це 
простий високоврожайний гібрид зі зубовим типом зерна, із 
надзвичайно міцним стеблом та стійкістю до вилягання. Також 
гібрид вирізняється високою посухостійкістю, придатний 
для вирощування по мінімальному обробітку ґрунту та для 
пізнього збирання.

– А як щодо інших гібридів, представлених на демо-полі 
– які їхні характеристики?

– Із лінійки Optimum® AQUAMax® хотілося б виділити Р9175 
(ФАО 330). Це гібрид вже перевірений часом, користується 
дуже високим попитом на Західній Україні та має великий по-
тенціал врожайності, характеризується максимально ефектив-
ним використанням наявної вологи. Має зубовий тип зерна, є 
гібридом зернового напряму з дуже доброю вологовіддачею, 
пристосований до жарких та посушливих умов вирощування, 
має швидкий початковий розвиток. Його рекомендовано ви-
сівати в оптимальні строки за температури ґрунту на глибині 
залягання насіння 8-10 ˚С. 
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Гібрид Р9175 вже два роки поспіль показує лідерство на 
Західноукраїнському чемпіонаті: минулого року – 12,75 т/га, і 
цього сезону – 14,99 т/га на базову вологість.

Гібрид Р8816 (ФАО 300) – простий гібрид середньоран-
ньої групи стиглості, що є повністю придатний для умов 
вирощування Західної України. Гібрид із зубовим типом 
зерна, характеризується максимально ефективним поєд-
нанням високої врожайності та швидкості віддачі вологи, 
що дає можливість фермеру мінімізувати затрати на сушіння 

зерна. Гібрид зернового напряму, придатний для ранніх та 
оптимальних строків посіву, а також має високу стійкість до 
летючої сажки. 

Сьогодні цей гібрид є фактично лідером за врожайністю у 
товарних посівах Західного регіону. Так, наприклад, на Львів-
щині у ТОВ «Галичина-Захід» Р8816 з площі 200 га збирають по 
17 тонн з вологістю 28%, а у ФГ «Кушпіт» – 16,4 т/га з вологістю 
23,3% на час збирання. 

Анна Артим
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ПРОВІДНІ ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 
ЦЬОГОРІЧНИМ РЕКОРДНИМ УРОЖАЄМ 
КУКУРУДЗИ ЗАВДЯЧУЮТЬ КОМПАНІЇ 

«СИНГЕНТА»
Україна готується до зими і аграрії нарешті мають час трохи перепочити, адже роботи 

на полях майже завершені, а у коморах милує зір зібраний урожай. І хоча для багатьох 
вітчизняних фермерів цей рік видався нелегким через примхливі погодні умови, проте, 
більшість з них впоралися з кліматичними негараздами і досягли бажаних результатів. 
Одним з головних чинників, які сприяли цьому, був правильний вибір насіння та 
технологій вирощування культур. 

Сьогодні на ринку України є чимало агрохімічних компа-
ній, що займаються виробництвом і продажем продукції для 
аграрної галузі та пропонують свої технології вирощування. 
Серед них виділяється велика транснаціональна корпорація 
«Сингента», яка є лідером з виробництва засобів захисту 
рослин та посідає третє місце на світовому ринку високо-
якісного насіння. Метою компанії «Сингента» в Україні є 
пропозиція комплексних рішень для українських аграріїв та 
партнерство, якому віддають перевагу українські та міжна-
родні компанії. З-поміж інших компанію «Сингента» вирізняє 
першокласна продукція, інтегрований підхід до вирішення 
поставлених завдань та використання переваг сільського 
господарства України. 

Саме тому все більше сільгоспвиробників обирають для 
себе саме «Сингенту» і завдячують їй високими врожаями.

Редакція журналу «АгроЕліта» побувала у кількох госпо-
дарствах Західної України, які тісно та плідно співпрацюють з 
«Сингентою» та довіряють їй свої поля. Як відзначили головні 
агрономи цих підприємств, цьогоріч, попри погодні вибри-
ки, вони зібрали рекордні врожаї кукурудзи. І секретами 
успіху аграрії радо діляться з нашими читачами.

ПП «АВС-АГРО»: «РЕЗУЛЬТАТ ПО УРОЖАЙНОСТІ 
КУКУРУДЗИ ПЕРЕВЕРШИВ УСІ СПОДІВАННЯ»

На Хмельниччині у селі Кугаївці Чемеровецького району є 
приватне підприємство «АВС-Агро», яким вже 13 років керує 
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Анатолій Іванович Атаманчук. Правою рукою у агробізнесі 
Анатолія Івановича є його заступник по рослинництву 
Анатолій Панасович Бойко. З ним ми й поспілкувалися.

- Пане Анатолію, розкажіть, як виникло ПП «АВС-Агро».
- Господарство було створене у 2006 році на базі ко-

лишнього колгоспу. Сам колгосп розпався, землі почали 
приходити у занепад, заростати, тож Анатолій Іванович 
прийняв рішення взяти все у свої руки та вдихнути у поля 
друге життя. Спершу підприємство мало в обробітку близько 
300 гектарів, проте згодом розширилося. Зараз обробляємо 
2000 га орної землі. Вирощуємо зернові, бобові та насіння 
олійних культур, займаємось овочівництвом. Також маємо 
тваринництво - утримуємо 300 голів свиней.

- Які культури маєте у сівозміні?
- Під озиму пшеницю у нас виділено 400 га, озимий ріпак 

займає 200 га, ярий ячмінь – 250 га, озимий ячмінь 30 га, ку-
курудза – 120 га, соняшник – 55 га, горох – 60 га, овочі - 35 га, 
на решті площ вирощуємо сою.

- Як минув цей рік для ПП «АВС-Агро»?
- Загалом роком, що минає, ми задоволені. Якщо говорити 

про урожайність у цифрах, то озимої пшениці ми зібрали 
90-92 ц/га, озимого ріпаку – 45 ц/га, озимого ячменю – 
76 ц/га. Щоправда, не дуже вдався нам ярий ячмінь – впли-
нула погода. Отримали лише 51 ц/га. Проте дуже гарно 
показали себе соняшник – 42 ц/га, соя – 34 ц/га та, особливо, 
кукурудза – рекордні 163 ц/га. 

- А які гібриди кукурудзи дали такий високий врожай?
- Цього року вперше ми висівали гібриди кукурудзи від 

компанії «Сингента». Загалом з «Сингентою» наше господар-
ство співпрацює від самого початку, на сьогодні у нас засоби 
захисту рослин займають 40-50% від загального об’єму усіх 
препаратів, також вже 8 років висіваємо на полях соняшник 
від «Сингенти», а два роки тому повністю перейшли на нього, 
адже по урожайності він показує себе найкраще – менше 
40 ц/га ще жодного разу не збирали. Тепер вирішили спробу-
вати ще й кукурудзу, адже ті гібриди, які ми сіяли раніше, нас 
не задовольняли в кінцевому результаті. Обрали три гібриди 
СИ Аріосо, СИ Феномен та СИ Аладіум. І результат перевер-
шив усі сподівання: СИ Аріосо показав 190 ц/га при вологості 
20-22%, СИ Феномен – 160 ц/га. Тож на наступний рік теж 
будемо сіяти ці гібриди.

- За якою технологією вирощували кукурудзу?
- Технологія доволі проста. Попередником на полі висту-

пав соняшник, з осені ми давали 220 кг добрива нітроамо-
фоски, 150 кг сульфат магнію по мерзлоталому ґрунту, 225 кг 
карбаміду, 200 кг аміачної селітри в рядок. Гербіцидний 
захист проводили препаратом Люмакс від «Сингенти», а 
інсектицидом виступав Кораген®.

ПАП «ТОПІЛЬЧЕ» : «ГІБРИДИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» 
- НАЙКРАЩІ!»

Приватне агропромислове підприємство «Топільче» роз-
ташоване у селі Глещава Теребовлянського району Терно-
пільської області. Керує ним успішний господарник Василь 
Петрович Вітрук, який заснував свій агробізнес у 2001 році. 

Як розповів головний агроном Микола Іванович Дор-
чак, у обробітку ПАП «Топільче» має 2000 га орної землі, на 
якій вирощують зернові, бобові та олійні культури. Зокрема, 
озиму пшеницю (650 га), озимий ріпак (440 га), ярий ячмінь 
(200 га), горох (160 га), соняшник (200 га) та кукурудзу (300 га). 

- Пане Миколо, 2018 рік добігає кінця. Чим можете 
похвалитися?

- В загальному, ми задоволені. Щодо врожаю, то озимої 
пшениці зібрали близько 90 ц/га, озимого ріпаку – десь 
50 ц/га, гороху теж 50 ц/га, ячменю – 58 ц/га, соняшнику 
50 ц/га. Та особливо потішив нас врожай кукурудзи: в серед-
ньому з полів отримали близько 155 ц/га.

- А які гібриди кукурудзи ви сіяли?
- Цього року ми ще добирали поля для посіву кукурудзи, 

які засіяли рядовими гібридами українського виробництва. 
І, на жаль, отримали не той результат, на який сподівалися – 
близько 135 ц/га при вологості 30%.

А от гібриди кукурудзи від компанії «Сингента» показа-
ли чудовий результат. Для посіву ми обрали три гібриди 
кукурудзи: СИ Феномен (96 га), СИ Аріосо (41 га) та СИ Енігма 
(150 га). Найкращу урожайність показав СИ Феномен – 
175 ц/га при вологості в середньому 24%. СИ Аріоса цьогоріч 
ми сіяли вперше, взяли його на пробу, проте він нас не 
підвів. І хоча урожайність дав трохи нижчу, ніж СИ Феномен 
– 160 ц/га при вологості 26%, проте результатом задоволені. 
Гібрид СИ Енігма дав урожайність в районі 150 ц/га, що теж, 
на мою думку, є непогано. 

Загалом з компанією «Сингента» ми співпрацюємо вже 
близько 5 років, до того пробували гібриди інших фірм, 
проте зараз можу з впевненістю сказати, що сингентівські 
найкращі. Тож тепер лише «Сингента»!
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- Поділіться вашою технологією вирощування куку-
рудзи.

- У себе на полях ми використовуємо лише оригінальні 
препарати відомих світових брендів, і левову частку у нашій 
технології займають препарати компанії «Сингента». Так, 
починаючи з осені, більшість полів, наприклад, після озимої 
пшениці, ми дискуємо. Потім розкидаємо міндобрива Тарно-
гран (1223) по 200 кг і працюємо культиватором на глибину 
25-28 см. Навесні під культивацію кидаємо 200 кг карбаміду, 
потім при посіві даємо ще 150 кг, посів проводимо сівалка-
ми точного висіву John Deere. Висіваємо в районі 100 тисяч 
насінин на гектар. Працюємо ґрунтовими гербіцидами: 
даємо Аденго® в нормі 350 г/га, страхові гербіциди МайсТер® 
(150 г/га), БіоПауер® (250 г/га), і ДІАЛЕН СУПЕР® (300-400 г/га). 
У фазі 8 листків даємо мікродобриво Вуксал P Max (2 л/га), і 
Вуксал Цинк (Zn) (1,5 л/га). При викиданні волоті працюємо 
авіацією - робимо захист від шкідників і хвороб. Від шкідни-
ків використовуємо інсектициди Карате Зеон (200 гр/га) і 
Коннект (0,5 л/га), від хвороб застосовуємо фунгіцид Амістар 
Екстра (700 г/га). 

ТОВ АП «КОЛОС 2: «ПРОДУКТИ КОМПАНІЇ 
«СИНГЕНТА» Є НАЙКРАЩИМИ ЗА ЯКІСТЮ, ТАК І ЗА 
ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ»

ТОВ аграрне підприємство «Колос-2» знаходиться на 
мальовничій Теребовлянській землі, що на Тернопільщині. 

У 2000 році господарство створив Степан Степанович 
Никеруй – незмінний його керівник, відомий аграрій та 
шанований у рідному краї чоловік. Ось уже 15 років розвива-
ти підприємство Степану Степановичу допомагає головний 
агроном Степан Дмитрович Голяк.

«ТОВ «Колос-2» стартувало з 600 гектарів землі, наразі 
земельний банк налічує 2000 га. Наші поля розміщені навколо 

Теребовлі: у селах Кровінка, Зеленче, Підгайчики та ін, - роз-
повідає пан Степан. – Вирощуємо такі культури як озима 
пшениця (700-900 га), озимий ріпак (700-800 га), яра пшениця 
(100 га), ячмінь (400 га),кукурудза (500-600 га). Раніше ще сіяли 
сою, проте, наступного року, швидше за все, відмовимося від 
неї, адже ця культура, крім того, що є досить примхливою до 
кліматичних умов, то ще й малоприбуткова, адже є пробле-
ми з реалізацією. 

Цього року отримали такі врожаї: озима пшениця дала 
85 ц/га, озимий ріпак – в заліковій вазі через сильний град, 
який «побив» 70 гектарів цієї культури, дав лише 38 ц/га, хоча 
зазвичай в середньому збирали 39-40 ц/га, ячмінь – 65 ц/га. А 
от кукурудза потішила нас рекордним врожаєм! Взагалі ця 
культура має досить хорошу віддачу, щоправда, невеликі 
проблеми були позаминулого року через спекотну погоду 
під час цвітіння, проте вже два роки поспіль ми отримуємо 
високі врожаї. 

Так, в заліковій вазі найкращі площі показали результат 
майже 150 ц/га, а в фізичній вазі вийшло майже під 180 ц/га. 

Цим результатом ми в першу чергу завдячуємо компанії 
«Сингента», гібриди та препарати якої займають близько 
40-50% від нашого загального об’єму і є одними з найкращих 
як по якості, так і по ціновій політиці.

Цього року ми висівали 600 га кукурудзи, з яких половину 
займали гібриди від компанії «Сингента» - СИ Феномен (80 га), 
СИ Аріосо (115 га), СИ Енігма (80 га).

Гібрид СИ Феномен нам порекомендували у сусідньому 
господарстві, з яким ми співпрацюємо. І ми не розчарувалися: 
в заліковій вазі отримали близько 148 ц/га при вологості 
21-22%. 

Гібрид СИ Аріосо у нас був на випробуванні і теж не підвів. 
Ми отримали рекордний врожай – 156 ц/га в заліковій вазі 
при вологості 21-22%. 

Гібрид СИ Енігма показав врожайність 145 ц/га при воло-
гості 25%. 

Кукурудзу ми вирощували за наступною технологією: 
спершу дали побільше міндобрива, далі – ґрунтовий гербіцид, 
який пропонує «Сингента», - Бета Профі (1,7 л/га). Основний 
післясходовий гербіцид теж від «Сингенти» - Елюміс (1,7 л/га). 
Потім проводили фунгіцидно-інсектицидну обробку авіацією: 
використовували препарати Аканто Плюс®, Амістар Екс-
тра – фунгіциди, та інсектициди Коннект® і Карате Зеон.

Даної технології я дотримуюся вже близько 5-6 років і 
вона мене не підводила. Особливо хотів би ще відзначити 
гербіцид Елюміс – чудовий препарат, який забирає практич-
но весь спектр бур’янів, не травмуючи при цьому кукурудзу. 
Я особисто порівнював його з аналогами інших відомих 
брендів, проте, конкуренції вони не витримали.

Тож господарство «Колос-2» свій вибір зробило – наша 
співпраця з компанією «Сингента» не лише продовжувати-
меться, а й розширюватиметься!».

Анна Артим
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УКРАЇНА МОЖЕ ЕКСПОРТУВАТИ 27 МЛН 
ТОНН КУКУРУДЗИ У 2018-2019 МР

27 млн тонн кукурудзи Україна планує експортувати 
2018-2019 МР, з яких до Китаю відвантажать від 3 до 5 млн 
тонн.

Про це в коментарі виданню Bloomberg повідомив 
Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола 
Горбачьов.

“Саме збільшення врожаю української кукурудзи та низькі 
ціни прискорюють її відвантаження більше, ніж прогнозува-
ли. Експортувати культуру у цьому маркетинговому році 
будемо до Європейського Союзу, Китаю та Єгипту”, – зазна-
чив Президент УЗА.

Микола Горбачьов підкреслив, що Україна сподівається 
отримати позитивні наслідки від торгових спорів між США та 
Китаєм, а також активізувати експорт ячменю та соняшнико-
вого шроту до країн Азії.

Уряд розширив перелік дотацій для фермерів та спростив 
умови їх участі у програмах.

На засіданні Уряду було схвалено проект постанови, який 
удосконалює механізм надання фінансової підтримки роз-
витку фермерських господарств та кооперативів. Зокрема, 
фермери отримали два нових види прямих дотацій та спро-
щення умов участі в існуючих програмах держпідтримки.

Про це зазначив заступник Міністра аграрної політи-
ки та продовольства України Віктор Шеремета під час 
прес-конференції, присвяченій обговоренню прийнятих 
нововведень, йдеться на сайті Мінагрополітики. Участь у 
заході взяли президент Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України Микола Стрижак та керівник 
Українського державного фонду підтримки фермер-
ських господарств Юрій Апальков.

«Мінагрополітики разом з профільними фермерськими 
представництвами напрацювали ряд новацій та змін, 
які полегшують доступ фермерів до фінансових ресурсів. 
Відтепер, звернувшись до свого регіонального Укрдержфонду, 
фермер зможе отримати пряму безповоротну фінансову 
підтримку, а також взяти участь у програмах на спрощених 
умовах», - зазначив Віктор Шеремета.

Щодо новацій, йдеться про бюджетну субсидію для но-
востворених фермерських господарств у розмірі 3 тис. грн 
на 1 гектар. Максимальний розмір субсидії – 60 тис. грн 
на одне фермерське господарство. Крім того, бюджетна 
субсидія надаватиметься на кожного члена ФГ у розмірі 
5,5 прожиткового мінімуму (до 30 000 грн на 1 ФГ). Нові 
напрями державної підтримки будуть реалізуватися через 
Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств.

Зміни у програмах підтримки стосуються, передусім, роз-
міру компенсацій (компенсація вартості закупленого укра-
їнського насіння збільшена вдвічі – до 60 тис. грн.), зняття 
обмежень щодо розміру земельної ділянки ФГ та збільшення 
рівня доходу до 20 млн грн. для участі у програмах.

Відтепер фермери мають можливість отримувати ком-
пенсацію вартості за закуплене насіння та за українську 
техніку декілька разів на рік, а також закуповувати насіння 
як безпосередньо у суб’єктів насінництва, так і у їх офіційних 
представників.

У новому Порядку розширено перелік банків, через 
які здійснюється підтримка, а також види напрямів для 
с/г обслуговуючих кооперативів (молочарський, м’ясний, 
овочевий, із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і 
рослин).

Крім того, за словами Юрія Апалькова, планується  ство-
рити аграрний реєстр для надання держпідтримки селя-
нам-одноосібникам.

У свою чергу Микола Стрижак відзначив, що співпраця 
Мінагрополітики та Асоціації фермерів має спільний вектор 
та направлена  на створення максимально комфортних умов 
розвитку фермерства на селі.

Довідково:
З текстом оновленого Порядку можна ознайомитись на 

Урядовому сайті: постанова Кабінету Міністрів від 24.10.2018 
№ 911 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінансо-
вої підтримки розвитку фермерських господарств».
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НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®: ПЕРЕВАГИ 
ВИКОРИСТАННЯ ІМУННИХ СОРТІВ  

У САДІВНИЦТВІ
Десять років тому декілька фахівців у сфері плодорозсадництва вирішили, що час 

щось змінювати та почали прокладати абсолютно новий шлях у напрямку сортової 
інновації. Незважаючи на початкові труднощі, ініціатива принесла великий успіх та 
заручилася підтримкою серед численних фахівців. 

ПРОГРАМА НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®.  
У ЧОМУ Ж ЇЇ ЗМІСТ?

Якщо потрібно було би підсумувати суть програми 
в кількох словах, то Натуральне Яблуко® – це система 
вирощування нових, стійких до хвороб сортів, характер-
ними ознаками яких є відмінний смак, висока врожайність 
і товарність плодів, а також хороша лежкість. Крім цього 
всього Програма є комплексною, розгалуженою системою  
з особливою філософією. 

Фахівці Програми в тісному контакті співпрацюють з 
провідними світовими науково-дослідними центрами та 
інститутами селекції, в яких проводять визначальні дослі-
дження в галузі резистентності та селекції, і виводить на  
європейський ринок найкращі, елітні сорти.

ЧОМУ ДЛЯ ЯБЛУК НАСТІЛЬКИ 
ВАЖЛИВОЮ Є РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, 
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ?

Одними з найбільш серйозних хвороб яблук є парша 
та борошниста роса.  Більшість циклів захисту рослин 
спрямовані саме проти цих хвороб.  Деякі чутливі до цих 
хвороб сорти  потрібно обприскувати навіть до 21-23 разів! 
Крім того, для обприскування, як правило, використову-
ються сполуки, які поглинаються та не виводяться з плодів 
повністю.  Залишок хімічних речовин у плодах залишається 
нижче межі за умови правильного використання пести-
цидів. Але про вплив «коктейлів» цих хімічних речовин на 
організм людини достовірних даних немає.

Тому важливою є резистентність. Стійкі до хвороб сорти 
достатньо обприскувати 4-7 разів, і не потрібно використо-

вувати активні речовини, що поглинаються плодами. Захист 
рослин у такому випадку є набагато дешевшим, а яблука 
більш здоровими. Для фермера це вигідно, оскільки він має 
можливість вирощувати яблука з нижчою собівартістю та 
отримати більший прибуток, споживач залишиться задово-
леним, отримуючи дійсно здорові фрукти, а виробництво 
не забруднює довкілля. Не все одно у якому стані ми зали-
шимо навколишнє середовище для майбутніх поколінь.

ПРОГРАМА «НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®» Є 
СВОГО РОДУ НАПРЯМОМ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОЩУВАННЯ?

Сорти Програми підходять як для традиційного, так і 
для органічного  вирощування. Деякі з наших виробників 
вирощують ці нові сорти виключно рамках органічного 
садівництва і за допомогою цих сортів можуть зробити це 
набагато простіше.  Резистентні сорти роблять органічне 
вирощування легшим та відкривають виробникам нові 
можливості у сфері прибуткового вирощування фруктів. 
2017 року компанія-плодорозсадник ДП «Голланд Плант 
Україна» запустила новий, перспективний проект «Нату-
ральне Яблуко БІО», покликаний популяризувати  про-
мислове органічне вирощування яблук. Зацікавленість 
виробників у цьому проекті виявилася неабиякою, тому 
вже зараз можна ділитися спостереженнями та досвідом. 

ЯКІ СОРТИ ВКЛЮЧЕНІ ДО  ПРОГРАМИ 
«НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®»?

Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред Топаз® і Розела®. Перші три – 
жовтого кольору, останні два – сорти з червоним поверхне-
вим забарвленням. Цього року асортимент сортів Програ-
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ми «Натуральне Яблуко®»  значно розширився новими, 
дуже цінними сортами, які були офіційно внесені у Реєстр 
сортів України. Саджанці вже є доступними для продажу за 
умови попереднього замовлення. Це передові чеські сорти 
Аллегро® та Соларіс® із селекційних науково-дослідних 
інститутів. Слід зауважити, що коло резистентних сортів 
є дуже широким, проте далеко не всі вони підходять для 
широкомасштабного комерційного вирощування. Фахівці 
плодорозсадника приділяють багато уваги вивченню нових 
сортів і обирають для подальшої роботи тільки найкращі, 
перспективні сорти. 

ЯК З ІНШИМИ ВИДАМИ ПЛОДОВИХ? Є 
ЯКІСЬ НОВИНКИ КРІМ СОРТІВ ЯБЛУК?

Компанія розвиває надзвичайно затребувану вишневу 
програму Уйфегертоі Фюртеш®. Угорський сорт вишні є 
надзвичайно перспективним та цінним, тож дуже популяр-
ним серед українських садівників.

2016 року палітру сортів було розширено світовими 
новинками сортів сливи – Topend Plus®, а також Totaste® та 
Jofelа®. Ці сорти толерантні до вірусу шарки, дають високі 
врожаї, а плоди надзвичайно смачні з високим вмістом 
цукру. 

У сфері альтернативної енергетики  дуже популярним є 
та активно розвивається проект «Шведська Енергетич-
на Верба». Група плодорозсадників володіє захищеними 
ліцензійними правами на передові сорти енергетичної 
верби шведської  селекції. Компанія є не тільки  виробни-
ком сортово чистого, ліцензійного садивного матеріалу, 
а й надає підтримку партнерам, починаючи з допомоги у 
підборі оптимальних територій для закладання енергетич-
них плантацій, особливостей посадки, зрізу та логістики 
використання біомаси. 

Фахівці співпрацюють з передовими шведськими ком-
паніями та активно обмінюються досвідом. Нині в Україні 

закладання енергетичних плантацій стрімко розвивається, 
проте через брак інформації та досвіду, інвестори часто 
припускаються помилок. Ціль плодорозсадника – успішна 
енергетична плантація, і консультанти докладають значних 
зусиль, щоб партнери отримали гарний результат та швид-
ке повернення інвестицій.

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

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців, консультування та більш 
детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 64 67, +38 050 372 55 74
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КЕРІВНИК ТОВ «УКРАЇНА-БАЇВ» ІГОР ПАВЛОВИЧ:  
«Я ВДЯЧНИЙ «ВФК» ЗА ЇХНЮ РОБОТУ»

Високоякісне технологічне забезпечення – це запорука 
високих результатів у будь-якій галузі. І сільське господарство 
– не виняток. Кожен успішний аграрій знає, що для того, аби 
зібрати гарний врожай, потрібно йти в ногу з часом і постійно 
оновлювати технічний парк. Крім того, за технікою потрібно 
добре доглядати, вчасно усувати будь-які навіть незначні не-
поладки, замінювати зношені запчастини, проходити технічне 
обслуговування тощо.  

Саме тому все більше українських фермерів обирають для 
себе «Волинську Фондову Компанію», яка не лише продає 
якісну та надійну техніку від провідних світових виробників, 
таких як KUHN, CHALLENGER, UNIA, Massey Ferguson, Agrisem 
та ін., а й проводить гарантійний сервіс та післягарантійне 
обслуговування, а також продаж запасних частин.

Редакція журналу «АгроЕліта» побувала на агропідприєм-
стві ТОВ «Україна-Баїв», що знаходиться у Луцькому районі 
Волинської області та вже більше п’яти років співпрацює з 
«ВФК».

На фото Пахольчук Юрій та Павлович Ігор

Як розповів його керівник Ігор Іванович Павлович, 
господарство засноване у 2013 році. Загальна площа земель 
– 3000 га. 

«Ми вирощуємо зернові та технічні культури: озиму пшени-
цю (1000-1200 га), озимий ріпак (500-600 га), цукровий буряк 
(до 200 га), кукурудзу (до 200 га), соняшник (200-400 га), сою 
(150-200 га)», - зазначив Ігор Іванович.

«Щодо врожаїв, то в середньому по зернових отримуємо 
60 ц/га, хоча врожайність буває і до 90 ц/га, цукрового буряка 
збираємо на рівні 700 ц/га, соняшнику – 35-39 ц/га, кукурудзи 
110-120 ц/га, сої більше 30 ц/га», - додає мій співрозмовник.

- Які роботи зараз проводите на полях?
- Наразі вже закінчуємо обмолот соняшнику, проводимо 

підготовку ґрунту під посів озимої пшениці, і на днях почнемо 
її сіяти, робимо хімічний обробіток (обприскування) озимого 
ріпаку, готуємось до збирання кукурудзи. Також займаємось 
переробітком зерна пшениці на муку, яку плануємо продавати.

- З чого розпочалася ваша співпраця з «ВФК»? 
- Для того, щоб отримувати гарні врожаї, – необхідно 

дотримуватись сучасних технологій. А це не можливо без на-
бору сучасної якісної техніки та вчасного сервісного обслуго-
вування. Саме тому, коли я лише розпочав керувати госпо-
дарством, свій вибір одразу зупинив на «Волинській Фондовій 
Компанії» - адже це компанія, яка дуже добре зарекомендува-
ла себе за роки роботи в Україні.

Першою нашою покупкою у «ВФК» був агрегат передпосів-
ного обробітку ґрунту Unia ATLAS, який допоміг нам на полях.

Після того ми купили розкидач мінеральних добрив Unia 
MX 950 та пружинну борону Unia AKCENT, і теж залишилися 
дуже задоволені їх роботою.

Взагалі, уся техніка від польської компанії Unia користуєть-
ся популярністю серед вітчизняних фермерів, адже, по-пер-
ше, хоча вона і трохи нижча за ціною, проте, не поступається 
в якості високовартісним агрегатам від інших провідних фірм, 
а, по-друге, компанія «ВФК» забезпечує її сервісне обслугову-
вання та заміну запчастин.

Наступним ми придбали трактор Massey Ferguson 8690. 
І хочу зазначити, що цей трактор повністю виправдав наші 
сподівання, адже виявився дуже економічним, простим в 
обслуговуванні та зручним для механізатора. Я випробував 
його особисто, адже часто кермував самотужки, і відчув усі 
переваги цього трактора у порівнянні з іншими.

Тому тепер купуємо у «ВФК» трактори цього бренду, наразі 
вже маємо у себе в господарстві Massey Ferguson 5450 і 
Massey Ferguson 8737.

- А як щодо сервісного обслуговування цієї техніки?
- Сервісне обслуговування техніки у «ВФК» на дуже 

високому рівні і покращується з кожним днем. На усі запити 
працівники компанії реагують у найкоротші терміни, незначні 
поломки усувають переважно протягом кількох годин. 

Тож нашою співпрацею я дуже задоволений і хочу подяку-
вати «ВФК» за її роботу.

- Охарактеризуйте цей рік: яким він був для господар-
ства «Україна-Баїв»?

- Рік не простий, проте, не можу сказати, що гірший за 
попередні. Єдине, що трохи повпливало на наші врожаї, це 
опади під час жнив. Як наслідок, затягнувся час збирання 
зернових, і погіршилася якість зерна. 

Стосовно інших культур - кукурудзи, цукрових буряків, 
соняшника, сої – ми сподіваємося на високі врожаї. 

Пахольчук Юрій Віталійович, менеджер зі збуту «ВФК» 
у Волинській області розповів про співпрацю з господар-
ством «Україна-Баїв»:

«Як вже розповідав Ігор Іванович, господарство «Укра-
їна-Баїв» купило у нас 6 одиниць техніки, серед яких три 
трактора марки Massey Ferguson, а саме Massey Ferguson 8690, 
Massey Ferguson 5450 та Massey Ferguson 8737.

Дані трактори були придбані поетапно протягом трьох 
років. Всі вони знаходяться на гарантійному сервісному 
обслуговуванні, по закінченні терміну якого автоматично 
ставляться на післягарантійне обслуговування та забезпе-
чуються запчастинами, паливно-мастильними матеріалами 
тощо.

Я б хотів відзначити колісний трактор Massey Ferguson 
8737, який є вершиною технічних досягнень компанії Massey 
Ferguson. Він нагороджений відзнакою "Найкращий трактор у 
світі 2015 року".

Це флагманська модель для усіх видів робіт потужністю 
до 370 к.с. 

Потужний 6-циліндровий двигун AGCO POWER об'ємом 8,4 з 
трансмісією Dyna-VT є новаторським вирішенням проблем в 
аграрному секторі сучасності. 

Простий, ергономічний, потужний трактор MF 8737 - це 
саме те рішення, яке потрібно фермерам.

Нова серія MF 8700 спеціально розроблена для великих 
господарств та ферм, яким необхідні потужність, комфорт, 
ефективність та надійність». 

Для читачів цієї статті наводимо більш детальну інформа-
цію про трактор Massey Ferguson 8737.
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Основні переваги трактора MF 8737:
- новітній 6-циліндровий двигун AGCO POWER робочим 

об'ємом 8,4 літра із паливною системою Common Rail; 
- нова модернізована вихлопна труба TIER 4;
- модернізована система Cyclair для вентиляції охолодже-

ного повітря двигуна AGCO POWER об'ємом 8,4 л;
- нова модернізована система кондиціонування охолод-

женого повітряного потоку по усьому трактору відповідно до 
системи Cyclair;

- посилена задня навіска;
- збільшені розміри коліс та колісної бази - 2,15 м. діаметр 

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

- нова передня навіска (IFLS) вантажопідйомністю 5000 кг.;
- нова трансмісія Dyna-VT iз функцією динамічного управ-

ління трактором (DTM); 
- потужна задня навіска вантажопідйомністю 12000 кг;
Трактор MF 8737 обладнаний новітнім двигуном AGCO 

POWER другого покоління з 4 клапанами на циліндр і па-
ливним акумулятором. Він забезпечує оптимальну подачу 
необхідної потужності, використовуючи всі переваги турбо-
компресора та інтеркулера. Електронне управління двигуном 
(EEM) регулює вприск палива, в результаті чого знижується 
об'єм шкідливих викидів, підвищується потужність та еконо-
мічність.  

Трансмісія Dyna-VT забезпечує оптимальну довговічність 
техніки і комфорт для оператора. Система "Супервайзер" 
активується при збільшенні навантаження двигуна і кількість 
оборотів двигуна знижується. Динамічне управління тракто-
ром (DTM) працює разом із трансмісією Dyna-VT автоматично 
регулює частоту обертання двигуна; зберігає швидкість руху 
вперед і назад, а також мінімізує кількість обертів двигуна без 
втрати потужності. Dyna-VT i DTM забезпечують максимальну 
ефективність при низьких витратах палива. Основні характе-
ристики трансмісії Dyna-VT:

- діапазон від 0,03 до 40 км/год або 50 км/год;
- 40 км/год super Eco або 50 км/год Eco;
- вибір з двох діапазонів швидкостей оптимізації обертово-

го моменту для різних додатків;
- можливість переключення важелем, педаллю або автома-

тичним керуванням;
- регулювання трансферу;
- регулювання педалі;

- перемикання між швидкостями круїз контролю (C1 і C2);
Нова панель приладів із системою SIS - налаштування і 

вивід інформації на екран. 
Простора "панорамна" кабіна має простий і водночас ер-

гономічний дизайн з логічним розміщенням панелі приладів, 
підлокітника та багатофункціонального джойстика праворуч 
від оператора. Компанія розробила 2 види кабіни: Efficient та 
Exlusive. Кабіна має 4 невеликих опори, що покращує огляд 
із кабіни на 360 0, широкі рухомі двері і регульовані сходин-
ки завжди зумовлюють доступ до кабіни. 4-точкова система 
підвіски кабіни OptiRide Plus дозволяє регулювати рівень 
загасання за допомогою шкали в кабіні. Datatronic 4-Control 
Centre Display (CCD) має 7-дюймовий кольоровий дисплей для 
роботи із основними та допоміжними системами трактора. 

Кабіна "Efficient" за рахунок ключових особливостей доз-
воляє оператору працювати дуже швидко, з більшою точністю 
в поєднанні із високим рівнем комфорту, ергономіки та надій-
ності. Логічно побудована панель управління на підлокітнику 
згрупована разом із іншими панелями приладів та дисплеєм 
CCD. Перевагою цієї кабіни є команда управління підлокітни-
ком за допомогою "Т" важеля.

Конструкція кабіни "Exlusive" зумовлює більш динамічний 
контроль управління із кабіни. Інтуїтивно розміщені панелі 
приладів, підлокітника та функціонального джойстика ство-
рюють омріяний комфорт під час виконання будь-яких видів 
робіт. Перевагами даного виду кабіни є: 

- команда управління за допомогою важеля Multipad; 
- регулятор потужності трансферу; 
- Super Deluxe із пневмопідвіскою сидінь; 
- управління напівактивною підвіскою кабіни системою 

OptiRide Plus; 
- управління системою Datatronic-4 CCD; 
- управління системою автоматичного розвороту; 
- система телеметрії AGCOMMAND, а також управління 

іншими системами.
Дисплей центру управління Datatronic (CCD) обладнаний 

кольоровим монітором з діагоналлю 7". Він знаходиться на 
підлокітнику і повністю налаштовується для оптимального 
відображення усіх функцій трактора. Відповідно до потреб 
оператора є можливість паралельної роботи із допоміжними 
системами і контролем за експлуатаційними витратами масла 
та палива. 

Система управління електронним пристроєм (ELC) відпо-
відає найвищим стандартам управління тягою, забезпечуючи 
точні налаштування глибини обробки і проходження рельєфу 
поверхні. В результаті краще перенесення ваги та зчеплення 
з дорогою, зниження зношення шин і витрат пального, що 
покращує загальну продуктивність трактора. 

Анна Артим

www.agroprod.biz 31

43006, м. Луцьк,
вул. Вахтангова, 16

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

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

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 
безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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НОВИЙ САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ  
BERTHOUD BRUIN:  

УСІ ПОБАЖАННЯ ФЕРМЕРІВ ВРАХОВАНІ
Компанія Berthoud має найбільшу у світі лінійку обпри-

скувачів, якість яких визнана багатьма фермерами у різних 
країнах. Портфоліо цього виробника складається з обприску-
вачів всіх варіантів конфігурацій (передньо-навісна штанга, 
задньо-навісна штанга, фронтальна кабіна) та варіантів баків 
– 3200 л, 4200 л, 5200 л. 

А нещодавно компанія Berthoud зробила ще один великий 
крок у розвитку, випустивши нову модель самохідного обпри-
скувача, яка стала поєднанням американської потужності і 
продуктивності з європейської точністю і делікатністю.

Новий самохідний обприскувач Berthoud отримав ім'я 
BRUIN, що в перекладі з американського варіанту англійської 
мови означає «бурий ведмідь», символізуючи силу і права 
господаря – ось так амбітно компанія заявляє себе на ринку! 
Нова модель – це поєднання американських стандартів 
продуктивності та європейських стандартів точності внесення 
препаратів від європейського виробника, піонера, світового 
лідера та експерта у виробництві техніки та рішень для захи-
сту рослин. 

На розробку моделі BRUIN пішло 3 роки. Весь 2018 рік її 
тестували в Україні, обробивши 18000 га в наших непростих 
умовах та з великими навантаженнями. Тільки за підсумками 
цього тестування був зроблений остаточний висновок: «нова 
модель готова до серійного виробництва», і презентація цієї 
машини для всієї країни відбулася у перший день виставки 
«ІнтерАГРО-2018». Під урочисту музику, з келихами французь-
кого шампанського та смаколиками гості презентації поба-
чили нову модель обприскувача Berthoud – втілення сили та 
потужності.

У ЧОМУ Ж ОСОБЛИВІСТЬ BRUIN У ПОРІВНЯННІ З ЙОГО 
«МОЛОДШИМ БРАТОМ» RAPTOR, ДОБРЕ ВІДОМИМ В 
УКРАЇНІ З 2009 РОКУ?

Нові можливості ходової (тракторної) частини:
• повністю нове шасі: широка рама з можливістю гідравліч-

ного регулювання колії в діапазоні від 3 до 4 метрів;
• можливість залишатися в полі від внесення підживлення 

по мерзло-талому ґрунті до десикації – завдяки високому 
кліренсу 180 см. При цьому кліренс може змінюватися і мати 
транспортне положення 150 см;

• додаткова шарнірно-поворотна підвіска заднього моста 
для впевненої роботі на схилах;

• швидкісний діапазон: у полі – до 35 км/год., на дорозі – до 
56 км/год.;

• новий двигун CUMMINS 275 к.с. TIER III A;
• нова трансмісія від світового лідера BOSH REXROTH;
• нова пневматична незалежна підвіска від DUNLOP – на 

кожному колесі встановлена пневматична подушка, завдяки 
чому всі 4 колеса постійно мають контакт з ґрунтом, і механі-
затор відчуває себе комфортно як у автомобілі;

• нова велика кабіна (2 сидіння: оператор + пасажир), най-
вищий клас герметичності – категорія 4, сертифікат ROPS;

• підтримка ISO.

ЯКІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ОБПРИСКУВАЧА BRUIN? 
Слід сказати про новий бак для хімічних препаратів, 

який є конструкційною розробкою, що базується на практич-
них рекомендаціях використання в Україні:

• обсяг бака 60 л, діаметр забірного отвору – 76 мм;
• робоче розміщення бака регулюється індивідуально під 

оператора таким чином, щоб борт бака знаходився нижче 
попереку оператора. Таким чином, заправляючи бак, він може 
оперти будь-яку каністру (будь-яку іншу ємність) об спеціаль-
ну бортову платформу бака, а не піднімати вагу. І розміщення 
бака в момент заправки залишається таким за будь-якої ви-
соти кліренсу завдяки гідравлічному регулюванню циліндра 
підйому бака;

• розташування бака збоку, а не знизу обприскувача. Бак 
розташувався у зоні заправки обприскувача поруч з панеллю 
керування і насосом;

• переливання хімічних препаратів з каністри в бак без бри-
зок завдяки бортикам-відбійникам по периметру самого бака;

• зручне промивання каністр будь-якого діаметру за допо-
могою подачі чистої води в центральну промивальну насадку і 
додатковий промивний пістолет;

• ефективне заповнення, в тому числі сипучих (гранульо-
ваних) препаратів, наприклад – карбаміду, з можливістю 
його розчинення ще в самому баці і далі в системі у процесі 
змішування.

ТАКОЖ СЛІД ВІДМІТИТИ:
• окремий опційний насос для прямого заповнення з про-

дуктивністю 750 л/хв;
• нові можливості ефективної роботи в нічний час завдяки 

новій системі освітлення.
Щодо технології точного землеробства, BRUIN відповідає 

найвибагливішим користувачам:
• автоматичне керування водінням (підтримка систем всіх 

виробників супутникової навігації, всіх сигналів, всіх рівнів 
точності);

• автоматичне включення/відключення секцій/форсунок у 
разі перекриття;

• диференційоване внесення препаратів (добрив і гербіци-
дів);

• можливість працювати з постійним тиском;
• система SPRAYTRONIC (підтримка норми виливу у діапазо-

ні швидкостей -70% від заданої).

КЛЮЧОВІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЯКІ ВИВЕЛИ 
ОБПРИСКУВАЧІ BERTHOUD НА ПОЗИЦІЇ ЛІДЕРА У СВІТІ, 
ЗАЛИШИЛИСЯ І В НОВІЙ МОДЕЛІ, А САМЕ:

• добре відома запатентована BERTHOUD система ідеальної 
стабілізації штанги без ніяких сенсорів чи складної гідравліки 
або електроніки;

• висока точність дозування та витримування встановленої 



норми виливу за умови будь-яких змін швидкості завдяки ре-
гулюванню потоку у разі будь-яких перепадів тиску в системі 
(в тому числі на кожній форсунці індивідуально) на відміну 
від витратоміра, що регулює загальний потік на всю довжину 
штанги, без ідентифікації проблем на форсунках;

• низька вага та її ідеальне розподілення по осях у рівному 
співвідношенні;

• вузькі колеса та колісні стійки, виконання руху задніми та  
передніми колесами по одній колії, мінімальний радіус роз-
вертання – все це забезпечує делікатне ставлення до рослин, 
мінімізацію їх травмування та витоптування.

Нова модель самохідного обприскувача Berthoud BRUIN є 
доступною для придбання в Україні вже з листопада поточно-
го року. І вже багато фермерів зацікавилися придбанням цієї 
машини. На її презентації під час виставки «ІнтерАГРО-2018» 
ми поспілкувалися з аграріями щодо цього.

Ярослав Мазуренко, заступник керівника департамен-
ту аграрного виробництва з рослинництва ТзОВ «Во-
линь-зерно-продукт» (м. Луцьк, Волинська обл.):

«З компанією «Берту» ми вже маємо довгу історію співпраці. 
У нас на підприємстві працює кілька їхніх машин. Нова модель 
обприскувача розроблена в тому числі й за нашими побажан-
нями, адже нам більше підходять машини американського 
типу, які є більш продуктивними, в той час як європейські в 
першу чергу враховують нюанси руху та кліренсу. Продук-
тивність та надійність є найважливішими для нас. Сьогодні 
ми домовилися про тестування цієї машини на полях нашого 
підприємства у квітні 2019 року протягом 5 днів. Будемо 
заміряти всі показники та звіряти, чи є нова модель ефек-
тивнішою у порівнянні з попередніми. Це багато показників: 
і кількість мотогодин, і швидкість закачування/викачування 
розчину, і якість внесення тощо».

Павлович Ігор Іванович, керівник ТОВ «Україна-Баїв» 
(Луцький р-н, Волинська обл.):

«Обробляємо 3500 га землі, і сьогодні у нашому госпо-
дарстві є потреба у самохідному обприскувачі. Тому ми з 
агрономом приїхали на виставку «ІнтерАГРО» для того, щоби 
придивитися до цих машин, порівняти їх, вибрати для себе 
один варіант і на весну придбати його для нашого господар-
ства. 

На запрошення ПП «Адлєр», дистриб’ютора Berthoud, я 
їздив на завод у Францію, де нам демонстрували потужнос-
ті цього виробника. Ми мали змогу проводити тестування 
обприскувачів, і я озвучив свої побажання щодо попередніх 

моделей машин, зокрема, стану підвіски коліс, тому чекав від 
«Берту» нових рішень. 

І сьогодні на виставці ми побачили нову модель – BRUIN. 
З тих характеристик, які ми почули на презентації, мене 
влаштовує кліренс і колія – це найголовніше для самохідного 
обприскувача, тому що ми збільшили вирощування високо-
рослих культур. Хотілося би більшу місткість баку для такої 
машини і для такої потужності двигуна – 5000-6000 л. І як пові-
домили мені представники «Берту», у 2020 році така машина 
буде. 

Я хочу бачити цю машину в роботі в польових умовах, як 
працює гідросистема, подушки нової машини, посидіти в кабі-
ні та відчути комфорт водіння. Адже перш за все ми думаємо 
про умови для нашого оператора, який обслуговуватиме цю 
машину. Необхідна певна м’якість підвіски. Плюс у нас на Во-
лині великі косогори, рельєф нерівний, тому машина повинна 
реагувати на це і нівелювати схили.

Отже, щоби підсумувати наші вимоги до обприскувача, 
це: комфорт роботи оператора, висота кліренса, ширина 
колії, ємність бака і однозначно стабілізація штанги. Якщо 
стабілізація штанги нової моделі Бруїн є такою ж хорошою, 
як у Раптора, та причіпних обприскувачів Берту, то так, 
це  – безперечна перевага. Адже причіпні обприскувачі Берту 
дуже добре зарекомендували себе, там хороша стабілізація 
штанги, хороші насоси, немає проблем з виливом та інших».
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ІТАЛІЙСЬКІ ЗАВОДИ-ВИРОБНИКИ НА 
МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ ТЕХНІКИ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА САДІВНИЦТВА 
EIMA INTERNATIONAL, БОЛОНЬЯ,  

7-11 ЛИСТОПАДА 2018

2800 квадратних метрів – стенд Bargam. Це сучасний 
завод, лідер на міжнародному ринку, який має в своїй лінійці 
обприскувачі – від причіпних до 11 моделей самохідних, 
садові розпилювачі, прес-підбирачі та навіть комбайни для 
збирання винограду! Звертаємо увагу на модель самохідного 
обприскувача Grimac J, що представлена на українському 
ринку: кліренс до 2 метрів, двигун IVECO 230 к.с. з електро-
нним управлінням (еко режим, круїз-контроль), авторегу-
льовані амортизатори на задній підвісці, кабіна 4-ї категорії 
безпеки, штанги до 36 метрів.  Можливість оснащення автопі-
лотом, посекційним відключенням, GPS та іншими передови-
ми функціями.

Насичений стенд заводу Startec. Системи внесення до-
брив Startec повністю розроблені і виготовлені в Італії, вони 

вирізняються вмілим проектуванням, якісним виготовленням 
і високим ступенем багатофункціональності та сумісності 
з різними видами сільськогосподарської техніки, а саме: з 
просапними сівалками точного висіву, зерновими сівалками 
суцільного посіву та культиваторами будь-якого виробника. 

Комплексне застосування дозволяє примножити переваги 
наборів Startec завдяки одночасному внесенню різних про-
дуктів (рідких добрив, КАС, інокулянту або гранульованих) під 
час посіву за один прохід по полю! Також цим обладнанням 
можна проводити висів сидератів! Якість системи перевірено 
на українських полях вже протягом 5 років. Наборами Startec 
обладнано сівалки та культиватори в найбільших холдингах 
та провідних фермерських господарствах України.

Італійський завод FALC із 1960 року спеціалізується на ви-
робництві ґрунтообробної техніки: ротаційні борони, фрези, 
мульчувачі, ротаційні плуги тощо. Потужна рама та якісний 
метал, техніка працює в умовах найважчих ґрунтів і показує 
відмінні результати. Цікава комбінація ротаційної борони та 
пневматичної сівалки. Особливо актуально для України, так 
як за один прохід можна обробити ґрунт, провести посів та 
внести будь-який вид добрива, не втрачаючи дорогоцінну 
вологу!

Разом з італійськими заводами-виробниками українська 
компанія-партнер «Терра-Гранд Україна» робить акцент 
на індивідуальному підборі, адаптації та постачанні техніки 
згідно з потребами кінцевого клієнта. 
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КЕРІВНИКУ. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
Після численних відгуків та звернень щодо статті «Це важливо знати керівнику» в №1 (48) 2017 

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

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

Зупинимося на найбільш поширених питаннях.

1) Чи можна бути впевненим, що водій не маніпулює 
витратою палива?

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

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

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

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

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

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

4) Вартість всього обладнання чимала, коли вона 
окупиться?

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

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

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

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

(055) 235 55 54 - тел./факс, 
(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, 
(097) 366 69 90, (067) 552 42 52
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JOHN DEERE УВІЙШОВ У TOP-100 КРАЩИХ  
СВІТОВИХ БРЕНДІВ

У щорічному рейтингу Best Global Brands 2018, який предста-
вила консалтингова компанія Interbrand, перші місця зайняли 
компанії Apple, Google та Amazon, але John Deere знову закрі-
пив свої позиції серед найцінніших світових брендів

Про це повідомляє traktorist.ua.
У рейтингу компанія John Deere зайняла 88 місце, підняв-

шись на 4 позиції, порівняно з минулим роком. Interbrand 
оцінив її у приблизно $5,4 млрд (на 12% більше, ніж у 2017-му). 
Бренди Apple, Google та Amazon бу-ли оцінені в $214,480 млрд, 
$155,506 млрд та $100,764 млрд відповідно.

Це дослідження проводиться дев’ятий рік поспіль, його 
результати оголошуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, 

а сам рейтинг базується на 3 ключових факторах — фінансові 
показники бренду, вплив на рішення про покупку та спромож-
ність формувати стійкий попит споживачів.

John Deere став єдиною компанією з виробництва сільсько-
господарської техніки, яка потрапила в TOP-100. Коли у 2011 
році вона вперше потрапила в цей рейтинг, Interbrand оціни- 
ла її в $3,65 млрд. До речі, Caterpillar — один з найбільш зрос- 
таючих брендів цього року, зайняв 82 місце з оцінкою 
$5,73 млрд (+18%). 78-ме місце зайняв Land Rover з оцінкою 
$6,22 млрд.

87-ме місце зайняв Heineken ($5,39 млрд), а 88-ме — Shell 
($5,27 млрд).
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КОМПАНІЯ ЛЕМКЕН ПРЕЗЕНТУВАЛА  
6 НОВИНОК НА ІНТЕРАГРО-2018

30 жовтня – 1 листопада у Києві у Міжнародному Виставково-
му Центрі відбулася 12 Міжнародна виставка сільськогосподар-
ської техніки та обладнання «ІнтерАгро-2018».

Серед багатьох інших свою продукцію представила і компанія 
«Лемкен», яка є одним з провідних виробників сільськогосподар-
ських машин для обробки ґрунту, сівби насіння і захисту рослин.

Як розповів спеціаліст із підтримки продажів «Лемкен-Украї-
на» Олександр Киянець, на стенді компанії було презентовано 
8 агрегатів, з яких 6 є новинками і завезені в Україну лише в 
цьому році.

Так, серед новинок були напівнавісний плуг Diamant 16, 
культиватор Karat 12, дискова борона Rubin 10, сівалки Solitaire 
25 і Azurit 9, обприскувач Primus 12. Крім того, до уваги глядачів 
компанія представила плуг Opal 090 та ротаційну борону Zirkon 
12.

«Diamant 16 – це напівнавісний плуг, який створений на базі 
11 моделі. Цей агрегат більш досконалий з точки зору спожи-
вання палива та управління. Він має одну з нових опцій OptiLine, 
що допомагає зменшити витрати палива на 10% за рахунок 
зменшення бокового зносу трактора. Також Diamant 16 має 
оновлений гідравлічний підсилювач тяги, нову систему on-lend, 
гідравлічне регулювання глибини обробітку. Всі ці опції допома-
гають суттєво полегшити роботу українським фермерам», - 
сказав Олександр Киянець.

Відзначимо, що серед представленої техніки напівнавісний 
плуг Diamant 16 отримав срібну медаль InterAGRO Award 2018 в 
номінації «Ґрунтообробні машини».

«Ще одна новинка – це оновлена версія нашого бестселеру – 
дискової борони Rubin 7 – Rubin 10. На ІнтерАГРО ми презентуємо 

6-метрову версію, а в Україну завезли також і 7-метрову версію», 
- продовжує Олескандр.

З-поміж іншого «Лемкен» представив і сівалку Azurit 9, яка 
отримала нагороду «Машина року – 2018» на Міжнародній ви-
ставці Agritechnica 2017. 

Особливості цього агрегату у тому, що він має інноваційну 
систему висіву DeltaRow, що дозволяє підвищити врожайність 
на 10-15%; окремі висіваючі агрегати забезпечуються насінням з 
центрального насіннєвого бункера за допомогою системи Seed 
on Demand (англ. «Насіння за потребою»); мінімальне міжряд-
дя машини — 37,5 см. Можливий точний і ефективний посів 
4 культур - кукурудзи, сої, соняшнику або ріпаку зі швидкістю до 
15 км/год.

«Azurit 9 «Лемкен» пропонує використовувати з сошниковим 
брусом від Solitaire 25. Якщо цей брус зняти і повісити Azurit, то 
отримаємо комбінацію з трьох агрегатів: спереду - ротаційна 
борона Zirkon, потім бункер від Solitaire 25 і третій — Azurit. 
В Solitaire 25 засипаються добрива, а насіння — в Azurit. Таким 
чином ми можемо комбінувати кілька агрегатів», - заявив Олек-
сандр.

Серед новинок також був представлений обприскувач Primus 
12 - оновлена модель, яка в штанзі має циркуляційний трубопро-
від. Крім того, на обприскувачі встановлена система ISOBUS і 
модернізований термінал управління.

«І ще один агрегат, який я б хотів відзначити – це 4-балковий 
культиватор Karat 12, обладнаний системою, яка змушує раму 
копіювати нерівності поля. Гідроциліндр піднімає й опускає 
кутки на рамі, завдяки чому досягається рівномірна глибина 
обробітку», - підсумував фахівець.
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Як підвищити прибуток з вашого врожаю?

Що для цього потрібно?

1

1

2

2

3

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

Підсушуйте зерно самостійно, постійно вимірюйте вологу.

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

Пробовідбірник зерна ПЗК

Вологомір зерна “ФармПоiнт” чи ”ФармПро”

для відбіру проби у насипі зерна

Виробництва Данії, 2 роки гарантії, 
точність виміру 0.5% та краще! Для усіх культур! 
  Дізнайтесь більше за телефонами!
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BONFANTІ НА ВИСТАВЦІ EIMA У БОЛОНЬЇ,  
7-11 ЛИСТОПАДА 2018

- Компанія Bonfanti приймала участь виставці EIMA. 
Що саме представили цього року?

- На виставці  EIMA 2018 ми представили нашим багатьом 
клієнтам та італійському ринку еволюцію зернових  сушарок, 
сушарок  більш продуктивних та безпечних. Зерносушарки з 
рекуперацією тепла здатні працювати з усіма видами зерно-
вих, а також олійними культурами, такими як соняшник і соя, 
з продуктивністю від 5 до 230 т/год.

- Які нові розробки, нові чи удосконалені технології 
були презентовані?

- Деякі новинки: з використанням нових сенсорних пане-
лей та останнього покоління PLC тепер можна дистанційно 
керувати сушаркою безпечним способом. Локальна мережа 
LAN може бути безпосередньо пов'язана з контролем сушар-
ки, тому можна слідкувати  та керувати роботою зернової 
сушарки,  сидячи комфортно за столом на відстані  тисячі 
кілометрів з підключенням до Інтернету. 

- Нові удосконалені датчики вологості, що мають струм і 
більше не мають напруги, дозволяють легко застосовувати 
будь-який електричний кабель, покращуючи точність читання.

- Збільшення кількості датчиків контролю  під час роботи 
гарантує припинення роботи  у разі наближення будь-якої 
критичної ситуації, такої як, наприклад, раптове збільшення 
температури повітря.

- Тепер можна завантажити історію/записи  вивантажень  

на звичайні USB-накопичувачі, які можна легко використову-
вати для створення виробничих діаграм.

- Завдяки перевіркам з точним розрахунковим про-
грамним забезпеченням конструкція сушарки знову була 
вдосконалена, для того, щоб була більш надійною і здатною 
протистояти все більш  суворим  природним явищам, грозам 
або сильним поривам вітру.

- Новий графічний інтерфейс дозволяє легко калібрувати 
датчики вологості також дає можливість мати точнішу  відпо-
відність з аналітичними лабораторіями.

- Поглиблене вивчення та досвід роботи дозволили розро-
бити нову систему безпеки також для пальників, полегшуючи 
їх включення та  обслуговування.

- Чи актуальні ці новинки для клієнтів Bonfanti в Україні?
- Всі новинки сьогодні доступні також для українського 

ринку.
- Спеціально для українського ринку були розроблені  та 

випробувані нові  зернові  сушарки ECOS BIO, які здатні функ-
ціонувати завдяки тепловій енергії, що постачається зовніш-
німи генераторами на  біомасі.

- Оновлюючи контрольне обладнання/hardware та про-
грамне забезпечення/software панелі керування, ви можете 
відразу скористатися новою,  простою та інтуїтивною систе-
мою контролю для правильного функціонування  зернової 
сушарки.
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АКАДЕМІЧНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ АГРАРНІЙ 
НАУЦІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 100 РОКІВ

Практикою доведено, що ефективний і сталий розвиток сільського господарства безпосередньо 
залежить від рівня його наукового забезпечення та дієвості взаємозв’язків з наукою. Вітчизняний 
вектор наукового аграрного поступу сконцентровано, насамперед, у Національній академії 
аграрних наук України, яка сьогодні в тваринництві України формує понад 60% породного 
складу поголів’я; вирощує елітного насіння понад 40 сільськогосподарських культур. А 
починалося усе з формування перших наукових організацій на теренах Української Народної 
Республіки 100 років тому назад.

КОЛИ ВСЕ ЛИШЕ ПОЧИНАЛОСЯ!?
Предтечею сучасної Національної академії аграрних 

наук України були два комітети (вчений і сільськогоспо-
дарської освіти) при Міністерстві земельних справ. 
Першим головою вченого комітету працював академік 
Володимир Вернадський. Вперше питання необхідності 
створення науково-освітньої Української хліборобської 
(аграрної) академії було обговорено й ухвалене відпо-
відне рішення на Першому Всеукраїнському аграрно-е-
кономічному з'їзді 22-26 жовтня 1917 року. Її «Статут» 
особисто розробив міністр земельних справ УНР Микола 
Ковалевський. Однак, на жаль, зміна політичного керів-
ництва в Україні не дозволила реалізувати цей проект. У 
часи Української Держави гетьмана П.Скоропадського 
(квітень-грудень 1918 року), із початком дискусій щодо 
заснування Української академії наук, академік В. Вернад-
ський у первісній організаційній структурі з 4 відділень 
запланував останнім створити відділення прикладного 
природознавства, яке б опікувалось науковими проблема-
ми земельних, водних і лісових ресурсів. Та в кінцевому 
результаті цей напрям із певними застереженнями віднес-
ли до фізико-математичного відділення Української ака-
демії наук, створеної 14 листопада 1918 року. У першому 
«Статуті» галузева наука у вигляді «сільськогосподарської 
біології» стала 15-м напрямом цього відділення з двома 
вакансіями для обрання академіків.

«НОВІТНІЙ» ЕТАП РОЗВИТКУ
Новий етап в історії існування академічної галузевої 

думки розпочався після закінчення Другої світової війни. 
Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20 жовтня 1945 
року вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа 
вперше офіційно репрезентувалася в системі АН УРСР 
через спеціально створений Відділ сільськогосподарських 
наук на чолі з академіком М.М.Гришком (1901-1964). 
Завдячуючи самовідданій праці 14 академіків та 17 чле-
нів-кореспондентів, Рада Міністрів України 30 грудня 
1956 р. вдруге відновлює академізацію існування вітчиз-
няної сільськогосподарської дослідної справи у вигляді 
Української академії сільськогосподарських наук на 
чолі з академіком АН УРСР П.А.Власюком. Відтак ство-
рюються 22 інституції і знову офіційно відновлюється 
обласна організація ведення галузевого дослідництва. 
За своєю організаційною побудовою УАСГН нагадувала 
АН УРСР. Однак 1962 року УАСГН в чергове ліквідують, 
відновивши діяльність Відділу сільськогосподарських 
наук при АН УРСР. Через рік було створено Південне 
відділення ВАСГНІЛ, яке зобов'язало Міністерство сіль-
ського господарства СРСР передати в безпосереднє під-
порядкування академії 19 науково-дослідних інститутів 
за п'ятьма секціями: агрономії, лісівництва, тваринництва 

й ветеринарії, механізації й електрифікації, економіки 
й організації сільського господарства. Згодом напрями 
проблемних комісій розширилися і їх діяло уже 39, у тому 
числі із землеробства і рослинництва – 21, тваринництва 
й ветеринарії – 6, механізації та електрифікації сільсько-
го господарства – 6, економіки й організації сільського 
господарства – 6.

УТВЕРДЖЕННЯ АГРАРНОЇ НАУКОВОЇ СПРАВИ
З метою створення належних умов для технологічного 

завершення наукових розробок, комплексного підходу до 
наукового забезпечення всіх галузей АПК Постановою 
Ради Міністрів УРСР №279 від 22 вересня 1990 р. було 
засновано Українську академію аграрних наук як на-
уково-методичний і координаційний центр розв'язання 
аграрних проблем в Україні. 1996-го було створено нау-
ково-методичні центри, а від 1998-го, для більш дієвого 
впливу аграрної науки на розвиток галузі, організовано 
регіональні центри наукового забезпечення АПВ. Успіхи 
на ниві організації наукового забезпечення АПВ спону-
кали Президента України В.Ющенка Указом від 6 січня 
2010 р. №8/2010 надати УААН статусу національної. Нині 
Національна академія аграрних наук України об'єднує 
104 дійсних члена (академіка), 109 членів-кореспондентів, 
41 іноземних і 24 почесних членів – провідних вчених і 
фахівців аграрного профілю. Структурно вона розділена 
на 6 галузевих відділень: відділення землеробства, меліо-
рації та механізації; відділення рослинництва; відділення 
зоотехнії; відділення ветеринарної медицини; відділення 
аграрної економіки і продовольства; відділення наукового 
забезпечення інноваційного розвитку. НААН та її мережа 
налічує понад 7 тис. працівників, із них 3,7 тис. науковців, 
у т.ч. 372 докторів наук, 1522 кандидатів наук. Відповідно 
до пріоритетних наукових завдань, які ставляться дер-
жавою, в установах НААН виконується більше 1,4 тис. 
одиниць наукових досліджень, в тому числі майже 700 
фундаментальних. 

Як зазначає президент НААН Ярослав Гадзало, «ана-
лізуючи пройдений історичний шлях української аграрної 
науки, можна стверджувати, що збережений кадровий, 
якісний потенціал вітчизняної аграрної науки здатний 
забезпечити інноваційний поступ аграрного сектору еко-
номіки країни та успішно інтегруватися у Європейське 
співтовариство. Переконаний, що НААН зустріне своє 
наступне сторіччя новими досягненнями, її вчені і надалі 
наполегливо та плідно працюватимуть заради розвитку 
науки і блага нашої держави».

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://naas.gov.ua, http://uk.wikipedia.org,

http://inb.dnsgb.com.ua, http://agroprofi.com.ua
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