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ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці чудові зимові свята будуть радісними й щедрими,
Додадуть життєвих сил, оптимізму і щастя.

Хай із вами завжди будуть вірні друзі та партнери, удача й успіх,
А в домі — світло і затишно від любові й добрих новин.

Здоров’я, добробуту, сімейної злагоди вам і вашим рідним!
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* За даними Мінагрополітики

Культура 2018 
млн. тонн

2017 
млн. тонн

Динаміка, % 
до 2017 року

Пшениця 24,5 26,2 - 6%

Ячмінь 7,3 8,2 - 12%

Жито 0,407 0,507 - 20%

Гречка 0,13 0,18 - 30%

Кукурудза 35,5 - рекорд 
(30,9 у 2013 р.) 24,7 + 44%

Соняшник 13,7 - рекорд 
(13,6 у 2016 р.) 12,2 +12 %

Соя 4,4 - рекорд 
(4,2 у 2016 р.) 3,9 + 13%

Цукрові 
буряки 13,0 14,9 - 12%

Ріпак 2,6 2,2 + 21%

Найбільший вал зерна  
у регіонах:

ПОЛТАВСЬКА          ЧЕРКАСЬКА
6,4 МЛН ТОНН       4,8 МЛН ТОНН

ВІННИЦЬКА
6,1 МЛН ТОНН

Найвища урожайність  
зернових та зернобобових:
ЧЕРКАСЬКА           ВІННИЦЬКА

72,8 Ц/ГА                  71,3 Ц/ГА
ХМЕЛЬНИЦЬКА

71,6 Ц/ГА

Найвища урожайність  
кукурудзи по Україні:

ХМЕЛЬНИЦЬКА           ВІННИЦЬКА
107,2 Ц/ГА                  101,3 Ц/ГА

КИЇВСЬКА
95,2 Ц/ГА

2014
63,8

МЛН ТОНН 2014
63,8

МЛН ТОНН

2018
70,1

МЛН ТОНН
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Озима пшениця  
та тритикале

Озиме 
жито

Озимий 
ячмінь

Озимий 
ріпак

Вся посівна площа: 8,2 млн. га

Озимий ріпак:
92% або 984 тис. га
8% або 87 тис. га

Озимі на зерно:
86% або 6,0 млн га - у доброму 
та задовільному стані
14% або 0,9 млн га - у слабкому 
та зрідженому стані
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ВІДБУЛАСЬ ВИСТАВКА «АГРОСФЕРА-2018»
В Одесі, в пасажирському терміналі Одеського морського порту, 21-23 листопада 2018 року 

відбулася п'ята спеціалізована виставка «Агро-СФЕРА».

Традиційний щорічний захід відбувся за підтримки Одесь-
кої обласної державної адміністрації, Аграрного союзу Укра-
їни, Асоціації фермерів і приватних землевласників України, 
Всеукраїнської Ради жінок-фермерів, Всеукраїнської асоціації 
пекарів, Одеської національної академії харчових технологій, 
Одеського державного аграрного університету, Одеської 
державної академії будівництва та архітектури,

 У церемонії відкриття відомого аграрного форуму, зазна-
ченого врученням святкового короваю, спеціально для цієї 
події випеченого майстрами «Одеський ХЛІБ» - офіційного 
партнера виставки, взяли участь С. М. Шаталова, заступник 
голови Одеської обласної державної адміністрації; І. М. 
Петрів, начальник Управління аграрної політики Одеської 
обласної державної адміністрації; З. М. Гришка, Герой України, 
Заслужений працівник сільського хазяйства, І. А. Іщенко, 
декан Агробіотехногіческого факультету Одеського держав-
ного аграрного університету; В. В. Добровольський, Всеукра-
їнська асоціація пекарів, «Одеський ХЛІБ»; В. В. Варбанець, 
голова Обласної організації Асоціації фермерів і приватних 
землевласників України Одеської області; Г. В. Новіков, голова 
Аграрного союзу України; Л. Г. Клебанова, голова Союзу 
жінок-фермерів України.

Як зазначив у вітальному слові Глава Одеської обласної 
державної адміністрації М. Степанов: «Цей майданчик стала 
місцем для ділових контактів і виведення на продовольчий 
ринок нових продуктів. Щорічно виставка збирає більше чис-
ло відвідувачів, а географія підприємств-учасників розширю-
ється. І це закономірно, оскільки Одеська область є найпо-
тужнішим аграрним регіоном України».

Будучи унікальним спеціалізованим заходом на півдні 
України, присвяченим розвитку сільського господарства, в 
цьому році виставка в п'ятий раз підтвердила свої позиції і зі-
брала понад 60 учасників - провідних підприємств з 13 облас-
тей України. Виступаючи традиційної щорічної майданчиком 
для зустрічі фахівців і демонстрації новинок галузі, експози-
ція виставки знову представляла ключові галузі агропромис-
лового комплексу України.

Насінницьке напрямок представляли провідні в Україні 
інститути і підприємства: «Агро Арена», Всеукраїнський 
інститут селекції (ВНІС), НПФ «Гран», НВЦ «Реаком», ТОВ 

НВФ «Селекта».
Агрохімію і високоефективні засоби захисту рослин 

пропонували: агрокомпанія «Еталон», агрофірма «Гермес», 
ПП «Родоніт», компанія «Біо-Гель» тощо.

На виставці були представлені національні виробники 
сільськогосподарської техніки та обладнання з новітньою 
технікою і розробками: «Агро СМАП», «АГРОМАШ-КАЛИНА», 
«Технополь».

Запчастини, комплектуючі та обладнання для сільсько-
господарської техніки були представлені компаніями: завод 
«Двигун», «Кеба», «ТЕХКОМПЛЕКТ».

Секційні огорожі та сітки різних видів представляла компа-
нія «Сітка Захід» - національний виробник метизної продукції.

З огляду на географічні особливості Одеси, в продовження 
теми агрологістики, на експозиції виставки були представлені 
компанії, які надають послуги, реалізують обладнання та тех-
нології з переробки зернових і олійних культур, перевалки та 
зберігання: Маріупольський морський торговельний порт і 
компанії «Конвекс Інтернешнл ГмбХ», «ПівденьАнгарБуд».

Технології та обладнання з очищення, переробки, тран-
спортування та контролю якості зерна представляли на своїх 
стендах компанії «Аеромех» та ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗЕРНО-о-
чисного обладнання.

Устаткування для зберігання, перекачування і внесення 
рідких комплексних добрив представляла компанія «СТРІМ 
АГРО».

Системи автоматизації об'єктів аграрного сектора, а також 
спеціалізоване програмне забезпечення були представлені 
компанією «АРТ ПОРТ».

У роботі виставки активну участь взяли провідні в 
аграрному секторі банки: КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, МТБ Банк, 
Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк.

Лізингові послуги для аграріїв пропонували компанії «Кре-
дитМаркет», «ЕСКА КАПІТАЛ».

Транспортні засоби та підйомне устаткування були пред-
ставлені компаніями: «Автомобільний Дім Одеса», «Автотрей-
динг», «АДІС-АВТО», завод «Кранкомплект».

Найактивнішу участь у виставці і супутньої діловій програ-
мі взяли провідні навчальні та наукові заклади галузі: Одеська 
національна академія харчових технологій, Одеська держав-
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на академія будівництва і архітектури, Одеський державний 
аграрний університет.

Редакція журналу «АгроЕліта» поспілкувалась з деякими 
учасниками виставки.

Ірина Чорнобай, директор з науки ТОВ НПП «Аеро-
мех»:

«У цій виставці беремо участь від її створення – вже п’ять 
років поспіль. Представляємо сепаратор власної розробки 
«САД», який очищує та калібрує будь-яке насіння та готує 
чудовий насіннєвий матеріал. Це обладнання відоме не тільки 
в України, воно вже постачається у 52 країни світу, кожного 
року набуває все більшої популярності. Особливістю сепара-
тора «САД» є також гарне співвідношення «ціна-якість». Цьо-
го року представляємо на виставці модель «САД-4», новинкою 
якого є можливість використання з комп’ютерною системою 
управління. Система є розробкою наших програмістів. Управ-
ляти обладнанням можна з прямо з планшету. На модель з 
цією системою вища ціна, але так зручніше, і це сучасність».

Тарас Мельник, комерційний директор ТОВ НВКФ «Се-
лекта»:

«Цього року у нас вийшов новий гібрид кукурудзи Купава 
ФАО 320, рекомендований для півдня України. Це гібрид з 
найбільшим ФАО в нашій лінійці. За попередніми дослідами він 
показує дуже високі результати врожайності в умовах посухи. 
І також ще одна важлива новина – наступний рік наша ком-
панія оголошує роком поля, і у фермера з будь-якого куточку 
України буде можливість оформити заявку на нашому сайті 
на безкоштовне отримання насіння – не більше одної посівної 
одиниці одного гібриду. І сюди входитимуть не тільки гібриди, 
які вже є у продажу, а й нові розробки, що знаходяться у стадії 
досліджень. Це чудова можливість перевірити якість нашої 
кукурудзи, і я неодноразово підкреслюю – ми не працюємо з 
дистриб’юторами, а своє насіння продаємо самі, більше його 
ніде не купиш. Тому застерігаємо фермерів від підробок, адже 
вони мають місце».

Тетяна Бєлінська
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МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА  
«EUROAGRO-2018» У ЛЬВОВІ

22-24 листопада 2018 року у Львові відбувалася III 
міжнародна агропромислова виставка «EuroAGRO-2018». 
Вже вкотре виставка стала  яскравим прикладом співпраці в 
аграрному секторі Республіки Польща та України. 

Організатори – TARGI KIELCE S.A. (Польща, Кельце) та ПрАТ 
 «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів), доклали всіх зусиль, для того що- 
би виставка пройшла успішно та стала ефективним та профе- 
сійним майданчиком для всіх представників аграрного сектору. 

«EuroAGRO» – це подія, яка щороку наближає нас до євро-
пейських стандартів і відкриває можливості для міжнародної 
співпраці в агропромисловому секторі з країнами Європей-
ського союзу. 

Традиційно агропромислова виставка проходить за 
підтримки Департаменту АПК Львівської обласної державної  
адміністрації, профільних асоціацій та партнерів. Зокрема, вже 
третій рік поспіль нашими профільними партнерами виступа-
ють оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» 
та Львівська Аграрна палата.

На виставці були представлені виробники Польщі та 75 ком-
паній з 17 областей України, які запропонували відвідувачам 
широкий асортимент та лінійку сільськогосподарської техніки 
(сівалки, жниварки, дискові борони, культиватори, розкидачі 
міндобрив, ґрунтообробні та передпосівні агрегати, плуги, ін.); 
мікродобрива, засоби захисту рослин, насіння, лабораторне 
обладнання; садовий інструмент; IT технології в управлінні АПК 
та ін. 

Серед учасників, які продемонстрували сільськогосподар-
ську техніку були такі компанії як: компанія A.R.Chmielewski, 
Велес-Агро Лтд, Завод Ремсинтез, компанія Фаворит, Завод 
Агрофермер, Harvest, Агромаш-Калина, Автоцентр АИС Львів. 
Сільськогосподарське обладнання запропонували такі ком-
панії: ЗаводАгроТех, Механотрон, ПівденьАнгарБуд, Елеваторні 
системи, Елеваторбудмаш, Системи модернізації складів, Єв-
ротехіннов, Стелс ВГ, Агросервіс-СВ, Леомет, Інвеп. Насіння та 
добрива представили компанії: Alventa s.a., Siarkopol sp z o.o., 
Corteva, Brevant, Маїс, Альфа насіння, Хелп-агро, СтимОрганік, 
Агрітема, Квадрат, Агроцентр, НВФ Добробут.

Відтак, асортимент продукції, що був представлений на ви-
ставці, дав змогу фермерським господарствам та агропідпри-
ємствам вибирати та знайти для себе найкраще обладнання, 
техніку, насіння та органічні добрива для свого господарства. 

Цього року виставка мала насичену та цікаву програму. 
Зокрема, звертаємо вашу увагу на конференцію, приурочену  
святкуванню 20-річчя Львівської Аграрної палати, куди були за-
прошені представники аграрних палат не тільки зі всієї України, 
але й делегації з Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, також і 
представники дорадчих служб, обласних та районних профіль-
них департаментів. 

У рамках виставки відбувся День Львівського національного 
аграрного університету та конференція «Вчені ЛНАУ – виробни-
цтву», куди були запрошені сільгоспвиробники зі всіх регіонів 
України, науковці та викладачі. На цій конференції обговорю-
вали питання інтенсивних технологій вирощування озимої 
пшениці, ягідництва, технології вирощування сортів озимого 
часнику і т.д. 

Також відбулася унікальна зустріч директорів гуртових 
ринків Східної Європи, де обговорювали питання ролі гуртових 
ринків у системі міжнародної торгівлі овочами та фруктами. 
Організаторами цього заходу стали ОРСП «Шувар», проект 
«Агроторгівля України», за підтримки Департаменту агропро-
мислового розвитку ЛОДА. 

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ ПРО ПОДІЮ
Персіков Леонід Миколайович, директор ТМ «СтимОрга-

нік» (Рівненська обл.):
«Представляємо 5 видів продукції на основі гумату калію, 

а саме: комплексні органо-мінеральні добрива, гумат калію, 
деструктор стерні, мікродобрива та стимулятори росту 
для усіх видів рослин – як для сільськогосподарських культур, 
так і для квітів та газонних трав. Виробництво знаходиться 
у селі Забороль поблизу Рівного. Продукцію ми виробляємо з 
найкращої сировини – з екологічно чистих рівненських торфів. 
Працюємо з 2013 року, а вже 2015-го зареєстрована торгова 
марка «СтимОрганік», вся продукція сертифікована і відповідає 
необхідним вимогам щодо якості. 

Тож пропонуємо аграріям такі продукти: гумат калію 
«Енергія насіння» для передпосівної обробки насіння; гумат ка-
лію «Продуктивний ріст»; гумат антистрес «Біостимулятор 
росту рослин»; гумат калію з мікроелементами «Зерновий» для 
передпосівної обробки насіння і для позакореневого підживлення 
посівів зернових культур; деструктор стерні «СтимОрганік» 
для обробки стерні та ґрунту після збирання врожаю задля 
прискорення розкладання поживних залишків, відновлення землі 
і гуміфікації ґрунту під майбутній врожай.

На основі гумату калію «Продуктивний ріст» ми розробили 
ще кілька препаратів, у котрі добавляємо саме ті мікроеле-
менти, які потрібні конкретній рослині. Це – фульво-гумінові 
добрива з мікроелементами для олійних (соняшнику, ріпаку), 
кукурудзи і овочевих та зернових культур».

Дмитро Бобренко, фахівець з роботи з клієнтами компа-
нії «Аверс-Агро» (м. Дніпро):

На виставку до Львова компанія «Аверс-Агро» привезла три 
агрегати власного виробництва. Це – шлейф-борона, шири-
ною захвату 7 м, що розрахована під трактори потужністю 
від 100 к.с., а взагалі ми виготовляємо ці борони з шириною 
захвату від 3 м до 24 м до тракторів різної потужності. Другий 
агрегат – це ротаційна борона, шириною захвату 5,8 м зі змін-
ними зубами, також ми виготовляємо їх з цільними робочими 
органами, з шириною захвату від 3 м до 27 м. І третій агрегат, 
який ми представляємо, – це коток-подрібнювач рослинних 
залишків шириною захвату 6 м, з віяловим розміщенням ножів 
та плаваючою рамою, що агрегатується з трактором від 
80 к.с. Також виготовляємо котки-подрібнювачі з шириною 
захвату 3 м і 9 м.

Для нашої компанії є цікавим ринок Західної України. На-
скільки ми зрозуміли на виставці, у цьому регіоні дуже багато 
дрібних фермерів, які мають в обробітку від 5 до 50 гектарів 
землі, тому тут більш потрібними є менші агрегати до трак-
торів малої потужності. От, наприклад, ротаційні борони 
і шлейф-борони ми виготовляємо шириною захвату від 3 м 
до тракторів від 40 к.с., за доступними цінами, які може собі 
дозволити навіть найдрібніший фермер».

Організатори міжнародної агропромислової виставка 
«EuroAGRO» запрошують до участі у виставці наступного 
року, яка відбудеться 19-21 листопада.
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ЯК “АГРАРНИЙ ОЛІМП 2018” ПІД 
БРАЗИЛЬСЬКІ ТАНЦІ ЗАВЕРШИВ РІК

22 листопада  у Києві в Pochayna Event Hall на гала-вечір 
“Аграрний Олімп”, традиційно приурочений до Дня праців-
ника сільського господарства, зібралися близько 400 лідерів 
аграрного бізнесу України: власники сільськогосподар-
ських підприємств, представники міжнародних організацій, 
іноземних посольств та громадські діячі.  Захід, на якому го-
ворили про найкращих сільгоспвиробників нашої держави 
і святкували завершення цього грарного року, організували 
Всеукраїнська Аграрна Рада спільно з агроконсалтинговою 
компанією Dykun, за підтримки галузевих асоціацій: Наці-
ональної асоціації цукровиків України, Асоціації "Свинарі 
України", Асоціації виробників молока та Інституту коопера-
ції і місцевого самоврядування ІКОМІС. 

Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун, 
відриваючи захід, наголосив, що незважаючи на складні для 
держави часи, вона все ж рухається вперед, у тому числі 
завдяки агросектору, який забезпечує валютні надходження 
для України.

Виступила з вітальним словом і заступник Міністра аграр-
ної політики та продовольства України з питань євроінте-
грації Ольга Трофімцева. Вона зазначила, що саме аграрії 
забезпечують сталий та довгостроковий розвиток для 
майбутніх поколінь.

Народні депутати України Сергій Лабазюк, Олег Березюк 
та Іван Мірошниченко підкреслили, що аграрний сектор – це 
єдина галузь, яка за чверть століття років не втратила, а постій-
но розвивалась, хоч може і не тими темпами, якими б хотілося. 

Про спільну мету — зробити аграрну сферу інноваційною 
та прибутковою - говорив Дмитро Довженко, комерційний 
менеджер «KUHN – Україна».

Олександр Спященко, генеральний директор «Волин-
ської фондової компанії» наголосив, що за останні кілька 
десятиліть в галузі не було легких часів, проте всі продов-
жували працювати. І побажав,  щоб наступний рік був ще з 
більшими рекордами врожаїв і прибутків. 

На завершення офіційної частини деякі учасники “Агроо-
лімпу” отримали подяки та подарунки від колег та партнерів 
за високий професіоналізм, плідну співпрацю та інноваційну 
діяльність. 

МИ ЗАПИТАЛИ В УЧАСНИКІВ “АГРООЛІМПУ”: ЯКИМ 
БУВ ЦЕЙ РІК? 

Володимир Кутуза , директор фермерського госпо-
дарства “Золота Нива”, Рівненська обл., Млинівський 
район, с. Мошків:

«В господарстві обробляємо 800 га, вирощуємо озиму 

пшеницю, ріпак, сою, ярі пшеницю і ячмінь. Рік в цілому був 
нормальний, найкраще справа склалася з озимим ячме-
нем. Озима пшениця ще чомусь не йде, не дуже гарна ситуа-
ція по ріпаку. Для озимої і ярої пшениці ми маємо склади, а все 
інше продаємо мало не з поля. Найгірша ситуація нині з соєю, 
торік була добре ціна і гарний урожай, а цього року щось 
ніхто не  хоче купувати. Але, сподіваюся, що все владнаєть-
ся. Зараз ми гарно зайшли в зиму, непоганий у нас нині озимий 
ячмінь, будемо сподіватися, що наступний рік буде вдалим.

Принагідно хотів би подякувати журналу “Агроелі-
та”, який нас колись дуже виручив за кордоном. Якось ми у 
Францію поїхали купувати техніку, зупинилися відпочити і 
до нас поліцейські підійшли, мовляв, що це ви тут робите. 
А ми французьку не добре знали, але показали їм журнал 
“Агроеліта”, де була про нас публікація. Вони побачили, що 
ми хороші люди, бо про нас в журналах пишуть, і віднеслися 
до нас із повагою.  І з тих пір ми його завжди беремо з собою в 
закордонні поїздки».

Алім Міщук, керівник ТОВ “РобімаксАгро”, Хмель-
ницька обл., Волочиський р-н, с. Зелена:

«Для нашого господарства рік був не дуже вдалим. Підпри-
ємство у нас невелике – півтори тисячі гектарів, і це одне 
село. І, на превеликий жаль, це село і всі мої гектари попали 
під сильний град. В результаті ті культури, що мають 
ніжні листочки — соя, бурячки, були вибиті, і нам довелося 
пересівати ці поля гречкою, а гречку зараз невигідно сіяти, 
бо коштує 5-6 тис. грн. І ця вся ситуація ще відгукнеться в 
подальшому, бо гречка — це основний медонос, і наступного 
року цього медоносу Україна вже не буде мати, бо фермеру 
сіяти її не вигідно. І незрозуміло, що буде з бджолами, адже в 
певний період вони харчуються тільки гречкою. 

Хоч я працюю в селі 14 років, але зробив певні висновки 
цього року і зрозумів, що в господарстві має бути хоча би 
5 тис. гектарів і щоб було рознесене на відстані 5-10 км. Буду 
займатися оптимізацією свого виробництва. Потрібно 
диверсифікувати ці всі речі, наприклад, повертатися до 
питання тваринництва. Але це не просто — відродити в 
селі тваринництво. Мої прогнози – нічого легкого нас далі не 
чекає, темпи розвитку будуть уповільнюватися. І я боюся, 
що буде навіть стагнація. Немає підтримки середньої ланки, 
є популізм з підтримки малого фермера, але його підтримки 
теж немає». 

Олександр Ткач, директор фермерського господар-
ство “Пролісок”, ,Хмельницька обл., Деражнянський р-н, 
c. Зяньківці:

«Маємо 3 тис га землі, вирощуємо зернові і технічні 
культури. Кожен аграрний рік абсолютно різний. Проблеми 
були весною через несприятливі погодні умови, наприклад, 
у сусідів дощ ішов, а у нас не було. Але сільське господарство 
— це завжди ризики. Цього року у нас велика врожайність, 
немає на що скаржитися. Хіба щодо сої маємо питання, від-
мінили повернення ПДВ, трейдери перестали її закупляти, 
внутрішній ринок виявився перенасиченим, але нам вдалося 
якось її реалізувати. Також кукурудза добре вродила, але тут  
ми зіткнулися з проблемою логістики — вагони не відправ-
ляють на порти, не можуть відвантажити чи прийняти.  
Але в загальному — Богу дякувати.  Висновки, які я зробив 
цього року: щоб не було втрат, то треба постаратися посі-
яти в один день, а потім зібрати теж в один день, коли  
є погода». 

Ольга Соломка
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ АГРОБІЗНЕСУ: 
ЯК ПРАВИЛЬНО ВИКОРИСТАТИ ВЕЛИКІ 

МОЖЛИВОСТІ
28 листопада 2018 року в м. Києві, в готелі Hilton відбув-

ся 2-й щорічний Український форум агробізнесу. На заході 
зібрались провідні аграрні експерти та керівники успішних 
компаній, які ділились власним досвідом та дискутували 
щодо нагальних проблем галузі. Питання стосувались пе-
реважно шляхів зміцнення провідного експортного статусу 
України, проблеми земельного ринку, логістики, впроваджен-
ня інноваційних технологій в сільському господарстві тощо. 
Відвідала захід і редакція журналу «АгроЕліта».

Жань-Поль Пьотровські, Голова правління Креді Агрі-
коль Банку зазначив, що бачить велику перспективу роботи 
в Україні і будує тут чітку довгострокову стратегію розвитку. 
Банк готовий фінансувати сільське господарство в Україні, він 
працює вже тут 25 років та завоював довіру серед аграріїв. 
Команда Креді Агріколь Банку вже стала експертами в цій 
галузі та хоче ділитись своїм досвідом з клієнтами. Зокрема 
Жань-Поль Пьотровські розповів про «Агро-школу» - на-
вчальний проект, який стартував восени поточного року.  Він 
охоплює всі регіони та спрямований на розширення експер-
тизи та поглиблення знань фахівців банку у сфері агробізнесу. 
Досвідом діляться співробітники банку, а також представники 
провідних агрокомпаній, авторитетні експерти агробізнесу.

Леонід Козаченко, член президії Аграрної партії 
України, у своїй доповіді підкреслив, що Україна в багатьох 
країнах світу має репутацію постачальника їжі. На сьогодні 
40% експорту з України приходиться на країни Азії, 30% – Єв-
ропи, 15% – Африки. Але над підвищенням якості технологій 
ще працювати і працювати – за підрахунками для вітчизняної 
аграрної галузі потрібні інвестиції у розмірі 70 млрд.  пів. 
Найбільш гострим питанням наразі є земельне. З 1 січня від-
міняється мораторій, але законодавчої бази для управління 
земельним ринком так і не запроваджено. Другим важливим 
питанням є логістичне. Станом на кінець листопада дуже 
великий об’єм кукурудзи ще не зібраний, оскільки елеватори 
заповнені через проблему з транспортуванням зерна. Отож, в 
Україні цього року отримали гарні врожаї, але не можуть дати 
їм ради. 

Олексій Павленко, міністр аграрної політики та про-
довольства України з 2014 по 2016 рік, акцентував увагу 
на питанні продовольчої безпеки. Адже в світі на сьогодні 
кількість людей, що голодує, складає майже 1 млрд. осіб. Ця 
проблема також тісно пов’язана з перенаселенням, дефіци-
том водних ресурсів тощо. І Все це разом з глобальним поте-

плінням утворює коло найактуальніших глобальних проблем, 
які напряму впливають на світове сільське господарство, 
та від яких Україна не може стояти осторонь. Говорячи про 
локальні проблеми, пан Олексій зазначив, що дуже важливо 
підвищити якість роботи вітчизняної фітосанітарної служ-
би – як для успішного експорту, так і для імпорту. Також він 
підтримав гостру тему щодо проблем з логістикою. 

Микола Горбачьов, Президент Української зернової 
асоціації, детально розвернув вже не один раз озвучене 
питання щодо логістики. Одною з головних причин теперіш-
нього колапсу в Укрзалізниці він назвав державну заборону, 
яка сталась три роки тому, перенавантажувати дороги і, 
відповідно, значне зниження кількості таких перевезень, а 
залізнична структура при цьому не була покращена. Також 
має місце закриття елеваторів  у віддалених селах, а фактичне 
обслуговуються елеватори, які належать тільки декільком 
великим компаніям. І при цьому 67% зерна в порти перево-
зиться залізною дорогою. Тобто державна структура такою 
монополією шкодить аграрній галузі в своїй же країні. І це не 
кажучи про відсутність достовірної інформації про те, скільки 
дійсно є в наявності вантажних вагонів та взагалі відсутності 
прозорої інформації про те, що відбувається в цій структурі. 
Пан Микола зазначив, що Україна – це велика аграрна країна 
і вона має великі перспективи у збільшенні об’єму врожаїв та, 
відповідно, експорту. За прогнозами, наданими УЗА, врахо-
вуючи теперішні тенденції зростання, у 2022 об’єм експорту 
може складати майже 6 млн. т, і для цього потрібно буде 
збільшити кількість вагонів від 49 тис до 77 тис. 

Ольга Трофімцева, заступник міністра аграрної полі-
тики та продовольства України з питань євроінтеграції, 
підкреслила важливість гармонійного поєднання традицій-
ного типу господарювання з сучасними інтелектуальними 
досягненнями. Україна – аграрна нація, але зараз тут також – і 
це визнається у всьому світі – розвивається потужний IT–на-
прямок. Є чудова можливість для користування вітчизняними 
розробками у сфері digital farming. Потрібно реагувати на 
зміни, які відбуваються в світі, бо вони все пришвидшуються, і 
стояти на місці не можна.

Цю тему підтримала й Юлія Порошенко, засновниця 
проекту Agrohub, 2пів засновниця Radar Tech. Вона розпо-
віла про свій проект, який покликаний поєднати галузь висо-
ких технологій та сільське господарство. За допомогою про-
екту розробники більше взнають про проблеми та потреби 
сільського господарства і можуть створювати нові необхідні 
технології на вітчизняному ринку, а аграрії, в свою чергу, діз-
наються про вже існуючи технології та за підтримки Agrohub 
можуть  їх впроваджувати.  Якісний консалтинг в сільському 
господарстві України наразі є дуже важливим. Пані Юлія роз-
повіла, що їх команда дуже надихається досвідом Ізраїлю, де 
аграрна галузь має багато природних складнощів, але ринок 
інноваційних технологій в галузі настільки розвинутий, що 
вона досягла великих успіхів. 

Також на форумі ділились досвідом керівники успішних 
агровиробничих компаній, зокрема Катерина Рибаченко, 
генеральний директор компанії «Агро Регіон», Володимир 
Бабій, заступник генерального директора з питань аграрних 
інформаційно-технолгічних інновацій «Укрлендфармінг», Ан-
дрій Пилипченко, керуючий директор і засновник агропро-
мислової групи «Арніка» тощо.

Тетяна Бєлінська
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ВІД АСОЦІАЦІЇ 
«ДУНАЙСЬКА СОЯ»

Асоціація «Дунайська Соя» разом із партнерами організували у 5 містах України навчальну 
програму для фермерів щодо вирощування сої без ГМО, щоб довести, що висока якість 
продукту формує вищу ціну.

3 грудня 2018 року успішно відбулася п’ята завершальна 
навчальна програма для фермерів на тему «Живий кейс із ви-
рощування сої без ГМО: як ефективно вирощувати та отриму-
вати високі прибутки» у Торгово-промисловій палаті України у 
Києві. Навчальну програму організувала Асоціація «Дунайська 
Соя» у стратегічному партнерстві із Австрійською Агенцією з 
Розвитку (ADA) та за підтримки Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, Торгово-промислової палати 
України, провідних українських й міжнародних європейських 
компаній, а також Європейського банку з реконструкції та 
розвитку.

Оксана Просоленко та Олег Юхновський

Попит на продукцію без ГМО зростає із кожним роком 
все більше як в Україні, так і в світі загалом. Про важливість 
розвитку галузі не-ГМ виробництва зазначив голова комітету 
підприємців агропромислового комплексу Торгово-про-
мислової палати України Олег Юхновський під час віталь-
ного слова. Пан Юхновський додав: «Це вже п'ятий семінар, 
що проводиться за підтримки Торгово-промислової палати 
України. Для нас дуже важливо, що цей захід є можливістю для 
виробників та фермерів отримати інформацію та практичні 
навички як успішно й прибутково вести свій бізнес».

Оксана Просоленко, керівник регіонального представ-
ництва Асоціації «Дунайська Соя» в Україні, про навчальну 
програму сказала: «Соя – це стратегічно важливий продукт 
для країн ЄС. Оскільки виробництво сої в Україні росте – ми 
повинні стати ключовим партнером для ЄС. Для цього нашим 
виробникам потрібні належні знання, які можуть надати 
провідні компанії, що займаються багаторічним не-ГМ ви-
робництвом сої. Саме тому ми об’єднали зусилля із нашими 
членами й партнерами Асоціації та створили унікальний про-
дукт – навчальну програму для фермерів на базі живого кейсу 
вирощування сої без ГМО. За позитивними результатами 
нашої навчальної програми у 5 містах, активною участю та 
хорошими відгуками від учасників ми плануємо продовжувати 
навчання наших фермерів і в наступному році, адже вважаємо, 
що позитивний імідж українського виробника на європейсько-
му ринку залежить від якісних практик по всьому ланцюгу 
створення доданої вартості, що застосовує компанія». 

Навчальну програму пройшли більше 120 фермерів у Ві-
нниці, Хмельницькому, Сумах, Полтаві та Києві. Долучилися до 

знань про не-ГМ виробництво також і представники обласних 
та районних адміністрацій, навчальних закладів, лабораторій 
та всі інші, хто зацікавлений розвитком не-ГМ виробництва.

Ще у вересні 2017 року на господарстві ПП «Бершадь 
Агро Плюс» у Вінницький області представники Асоціації 
«Дунайська Соя» разом із партнерами-насіннєвими компані-
ями «Euralis», «Saatbau Ukraine», Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН України, виробником засобів 
захисту рослин «ADAMA», постачальниками сільськогосподар-
ської техніки «Pöttinger» та «Titan Machinery» було закладене 
експериментальне поле із товарними посівами сої понад 1 га 
для кожного із 6 сортів. Вже в цьому році врожай був зібраний 
й на базі отриманих результатів була організована унікальна 
навчальна програма для фермерів у вигляді живого кейсу з 
вирощування сої без ГМО. 

Експерти, які були залучені до всього процесу вирощу-
вання експериментальних посівів сої, виступили в якості 
тренерів-доповідачів та детально розповіли чому і як вони 
приймали рішення на кожному етапі виробництва, починаючи 
від підбору насіннєвого матеріалу й закінчуючи збором уро-
жаю та оцінкою економічної ефективності вирощування не-ГМ 
сої. Доповідачами заходу стали й представники компанії-дис-
триб’ютора інокулянтів «Агрітема», виробник тест-смужок для 
експрес визначення ГМО «Romer Labs», а також міжнародні 
проекти технічної допомоги: аграрні розписки в Україні та 
проект розвитку аграрного фінансування в Європі та Цен-
тральній Азії (IFC).  

Для довідки: 
Асоціація «Дунайська Соя» (Donau Soja Association) – це 

міжнародна некомерційна організація, яка сприяє сталому 
виробництву високоякісної сої без ГМО в Європі в цілому 
та в Україні зокрема. Асоціація заснована Маттіасом Крьо-
ном, головою Асоціації, у 2012 році та наразі налічує більше 
270 членів із 22 країн Європи.

Головний офіс Асоціації знаходиться у Відні (Австрія), а 
регіональні представництва діють у Сербії, Румунії, Україні та 
Молдові. Представники Асоціації також є в Польщі та Нідер-
ландах. На території України Асоціація веде свою діяльність 
із 2015 р., у 2018 р. офіційно зареєстроване регіональне 
представництво.

Мета Асоціації: побудова стійких, всеосяжних, функціоную-
чих шляхів збуту сої без ГМО та органічної сої з країн Європи 
на регіональному та міжнародному рівнях. 
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З ЧИМ ЙДЕМО В НАСТУПНИЙ РІК: ПІДСУМКИ 
ВІД МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
19 грудня відбулась підсумкова прес-конференція в Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України. На актуальні питання від представників ЗМІ щодо підсумків поточного 
року та планів на майбутній рік відповідали: в.о. Міністра аграрної політики та продовольства 
Максим Мартинюк, заступник Міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, заступник 
Міністра Олена Ковальова, заступник Міністра  Віктор Шеремета та заступник Міністра 
Володимир Топчій, який був призначений на цю посаду напередодні.  Відвідала конференцію і 
редакція журналу «АгроЕліта».

Логістика. Перше питання, яке було обговорено, стосуєть-
ся логістики. Загальновідомою є проблема інфраструктури в 
Україні, і цього року в контексті аграрної галузі вона загостри-
лася, оскільки був зібраний рекордний врожай, але виникла 
проблема, де його зберігати та як вчасно і без втрат вивезти 
на експорт. Про це ведуться дискусії на всіх аграрних заходах. 
Найбільше постраждали малі та середні виробники, які мали 
обмежений доступ до елеваторів. Для врегулювання ситуації 
було створено оперативний штаб з питань логістики в АПК, 
за допомогою якого деякі ситуації вдалося розв’язати, але всі 
вони поточні, в той час як проблема інфраструктури потребує 
кардинальних системних змін. І справа зовсім не в нестачі 
вагонів, яких, до речі, вже майже достатньо. Як  пожартував 
Максим Мартинюк, якщо просто додати вагонів, то скоро ста-
неться щось схоже на «game over» у грі «Змійка». Конкретних 
рішень щодо того, як відродити інфраструктуру в Україні поки 
ще відкрито не звучить, але чим далі ситуація буле загострю-
ватись, тим швидше (але й болючіше) будуть прокладатись 
шляхи до її вирішення.

Земля. Очевидно, що мораторій буде знову продовжено, і 
це постійне відтягування є проблемою. Але водночас зрозумі-
ло, що запровадження ринку землі одразу в найближчий час 
буде безглуздим. Розумна схема дій за позицією Мінагропо-
літики буде такою: відмінити мораторій, але не запроваджу-
вати ринок одразу, а поставити термін, наприклад, два роки, 
протягом яких готувати власників землі та орендарів до нових 
умов і законодавства, в якому чітко будуть прописані правила 
та обмеження в процесі обігу земель. При помилкових рішен-
нях можна поставити на терези весь аграрний потенціал. Втім, 
очевидно, держава ще не готова до таких серйозних гло-
бальних дій. До того ж, згідно соціальних опитувань в різних 
регіонах, більшість людей постійно коливаються між «за» та 
«проти» мораторію. Існує глибока недовіра до державних ін-
ституцій, і потрібно добре попрацювати, щоб вона з’явилася, і 
люди змогли спокійно сприйняти відкриття земельного ринку. 

Державна підтримка. Якщо говорити за напрямками, то 
Міністерство віддає пріоритет садівництву та тваринництву, 
оскільки ці галузі потребують великих початкових інвестицій 
та стимулюють створення великої кількості робочих місць. 
Зокрема цього року їхня фінансова підтримка склала відпо-
відно 300 млн. грн. та 4 млрд. грн. Також 531,7 млн. грн. було 
спрямовано на компенсацію купівлі сільгосптехніки та облад-
нання, на суму 37,6 млн. грн. було здійснено підтримку шля-
хом здешевлення кредитів. В рамках підтримки фермерства: 
42 млн. грн. було виплачено 969 фермерським господарствам 
та двом кооперативам за різними напрямами підтримки, 
1,08 млн. грн. спрямовано на часткову компенсацію вартості 
насіння, 1,3 млн. грн. – на підтримку кооперативів тощо. На 
отримання субсидії на 1 га для новостворених фермерських 
господарств, що було впроваджено в поточному році, подали 
1628 заявок. В  цілому слід зазначити, що серед фермерів поки 
ще існує недовіра до державної підтримки. 

Кооперативи. Цього року в державі було запроваджено 
підтримку кооперативів у двох напрямках: молочні та ягідничі. 
Об’єднання в кооперативи – це чудовий вихід для госпо-
дарств населення, і в Україні є успішно діючи кооперативи. 
Але насправді їх зовсім не багато, і основною перешкодою 
для утворення є психологічна неготовність аграріїв об’єдну-
ватись. Максим Мартинюк зазначив, що Міністерство свідомо 
відходить від прямої фінансової підтримки кооперативів, адже 
це не сприяє їх самостійності. Вони таким чином існують доки 
є ця підтримка. На сьогодні Міністерство компенсує 60% вар-
тості обладнання. Цього року підтримку отримало 8 коопера-
тивів: в Тернопільській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, 
Рівненській областях. 

АЧС. Багато говорили про цю проблему, яка вже протягом 
п’яти років не дає спокою свинарській галузі в України. Епіде-
мію дуже важко подолати, оскільки вакцини проти цієї хворо-
би не існує (хоча періодично з’являється чутки, що її розро-
бляють). Єдиний вихід – локалізувати спалахи, не допускати 
їх розповсюдження. Багато господарств, особливо домашніх, 
неправильно працюють під час спалахів. Щодо промислових 
господарств – там мають бути впроваджені заходи підвищеної 
біо-безпеки. 

Експорт. З цьогорічного врожаю в Україні , який склав 
70,1 млн. тонн, зерна буде за прогнозами експортовано 
близько 47 млн. тонн, що є рекордним показником. Україна 
стає все більшим гравцем на світовому аграрному ринку, але 
враховуючи нестабільність економічної ситуації як всередині 
країни, так і у світі, потрібно бути обачним та гнучким і розумі-
ти, що якісь зміни у відносинах між великими торгівельними 
гравцями впливають на стан інших учасників світової торгівлі. 
І впливати можуть по-різному, все залежить від того, наскільки 
швидко та гнучко країна реагує на ті чи інші процеси. Зараз, 
наприклад, у центрі уваги торгівельна війна між США та 
Китаєм, але її результат для України ще незрозумілий, оскільки 
і результат цієї так званої війни ще невідомий. Втім, потрібно 
уважно слідкувати не тільки за якимись масштабними та гуч-
ними процесами, а й дивитись на ситуацію більш глобально, 
адже навіть невеликі регіональні угоди  впливають на ситу-
ацію в цілому. Як експортер Україна також розвивається і в 
напрямку тваринництва. Не дивлячись на те, що на сьогодніш-
ній день катастрофічно скоротилася кількість поголів’я ВРХ, 
Україна збільшила  експорт вершкового масла та сироватки. 
В Мінагрополітики це пояснюють підвищенням продуктив-
ності молочного виробництва. Також йдуть переговори щодо 
експорту з України індичого та перепелиного м‘яса, яке є 
затребуваним в країнах ЄС.

Наприкінці прес-конференції представники Мінагропо-
літики висловили сподівання, що погода наступного року 
сприятиме аграріям та буде зібрано гарний врожай, як і цього-
річ, та привітали всіх присутніх з новорічними та різдвяними 
святами.

Тетяна Бєлінська
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РІК АГРАРНИЙ НА ЗАВЕРШЕННІ. 
ПІДІБ’ЄМО ПІДСУМКИ?

Уже традиційно по завершенні активних польових робіт аграрії ніби заворожені 
візуально відпочивають, а насправді насторожено готуються до наступного, не 
менш цікавого «аграрного» року. Цей період одночасно відображає результати 
діяльності за рік та визначає перспективи на майбутнє. От і ми спробуємо дати 
оцінку підсумкам та очікуванням у вітчизняному аграрному секторі…

ВИРОБНИЧІ ЗДОБУТКИ
Розпочнемо, звичайно, із виробничих результатів, які є 

первинними стимулами для діяльності у цій галузі. Отож, як 
свідчать оперативні дані профільного відомства та служби 
статистики, вітчизняні аграрії практично завершили збір 
цьогорічного врожаю. Причому він знову став рекордним 
і мабуть досягне 70 млн тонн зерна. Таким чином, площа 
під зерновими та зернобобовими культурами склала у 
2018 році 14,8 млн га (+101,3% до 2017 року), а врожайність 
– 47,4 ц/га (+111,5%). Виникає питання, що ж стало причи-
ною такого високого врожаю? Адже весною прогнози були 
не дуже втішними. Справді, якщо проаналізувати  
стан посівів зернових культур, особливо ярих, то сподіва-
тися на рекорд було марно. В результаті аграрії отримали 
в середньому лише 34,8 центнерів з 1 гектара та зібрали 
всього 34,3 млн тонн (з 9,9 млн га). Порівняно із минулим 
роком падіння склало більше 1 млн тонн при показниках 
2017 року: зібраній площі – 9,2 млн га та урожайності – 
38,5 ц/га.

Однак виручила у досягненні рекорду славнозвісна 
«цариця полів». Завдяки надзвичайно сприятливим по-
годнім умовам у більшості регіонів в другій половині року 
сформувався високий врожай кукурудзи на зерно. Так, в 
середньому приріст урожайності порівняно із попереднім 
роком слав понад 2,2 тонн на гектар і дорівнює 77,0 ц/га. 
При стабільній площі до збирання (4,4 млн га) вдалося 
зібрати 34,1 млн тонн, що на 138,1% більше ніж торік.

Рік видався вдалим і для вирощування технічних 
культур, частка яких у структурі посівних площ є стабільно 
високою. Лідером, звичайно, можна назвати соняшник, 
який вирощують на площі 6,0 млн га та зібрали у 2018 році 
13,8 млн тонн (+113,1%) при урожайності 22,8 ц/га 
(+112,8%). Подібна ситуація спостерігалася із вирощуван-
ням сої. Навіть при зменшенні площ на 0,2 млн га вітчизня-
ним вдалося досягнути на 6,1 ц/га (+130,9%) більше уро-
жайності та зібрати на складах понад 4,4 млн тонн насіння 
сої, що на 112,8% більше ніж у 2017 році.

Коливання у показниках спостерігається щодо ріпаку, 
однак говорити про значні проблеми не приходиться. Адже 
при збільшенні площ на 0,25 млн га урожайність знизила-
ся у 2018 році на 1,8 ц/га, що в результаті не вплинуло на 
зниження загального врожаю – 2,7 млн тонн проти 2,2 млн 
тонн у 2017 році.

Минулорічні проблеми відвантаження солодкого кореня 
на переробні заводи (як один із стримуючих факторів) 
спричинили зниження посівів цукрових буряків на 12,3% 
(274 тис га). Спад обсягу вирощеного кореня складає при 
цьому лише 8,8% завдяки підвищенню врожайності до 
494 ц/га (+20 ц/га).

Якщо говорити мовою цифр, то за розрахунками на-
уковців Інституту аграрної економіки, валова продукція 
рослинництва прогнозується на рівні 198,5 млрд грн, що на 

10,6% більше, ніж торік.
Напрошується висновок, який завжди супроводжує 

аграріїв у повсякденній праці на землі – урожай надзви-
чайно чутливий до кліматичних умов та погодних змін 
протягом усього вегетаційного періоду вирощування 
сільськогосподарських культур. Попри це, слід визнати 
технологічний прогрес і технічну забезпеченість 
товаровиробників, які роблять ставку власне на «контро-
льовану» складову діяльності та успіху. Ось це, мабуть, і є 
головним здобутком українського аграрія.

КАТАСТРОФІЧНІ ПРОЯВИ У ТВАРИННИЦТВІ
Читач може запитати, а чому галузь тваринництва 

не присутня у розділі, де розповідалось про здобутки 
аграрного сектору загалом? Відповідь проста і, на жаль, 
іронічна. Не применшуючи роль аграрних формувань, які 
успішно розвивають галузь, ситуація на національному 
рівні залишається катастрофічною. Вона уже давно вийшла 
за межі діяльності приватного бізнесу та не вирішується в 
рамках державної аграрної політики, адже галузь є носієм 
не лише економічних параметрів формування ВВП. Тому 
про здобутки говорити зарано. І ось красномовні факти. 
Станом на 1 грудня 2018 р., в Україні нараховується 3 млн 
653 тис. голів ВРХ. Падіння чисельності за рік склало 
153 тис. голів, або понад 4%. Для порівняння, в Київській 
області утримується 130 тис. голів худоби, Дніпропетров-
ській – 145 тис., Волинській – 138 тис., а в Кіровоградській 
узагалі – 98 тис. Тобто за рік в Україні зникло більше корів, 
ніж є зараз в багатьох областях держави. Найбільше ж худо-
би вирізали на Миколаївщині – тут поголів'я зменшилось за 
рік на 32%!

Звичайно, оцінювати за цим показником усю галузь не 
коректно, але вона дуже наглядна щодо вияву та вирі-
шення проблем у сфері зайнятості сільського населення, 
покращення екологічних аспектів вирощування культур, 
забезпечення раціонального споживання продуктів харчу-
вання тощо.

Отож, цьогоріч експерти визнають, що навіть при 
такому скороченні поголів’я ВРХ, обсяги виробництва 
м’яса – продукції вирощування худоби і птиці – навіть дещо 
перевищать показники 2017 року (+1,4%) і становитимуть 
3251,8 тис. тонн. Найбільше зростуть обсяги виробництва 
м’яса птиці – до 1672,6 тис. тонн (+5,4%). Щодо виробництва 
м’яса овець та кіз, то обсяги залишаться майже на минуло-
річному рівні (+0,4%) і становитимуть 27,5 тис. тонн. Дещо 
зросте виробництво яєць – аграрії одержать 16 млрд шт., 
що на 3,2% перевищить торішні показники.

Очікувано виробництво м’яса великої рогатої худоби у 
2018 році зменшиться на 4,9% і становитиме 540,9 тис. тонн, 
а м’яса свиней – на 5,8% – до 974,6 тис. тонн. Обсяги вироб-
ництва молока теж зменшаться проти 2017 року на 2,1% і 
складуть 10067,3 тис. тонн.

У цифровому вираженні валова продукція тваринництва 
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очікується на рівні 69,7 млрд грн. (або +0,1% порівняно із 
2017 роком). Цей результат свідчить, на нашу думку, лише 
про одне – уже вкотре зберігатиметься тенденція спо-
вільнення спаду обсягів виробництва продукції тварин-
ництва лише завдяки галузі птахівництва. Це призводить 
до викривлення ситуації як у структурі виробництва, 
так і споживання, що покривається не завжди якісним 
імпортом. Відсутність дієвих механізмів стимулювання 
внутрішнього попиту і, як наслідок, виробництва таких цін-
них видів продукції як яловичини та молока, впливає і на 
соціальну складову сільських територій. І це є найваж-
ливішим підсумком року та … усього періоду незалежності 
України.

О ПОТУЖНИЙ ЕКСПОРТ!
Ми не даремно застосували такий літературний зворот. 

В останні роки ми звикли із думкою, що аграрний сектор 
є локомотивом національної економіки та флагманом 
зовнішньої торгівлі країни. І це безперечний факт з огляду, 
що інші галузі знаходяться не у фаворі протягом 5-7 років. 
При цьому виникає суперечливе враження про експортні 
успіхи. Про це свідчать обсяги та структура експорту про-
дукції АПК.

За результатами січня-вересня 2018 року український 
аграрний експорт склав $12,9 млрд., що є дещо меншим по-
казником за аналогічний період попереднього року. Однак 
очікується, що ситуація вирівняється. В трійку товарів-ліде-
рів аграрного експорту традиційно входять зернові куль-
тури з часткою 37%, олії – 24,1% та насіння олійних культур 
– 10,3%. Тобто кожного року Україна поставляє на світові 
ринки понад 27 млн тонн зерна, 3 млн тонн насіння ріпаку 
та сої, що формує близько половини експорту. Це, з одного 
боку, свідчить про значний потенціал галузі рослинництва, 
адже ми виробляємо у 2-2,5 рази більше ніж споживаємо, 
а з іншого – практично залежні від врожаю та вивозимо 
«вуглецеву» сировину. Суттєвим мінусом у цій ситуації, є 
відсутність у структурі експорту АПК доданої вартості  
переробної промисловості. Винятком є олійножирова га-
лузь, яка практично на 90-95 відсотків працює на зовнішні 
ринки.

Незважаючи на це, у профільному відомстві звітують  
про збільшення обсягів експорту таких товарів як: насіння 
ріпаку – на 15,2%, м’яса та субпродуктів домашньої птиці 
– на 29,3%, яєць птиці – на 73,9%, олії зі свиріпи, ріпакової 
або гірчичної – на 83,9%, горіхів – на 79,4%, шоколаду та 
інших продуктів з вмістом какао – на 21,3%, олії соєвої –  
на 18,3%, маргарину – на 31,9%, кондитерських виробів  
з цукру – на 20%, масла вершкового та інших жирів, виро-
блених з молока – на 16,3%, хлібобулочних, кондитерських 
виробів – на 12%, вин виноградних натуральних –  
на 46,5%.

Із цього випливає, що потенціал аграрного сектору 
та харчової промисловості у задоволенні імпорту інших 
країн є надзвичайно великим і розкриває широкі пер-
спективи стратегічного розвитку. Тому варто розши-
рювати географію, вивчаючи особливий попит споживання 
кожного окремого регіону.

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ
Особливого значення у 2018 році набула державна 

підтримка аграрного сектору. Знаково, що вона за обсяга-
ми і напрямами втратила формальний характер порівняно 
із минулими роками. І це повязано не лише із закладеними 
у бюджеті 6,3 млрд грн, а й векторами підтримки: тварин-
ництво, фермери, господарства населення. Отож спроба 
v.2018 стосувалася розвитку тваринництва (4,0 млрд. грн); 
фермерства (1,0 млрд грн); здешевлення вітчизняної с/г 

техніки (945 млн грн); розвитку садівництва та виноградар-
ства (300 млн грн).

Ососбисто для мене такі цифри викликають двояке 
враження. Позитивне проявляється у небачених раніше 
«ЗАПЛАНОВАНИХ» коштів на підтримку аграрних форму-
вань. Негативне полягає у тому, що пряма державна допо-
мога нівелюється скасованим раніше спецрежимом ПДВ, 
який дозволяв через механізм непрямої підтримки тоді 
акумулювати понад 20 млрд грн (сьогодні ця цифра сягнула 
мабуть і 30 млрд грн). Доповнює дьоготь у бочці меду і той 
факт, що не всі виділені кошти на папері фактично отримає 
їх кінцевий споживач. Причини: немає кому, не бажають, 
складна процедура отримання тощо.

Розглянемо ситуацію навколо галузі скотарства, про 
яку ми у статті уже згадували. Отож, громадянам виділили 
700 млн грн, а станом на 1.12.2018 р. дотацію нараховано у 
сумі трохи більше 320 млн грн (або лише 45,7%) для 152 тис 
осіб, які утримують молодняк ВРХ. Теж саме спостерігається 
і за іншими напрямами:

1. «Здешевлення кредитів» - 66,0 млн грн (факт – 37,6 млн 
грн, використано – 29,7 млн грн).

2. «Фермерська підтримка» - 1000,0 млн грн (факт – 
41,9 млн грн, з них 1,0 млн грн – компенсація насіння, 
43,6 тис грн – дорадчі послуги, 36,3 млн грн – компенсація 
вартості техніки, 3,1 млн грн – компенсація відсоткової 
ставки кредитів, 1,3 млн грн – підтримка обслуговуючих 
кооперативів).

3. «Садівництво і виноградарство» - 300,0 млн грн (факт – 
101,0 млн грн).

4. «Підтримка тваринництва» - 4000,0 млн грн (факт – 
1869,3 млн грн, з них 2,8 млн грн - компенсація відсоткової 
ставки кредитів, 1007,6 млн грн – компенсація вартості 
будівництва ферм, 500,0 млн грн – дотація на голову корови 
юридичним особам, 214,6 млн грн – відшкодування варто-
сті племінних тварин).

5. «Придбання вітчизняної техніки» - 945,0 млн грн (факт 
– 526,6 млн грн).

Тобто з різних причин за місяць до кінця календарного 
року освоєно трохи більше 2,5 млрд грн, що складає 
трохи більше 41 відсотка від запланованого. Це озна-
чає, що проблеми окремих категорій товаровиробників 
є значно глибшими ніж очікування підтримки держави. 
Тому державі як інституту регулювання діяльності варто 
звернути на загальні макроекономічні аспекти ведення 
бізнесу загалом, запровадити прозорі і прості механізми 
стимулювання підприємницької діяльності на селі, вирі-
шити питання з оптимізації податкового навантаження для 
різних категорій господарств.
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ОЧІКУВАННЯ…
Це, мабуть, найцікавіший момент, коли знаходишся в 

ситуації невдячного прогнозиста. Кожний аграрій, звичай-
но, для себе очікує більш кращих результатів діяльності, з 
острахом слідкуючи за інформацією синоптиків. Але, як то 
кажуть, «Не єдиною…» погодою.

Хоча ми всі ходимо під небесами і діємо в сільському 
господарстві залежно від погоди, коригуємо структуру 
посівних площ, технологічні операції, але успіх у цій справі 
залежить від набагато більшої кількості факторів. 

І перше, що приходить на думку: виробили то виробили 
врожай, а як його вигідно продати й отримати прибуток 
хоча б на рівні 20-30% рентабельності, щоб мати можли-
вість продовжувати розвиватися. Тож, сподівання стосу-
ються цін на продукцію, їх стабільності у період збирання 
збіжжя, відсутності штучних махінацій трейдерів тощо.

Сподівання номер два: необхідно кардинально вирі-
шити питання аграрної логістики, зберігання сільсько-
господарської продукції та її відвантаження на переробні 
підприємства у сезон збирання. Це надто важливі питання, 
які впливають на раціональний розподіл у періодах витрат 
та їх покриття аграрними виробниками, збереження якості 
продукції та оптимізації витрат на її зберігання.

Варто очікувати продовження цінових «гойдалок» на 
виробничі ресурси, як це відбувалося із мінеральними до-
бривами та паливом, особливо в критичні періоди попиту 
на них. Це доводить залежність вітчизняного ринку від зов-
нішніх тенденцій, цін, а також необхідність більш ретельно-
го планування витрат на закупівлю ресурсів аграріями.

Не варто мабуть очікувати і зняття мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення. У парламенті 
після свята Св. Миколая обіцять зробити «подарунок» і таки 
продовжити заборону. Натомість не запропоновано жод-
ного варіанту запровадження повноцінного ринку землі, 
принаймні розгляд відкладається до осені – чи то рік свині, 
чи то рік виборів наближається. Міркуйте самі…

А щодо підтримки держави, то її уже скоротили на 
1 млрд грн. Мабуть через те, що не скористалися усі бажа-
ючі у повній мірі. Тому марно сподіватися на покращення 
ситуації у цій сфері, хоча віримо у перемогу здорового 
глузду та доступність її для аграріїв.

Загалом, хочеться відмітити, що оцінка комплексу фак-
торів дає усі підстави говорити про стабільність в аграрній 
галузі та можливості поступового розвитку у 2019 році. 
Цього бажаємо усім сільськогосподарським товаровироб-
никам і споживача їхньої продукції.

Підготував
Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.

Використано матеріали із джерел:
http://www.ukrstat.gov.ua, http://minagro.gov.ua,

http://www.iae.org.ua, https://agroreview.com,  
http://agroportal.ua.

ТОВ “Український Аграрний Ресурс”
м. Київ, вул. Автозаводська, 43,   Тел.: +38 (044) 239-27-30

E-mail: info@uarostok.ua, сайт: www.uarostok.ua

З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка.
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ПЕРЕВІРЕНА ЯКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 
В ОНОВЛЕНОМУ БРЕНДІ BREVANT

Нещодавно Corteva Agriscience™, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont, презентував 
в Україні новий насіннєвий бренд Brevant™, що започаткував різновекторну аграрну стратегію 
бізнесу на вітчизняному ринку. Про перспективи розвитку насіннєвого бренду ми говорили на 
Західноукраїнському чемпіонаті на кращий гібрид кукурудзи та цукрового буряка, що відбувся 
19 жовтня на Тернопільщині на базі ПАП «Агропродсервіс».

Вже традиційний захід, який проходив у форматі цікавих 
змагань, сформував у цій природно-кліматичній зоні унікаль-
ні умови для виробничої перевірки технологічних особли-
востей вирощування культур, стійкості гібридів до хвороб і 
шкідників, потенціалу врожайності. Організатори забезпе-
чили одинакові умови вирощування сільськогосподарських 
культур для всіх учасників змагань: від посіву до збирання.

Від імені господарів заходу з привітальним словом 
виступив генеральний директор ПАП «Агропродсервіс» 
Андрій Баран, який відзначив унікальну можливість на де-
монстраційних полях вивчити кращі гібриди в одинакових 
техніко-технологічних та погодних умовах та ознайомитися 
з результатами в онлайн-режимі.

Загалом у чемпіонаті взяли участь 12 насіннєвих компа-
ній, які представили 106 гібридів кукурудзи. Серед них – і 
нові насіннєві бренди, зокрема, – Brevant Seeds, який виник 
після об’єднання компаній Dow та DuPont.

Керівник з продажу насіння ТМ Brevant seeds 
Центрально-Західного регіону Вадим Колосовський 
зазначив, що деякі гібриди вже вдруге  приймають участь 
у чемпіонаті та впевнено утримують топ-позиції. «На IV Захід-
ноукраїнському чемпіонаті на кращий гібрид кукурудзи та 
цукрового буряка ми представили гібриди кукурудзи з ФАО 
від 230 до 340. Це такі гібриди як DS 1385 А (ФАО 230), DS 0493 
В (ФАО 250), DS 1202 В (ФАО 260), DS 21196 (ФАО 260), DS 0918 В 

(ФАО 270), DS 0336 (ФАО 310) та DS 1522 С (ФАО 340).
Серед них найвищу врожайність показав гібрид DS 0336, 

який з розрахунку на гектар досягнув 15,8 тон з вологістю 
21,6% на час збирання. Таким чином, врожайність у заліку 
становила 14,4 т/га. За результатами чемпіонату цей 
гібрид отримав 7 місце у своїй групі стиглості – серед усіх гі-
бридів категорії ФАО  більше 300 інших насіннєвих компаній..

Звичайно, це не є межею продуктивності Brevant, але 
тут ми зробили акцент власне на ті гібриди, які найбільше 
підходять для вирощування цієї культури в умовах західних 
областей України. Тому результатами задоволені і вбачає-
мо у цьому перспективи розвитку насінництва», – зазначив 
керівник регіону.

Для зони Західного Поділля фахівці рекомендують гібри-
ди Brevant з нижчим ФАО, а саме – DS 1385 А (ФАО 230). 
Цей гібрид толерантний до сажкових хвороб, має добру 
вологовіддачу і його можна застосовувати у монокультурно-
му виробництві. За результатами 2017 року у господарствах 
Тернопільщини, Хмельниччини, Рівненщини та Черкащи-
ни стабільно отримували більше 11 тонн/га. У структурі 
посівних площ його варто використовувати як гібрид для 
ранніх строків збирання врожаю. Рослина цього гібриду 
сягає 250 см, а маса 1000 насінин дорівнює 280-340 грам. За 
оптимальних параметрів строків і густоти посіву та волого-
забезпеченості потенціал врожайності становить 15 тонн/га.
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Аграріям слід також звернути увагу на гібрид із ФАО 
260 – DS 1202 В, який за результатами чемпіонату досягнув 
15,4 т/га та 13,9 т/га врожайності у бункерній та заліковій 
вазі відповідно. Він відноситься до трьохлінійних гібридів 
з потужним стартовим ростом під час вегетації. Спостере-
ження за ним підтвердили характерну особливість – по-
сухостійкість, при цьому рослина росте до 270 см,  а маса 
1000 насінин досягає 330 грам. Окрім високого потенціалу 
продуктивності, до його якостей можна віднести відмінну 
міцність стебла та хорошу ремонтантність. До переваг гід-
бриду  також належить можливість застосування у сівозміні 
після соняшнику або як монокультуру, гібрид навіть за 
відсутності достатнього рівня вологи на весні дуже добре 
стартує у рості.

Окрасою представленої на чемпіонаті лінійки кукурудзи 
звичайноє DS 0336 (ФАО 310), який належить до простих та 
інтенсивних гібридів. Він підходить до інтенсивної технології 
вирощування, характеризується ранніми строками цвітіння 
і дозрівання, висота стебла приблизно 240 см. Має прекрас-
ну вологовіддачу – на рівні з ранньостиглими гібридами. 
Потенціал врожайності становить 16 тонн з гектару.

Brevant зосереджується в основному на зерновому 
напряму насінництва, хоча менеджери планують розширити 
роботу і щодо силосної кукурудзи, оскільки тваринництво 
стає стратегічною галуззю для багатьох сільськогосподар-
ських підприємств.

«Загалом, наш бренд доволі молодий, особливо враховую-
чи створення нового імені. На ринку України бренд Dow Seeds 
активно присутній всього більше 5 років, та ряд гібридів 
українським аграріям дуже добре знайомий.  Вони характе-
ризуються стабільною і високою врожайністю у товар-
них посівах, їх висівають у різних природно-кліматичних 
зонах. Однак, ми  розуміємо необхідність просування нових 
гібридів, що відповідають сучасним умовам вирощування. 
Тому в лінійці Brevant такі гібриди вже присутні у всіх групах 
стиглості. Основними напрямами наших селекціонерів є: 
вирощування в умовах монокультури, толерантність до 
хвороб (особливо сажкових), стійкість до посухи», – проко-
ментував Вадим Колосовський.

Якщо говорити про частку гібридів за групами стиглості, 
то у Західному регіоні відстотків 15-20 займають гібриди 
з ФАО вище 300. Зокрема, багато господарств висівають 
гібрид ДА Сонка (ФАО 350), потенціал якого складає майже 
18 т/га. Широко популярний також гібрид DS 0336 (ФАО 
310), що має надзвичайно хорошу вологовіддачу та забезпе-
чує високу врожайність – до 16 т/га. 

Та особливістю Західного регіону України є використання 
у переважній більшості господарств гібридів кукурудзи з 
ФАО в діапазоні 250-310.

Для нижчих груп стиглості Brevant Seeds пропонує гібри-
ди DS 0918 В (ФАО 270), DS 1202 В (ФАО 260) та DS 0493 В 
(ФАО 250). Тобто лінійка бренду надзвичайно різноманітна і 
може задовільнити будь-які потреби виробника.

Гібриди кукурудзи Brevant Seeds є широко доступні на 
ринку, адже мережа дистриб’юторів насіння цього брен-
ду ефективно працює в усіх куточках України. Партнери 
насіннєвого бренду надзвичайно відповідальні та спільно 
з агрономами-консультантами готові надати професійні 
поради і консультації.

Підтвердженням надійності гібридів кукурудзи Brevant є 
той факт, що в Україні продається понад 100 тисяч посівних 
одиниць насіння цього бренду. Сьогодні Brevant Seeds про-
понує понад 15 гібридів для різноманітних потреб україн-
ського аграрія.

Після оголошення офіційних результатів IV Західноукра-
їнського чемпіонату на кращий гібрид кукурудзи, насіннє-
вий бренд Brevant підтвердив реноме надійного і стабільно-
го  виробника та партнера.

Андрій Сава

Керівник з продажу насіння ТМ Brevant seeds  
Центрально-Західного регіону 

Вадим Колосовський
Тел.: +380442302655, факс: +380442892041

Моб.: +380503663660
E-mail: vkolossovskiy@dow.com
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ТОВ «АГРОТЕХНОСОЮЗ»: ДОСВІД ЕКСПЕРТІВ 
ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВРОЖАЮ

29 листопада в Києві відбулася щорічна науково-практична конференція на тему «Вплив 
продуктів компанії «Агротехносоюз» на забезпечення реалізації генетичного потенціалу 
рослин». Власне, «Агротехносоюз» як ексклюзивний імпортер німецької компанії Humintech 
GmbH в Україні запросив своїх партнерів-дистриб’юторів зі всіх регіонів країни, аби 
актуалізувати важливі технологічні аспекти правильного використання гуматів, обговорити 
практичний досвід та майбутню стратегію впровадження препаратів Humintech на 
українському ринку.

Компанія «Агротехносоюз» вже не перший рік впевне-
но займає позицію лідера з реалізації якісних органічних 
антистресантів та регуляторів росту на основі гумінових 
і фульвових кислот на ринку України.  Продукти компанії 
успішно допомагають аграріям долати рослинні стреси 
різного походження, реалізовувати і розкривати генетич-
ний потенціал рослин, збільшувати свої доходи не затрача-
ючи значних коштів. Підприємство  стрімко розвивається, 
закріплюючи в українській аграрній галузі цей сегмент 
препаратів, який є базовою частиною сучасної грамотної 
агрономії. Кожного року все більше господарств почи-
нає включати ці продукти в технологію, що допомагає їм 
впоратися з негативними наслідками посухи, заморозків, 
перепаду температур, післядії пестицидів тощо. Цього 
року «Агротехносоюз»  значно розширив свою команду, 
охопивши таким чином всі регіони України. 

На конференції виступали спікери компанії «Агротех-
носоюз», а також запрошені партнери. Дмитро Козарен-
ко, заступник директора з маркетингу та розвитку 
продукту, присвятив свою доповідь біологічній активності 
та впливу препаратів на розвиток рослин. Фахівець надав 
детальний аналіз різних видів гуматів та розповів про їхні 
відмінності. Ключовим моментом у цьому аспекті є діюча 
речовина, зазначив він. Агровиробникам треба розуміти, 
що дешеві препарати мають низьку ціну, як правило тому, 
що у них нижча концентрація чи якість діючої речови-
ни. Різні виробники використовують вугільну, торф’яну 
сировину, вермикомпост, сапропель тощо, але найбільш 
якісною речовиною для виробництва гуматів є леонардит.  
Саме  леонардит є основною сировиною для виробництва 
90% гумінових препаратів, що виготовляють у світі. Гумати 
на основі леонардиту показують найбільш високі резуль-
тати нівелювання стресу та підвищення схожості рослин, 
оскільки мають високу біологічну активність у складних 
погодних умовах, коли рослинам тяжко дається засвоєння 
будь-яких речовин. Саме ця біологічно активна сировина є 
основою препаратів Humintech GmbH, і для них її добува-
ють виключно в Німеччині. 

Компанія «Агротехносоюз», тримаючи за основу науко-
вий підхід, впроваджує та рекомендує технології того чи ін-
шого препарату тільки після проведення тривалих дослідів 
– на різних культурах, у різних регіонах України. Отримані 
позитивні результати для рослин говорять агровиробнику 
в першу чергу про те, що він понесе мінімальні витрати 
і отримає хороші прибутки з врожаю. Наведемо кілька 
прикладів польових дослідів у господарствах-партнерах 
компанії «Агротехносоюз» у різних регіонах. Застосування 
«прибуткової» технології (обробка насіння та 3 обробки 
протягом вегетації) із препаратами Humintech на пшениці 
озимій коштувало 11,6 євро/га, що у підсумку збільшило 
прибуток на 121,17 євро/га (7,1 ц/га). Внесення препарату 
Фульвігрін Антистрес на кукурудзу у фазі 3-4 листків після 
холодового стресу коштувало 10 євро/га, в кінці сезону 
це дало плюс 111,83 євро/га (9,3 ц/га). Для нівелювання 
післядії гербіциду на соняшнику у фазі 6-8 листків внесли 
Фульвігрін Антистрес, затративши 10 євро/га, що дало свій 
ефект вартістю плюс 96,88  євро/га (3,34 ц/га). Включення 
гуматів у технологію вирощування сої, а саме препаратів 
Гуміфілд Форте Фульвік та Фульвітал Плюс, дало витрати 
7,5 євро/га, а прибавку 33,24 євро/га (1,52 ц/га). Загалом 
в середньому препарати Humintech GmbH дають 8-12% 
прибавки врожайності за умови обробки насіння та 2-3 об-
робок протягом вегетації.

Юлія Коломієць, доктор сільськогосподарських 
наук, доцент НУБіП, висвітлила тему фізіологічної дії гу-
матів. Варто зазначити, що ці препарати збільшують розмір 
листків на рослині, їхню площу і товщину, стимулюють ріст 
кореня та загалом позитивно впливають на процес фото-
синтезу. Гумати посилюють дихання рослин, завдяки цьому 
прискорюється обмін речовин та синтез амінокислот. 
Також вони пришвидшують поглинання макро- і мікроеле-
ментів та підвищують коефіцієнт їх засвоєння з ґрунту. 

Окремою важливою темою є правильне приготування 
розчину для обприскування рослин. Великою перева-
гою препаратів компанії «Агротехносоюз» є можливість 
внесення їх із більшістю видами пестицидів та добривами, 



але перед внесенням обов’язково потрібно робити тест 
на сумісність. Оптимальний pH води для розчину складає 
6,0-7,0, але його можна коригувати в залежності від стану 
ґрунтів. 

В рамках конференції також відзначимо виступ Віталія 
Струмінського, продукт-менеджера з напряму зернові 
культури компанії «Євраліс». З 2017 року для власних до-
слідних полів компанія почала обробляти насіння гібридів 
кукурудзи Конкорд, Метод, Астероїд та Креатив препа-

ратом Гуміфілд ВР-18. Для порівняння залишили ділянку 
з тими ж гібридами, але з необробленим насінням. Як 
розповів пан Віталій, 2017 рік був важким для цієї культури, 
але завдяки Гуміфілду генетичний потенціал (врожайність) 
було реалізовано на +6 - +20% – у порівнянні з ділянкою з 
необробленим насінням. І цього року в «Євраліс» почали 
обробляти вже всю лінійку кукурудзи, у тому числі й новий 
гібрид Фарадей. Розуміючи високу ефективність внесення, 
планують розвивати співпрацю, включати нові дослідні 
ділянки і з іншими культурами – соняшником, соєю і, мож-
ливо, сорго.

Після завершення офіційної частини конференції своїм 
найкращим партнерам-дистриб’юторам компанія «Агро-
техносоюз» вручила золоті та срібні сертифікати, після 

чого все товариство продовжило спілкування за дружнім 
обідом, а редакція журналу «АгроЕліта» тим часом поспіл-
кувалася з представниками компанії-організатора та її 
партнерами.

Володимир Тіцький, керівник з розвитку Західного 
регіону ТОВ «Агротехносоюз»:

«Будучи частиною команди «Агротехносоюзу», я завжди 
ставлю перед собою мету тісно взаємодіяти з клієнтом і 
приносити йому максимум користі від співпраці, знаходячи 
індивідуальні комплексні рішення саме для нього. Досвідчені 
агрономи, з котрими я спілкуюся у своєму регіоні, розумі-
ють, що успіх залежить від дуже багатьох початкових 
факторів. Зокрема одним з таких факторів є обробка 
насіння перед висіванням у ґрунт. Обробка нашим продук-
том Гуміфілд Форте Брікс дає змогу отримати здорові 
вирівняні сходи рослин та краще сформовану кореневу 
систему, що в майбутньому позитивно вплине на врожай-
ність рослин.

Нерідко аграрії в моєму регіоні стикаються на полях з 
проблемами, що спричинені несприятливими погодними 
умовами, наприклад, ранньовесняними заморозками, або 
перепадами температур вдень та вночі більше ніж на 15°С. 
Це, так би мовити, «удар по кишені» власника господар-
ства, адже відбувається зниження врожайності рослин і, 
відповідно, зменшення прибутку. Щоб нівелювати вплив 
цих негативних факторів, я рекомендую господарствам 
застосовувати продукт Гуміфілд Форте Фульвік, що надає 
рослині стійкість до різких коливань температур і сти-
мулює кущення.
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Щороку на ринок виходять нові продукти компанії 
«Агротехносоюз», що задовольняють все більшу кількість 
клієнтів, враховуючи наш індивідуальний підхід до умов та 
потреб кожного господарства».

Анна Лопатюк, агроном-консультант ТОВ «Агротех-
носоюз» у Черкаській обл.:

«Вже півроку працюю у компанії, консультую господар-
ства щодо використання наших продуктів. Черкаська 
область є досить цікавою – на правій її частині в госпо-
дарствах більш складні умови, тому вони охоче почали 
використовувати наші продукти, адже побачили значний 
ефект зниження стресу рослин та прибавки врожайно-
сті. На лівому боці області – гарні чорноземи, і більшість 
господарств ще не розуміє, навіщо у технологію включати 
антистресанти та стимулятори росту, вони користу-
ються перевагами якісного ґрунту. Тому ми закладаємо на 
цих територіях досліди та показуємо, яким чином можна 
розкрити потенціал рослин, адже їхні можливості не обме-
жуються ґрунтом».

Віктор Газда, менеджер з роботи з VIP-клієнтами 
Тернопільського підрозділу агрохімічної компанії 
«Вітагро»:

«З компанією «Агротехносоюз» у нас вже склалися дружні 
партнерські відносини. Ми представляємо весь пакет 
продукції німецького виробника Humintech GmbH. Розкажу 
про 2018 рік – він був дуже складний за погодними умовами, 
починаючи зі швидкого переходу зі зими на літо, продов-

жуючи подальшою нестачею вологи, а потім – великою 
кількістю дощів, коли їх вже не було потрібно. Відповідно, 
були стислі терміни для внесення пестицидів, а велика 
кількість хімічних речовин вводить рослину в пригнічений 
стан. Це все спричинило суттєві стреси рослин, і в цих 
умовах, використовуючи препарати компанії «Агротехно-
союз», тернопільські господарства отримували прибавки 
врожайності від 10% до 20% – як на товарних, так і на 
дослідних посівах. Сьогодні на конференції було важливо 
зробити підсумки поточного року, спланувати наступний 
рік та почути необхідну технологічну інформацію від пред-
ставників «Агротехносоюзу».

Олександр Назаренко, керівник Харківського під-
розділу ТОВ «Флора»:

«З компанією «Агротехносоюз» співпрацюємо вже більше 
двох років, на сьогодні збільшили об’єм реалізації їхньої 
продукції у 2 рази. Препарати чудові, що підтверджують 
господарства, які їх використовують. Програма цього-
річної конференції мені дуже сподобалася, для себе почув 
багато цікавого. Особливо цікавим було порівняння різ- 
них типів гуматів. Важливо, що про конкурентів не сказ-
али жодного поганого слова, наводили тільки об’єктивні 
дані».

Тетяна Бєлінська











РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТНИХ 
ДОБРИВ: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Приносимо у кишенях, а вивозимо машинами
Академік Власюк П. А.

Аграрна галузь України з кожним роком показує невпинний ріст та інтенсивний розвиток технологій 
у рослинництві. Так, підтвердженням цього є рекордний збір урожаю зернових культур у сезоні 2018 
року, який на 1 грудня склав понад 68 млн тонн збіжжя, і це незважаючи на доволі складні кліматичні 
умови цього року. Поясненням цього факту є не збіг обставин, а планомірний ріст інвестицій в 
агробізнес, вдосконалення та адаптація технологій вирощування.

Ускладнення умов виробництва викликані перманентни-
ми кліматичними катаклізмами та сталим зростанням цін на 
виробничі ресурси. В такій ситуації аграрії вимушені адекват-
но реагувати на зміни умов вирощування задля дотримання 
належного рівня рентабельності. 

У структурі виробничих витрат вартість мінеральних 
добрив складає від 20 до 45%, в свою чергу найбільшу частку 
з них займає вартість азотної групи. Специфікою ефективного 
використання азотних добрив є врахування всіх їхніх особли-
востей під час застосування. Справа в тому, що азотні добрива 
найбільш рухливі, тобто у разі недотримання умов застосу-
вання вони здатні втрачатися з кореневмісного шару чотирма 
шляхами: через вимивання нітратів, денітрифікацію газопо-
дібних форм, вивітрювання аміаку та необмінне поглинання 
амонійних форм.

Для мінімізації втрат азоту,  підвищення врожайності та 
прибутковості виробництва управління азотом має вра-
ховувати культуру, під яку його вносимо, та умови, за яких 
проводимо удобрення. Не менш важливою є оптимізація 
живлення культур за іншими елементами, так як згідно Законів 
Мінімуму та Оптимуму дозволять ефективно використати азот 
із мінеральних добрив рослини спроможні лише за умови до-
брого забезпечення іншими елементами живлення. Особливо 
вагому роль в азотному живленні відіграють такі елементи як 
сірка, молібден, мідь та марганець. Про особливості впливу 
цих елементів на азотний обмін ми поговоримо далі.

СІРКА
Серед усіх макро-, мезо- та мікроелементів сірка має з 

азотом найтісніший взаємозв’язок, тобто вплив на засвоєн-
ня та трансформацію азоту в рослинах.  Всі білкові сполуки 
включають амінокислоти, що містять сірку, тому стає зрозу-
мілою її роль у білковому обміні та засвоєнні азоту з ґрунту. 
Крім того, сірка входить до складу багатьох фізіологічно 
активних сполук, таких як біотин, тіамін, коензим А, глютатіон, 
ліпоєва кислота та ін. Ці сполуки приймають участь не лише в 
азотному (білковому) обміні, але і в інших не менш важливих 
процесах метаболізму.

За чутливістю до вмісту в ґрунті та виносу сірки з врожаєм 
культури діляться на такі групи:

• високочутливі – хрестоцвіті (ріпак, гірчиця). Винос з 
урожаєм 45 – 85 кг/га; 

• чутливі – айстрові (соняшник) та бобові (соя, горох). 
Винос з урожаєм  20 – 40 кг/га;

• малочутливі – зернові, картопля. Винос з урожаєм  від 
15 – 25 кг/га.

Відповідно, плануючи систему живлення культур, у першу 
чергу азотне удобрення, норму сірковмісних добрив потрібно 
визначати залежно від норми азотного живлення та чутливо-
сті культури до сірки. 

Так, оптимальним співвідношенням азоту до сірки для 
удобрення культур першої групи є 1:5-6, для культур другої 
групи – 1:7-8, для третьої групи – 1:8-10. Завдяки оптимально-
му поєднанню азоту та сірки інтенсивність засвоєння азоту 
з мінеральних добрив та ґрунту зростає на 15-25%, зростає і 
вміст білків (клейковини), олійність у технічних культур.

Найбільший дефіцит сірки проявляється на легких ґрунтах, 
з низьким вмістом гумусу та у регіонах з середньорічною 
кількістю опадів більше 600 мм. 

МОЛІБДЕН
Цей мікроелемент потрібен рослинам в меншій кількості 

ніж бор, марганець, цинк та мідь, але і він є не менш важли-
вим. Найбільше значення молібден має у азотному живленні 
бобових культур завдяки тому, що цей елемент входить у 
склад двох ферментів нітратредуктази та нітрогенази. Ос-
танній фермент відповідає за процес переведення в доступ-
ний стан атмосферного азоту під час симбіотичної азотфіксації 
бульбочковими бактеріями. В свою чергу нітратредуктаза 
відповідальна за відновлення в рослинах нітратів до нітритів у 
процесі білкового обміну.

За оптимального забезпечення рослин молібденом по-
кращується засвоєння нітратного азоту з ґрунту, зменшується 
його вміст у вирощеному врожаєві та суттєво зростає рівень 
азотфіксації.

Найбільш чутливими культурами до застосування молібде-
нових добрив є бобові, цукровий буряк, ріпак та пшениця.

Найбільший дефіцит молібдену проявляється на ґрунтах з 
кислою та лужною реакцією ґрунтового розчину (рН 4,5-5,5 та 
7,5-8,0).

МІДЬ
Мідь входить до складу більше 10 металоферментів, що 

відіграють важливу роль у процесах метаболізму рослин. В 
свою чергу на азотний обмін мають прямий вплив такі фер-
менти, що містять мідь: нітритредуктази, гіпонітритредуктази 
та редуктаз окису азоту. Вони впливають на трансформацію 
мінерального азоту в рослині в органічну форму.

Найбільш чутливими до вмісту міді в ґрунті та виносу з 
урожаєм є зернові культури, цукровий буряк, соняшник та 
горох. Потреба у застосуванні міді зростає за збільшення норм 
азотного удобрення. 

Найбільший дефіцит міді проявляється на піщаних, супіща-
них та торфових ґрунтах, також мідь переходить в недоступ-
ний стан за рН ґрунтового розчину більше 7.

Висновки: 
1. Для підвищення ефективності застосування азотних 

добрив та збільшення врожайності культур необхідна опти-
мізація мінерального живлення не тільки за фосфором, калієм 
та сіркою, але й за вище висвітленими мікроелементами.

2. Застосування сірки, молібдену, міді потрібно поєднувати 
із внесенням азотних добрив незадовго до періоду активного 
споживання азоту рослинами.

3. Найбільш оптимальним способом спільного застосу-
вання азотних добрив з мікроелементами синергістами є 
приготування сумішей КАСу з необхідним співвідношенням за 
сіркою, молібденом та міддю.

Технологія приготування сумішей рідких добрив, норм 
та термінів застосування розроблена спеціалістами проекту 
FreeFarm. 

Олег Пелипенко, керівник агрономічного  
супроводу проекту FreeFarm
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ПРОДУКТИВНА ВОЛОГА – БУТИ ЧИ 
НЕ БУТИ?

Пошук комплексу заходів, спрямованих на раціональне використання природ-
них ресурсів вологи, потребує оцінки ефективності акумуляції твердих опадів 
шляхом снігозатримання.

Дефіцит вологи – один з головних факторів у сільсько-
господарському виробництві, прояв якого приводить до 
недоборів урожаю і негативних змін якості продукції. Як 
показує практика останніх років, дедалі більше зроста-
ють ризики виникнення посушливих умов. Тому сучасні 
технології вимагають як від науковців, так і від аграріїв 
суттєвого їх удосконалення, і зокрема в пошуку комплек-
су заходів, спрямованих на раціональне використання 
природних ресурсів вологи. Одним із найбільш широкові-
домих методів накопичення вологи в зимовий період, над 
яким все частіше починають задумуватися господарники, 
є снігозатримання. 

СНІГОЗАТРИМАННЯ: ЗА І ПРОТИ
Проте, як і в кожній «добрій справі», є свої плюси і 

мінуси. Щодо плюсів, тут все просто і всім все зрозуміло. 
За допомогою снігозатримання можна додатково нако-
пичити певну кількість води. Однак, науковцями експе-
риментально доведено, що це майже не позначається на 
запасах продуктивної вологи і, як результат, практично 
не впливає на врожайність. А от питання мінусів постійно 
залишається дискусійним. На перший погляд, снігоза-
тримання – досить проста процедура, виконання якої не 
вимагає спеціальних навичок і знань. Тоді як неправильна 
організація території, вибір місця і нарешті, сама техніка 
проведення робіт гарантує повний провал.

За узагальненими даними, в рови, яри і на пустирі 
наноситься в середньому приблизно 20% снігу. Але якщо 
навіть весь сніг залишити на місці, його все ще буде недо-
статньо для зволоження кореневмісного шару ґрунту на 
всю глибину, а установка снігозатримуючих щитів забезпе-
чує його утримання на одних ділянках за рахунок змен-
шення на інших. Крім того, невміло поставлена перепона 
буде збирати біля себе короткі, але круті замети, наявність 
яких призведе до запізнення з ранньовесняним обробіт-
ком ґрунту. Практика показує, що за нерівномірного роз-
поділу снігового покриву, фізична стиглість ґрунту також 
наступає нерівномірно. Тому для господарств, які плану-
ють практикувати снігозатримання потрібно врахувати ті 
негативні фактори, що можуть проявитися. 

Окремим питанням є господарства, у землекористу-
ванні яких є горбиста місцевість, для них снігозатримання 
мало би стати невід’ємним агрозаходом, з метою змен-
шення стоку талих вод та поширення ерозійних процесів 
ґрунту. На різко виражених схилах, незалежно від напрям-
ку пануючих вітрів доцільно ставити перешкоди. І краще 
їх розташовувати поперек найбільшого схилу. За такого 
розміщення потрібно менше матеріалів і праці. 

Проведений нами аналіз засвоєння опадів осінньо-зи-
мового періоду засвідчує, що найвище засвоєння снігової 
води відбувалося у роки з сухою осінню, коли величина, 
так званого осіннього промочування ґрунту не переви-
щувала 25-30 см. Хоча дані останніх років вказують на 
той факт, що зі зміною клімату в бік потепління глибина 
осіннього промочування ґрунту почала втрачати регу-
люючий вплив на процес весняного вологонакопичення. 

Причина цього явища, мабуть, полягає в одній з характер-
них особливостей ґрунту, зокрема в його шпаруватості. 
Ще більш як півтора століття тому наш земляк Олексій 
Григорович Дояренко стверджував, що вирішальну роль у 
таких процесах як водопроникність, повітропроникність, 
вологоємкість, капілярне підняття тощо відіграє капілярна 
і некапілярна шпаруватість і зокрема співвідношення між 
ними. На думку багатьох дослідників, для нормального 
росту і розвитку рослин, оптимум загальної шпаруватості 
ґрунту має бути в межах 50-60% від його об’єму, зі співвід-
ношенням між капілярною і некапілярною шпаруватістю 
1:1. У разі порушення цього співвідношення волога не фік-
сується. Зафіксовані випадки коли після вбирання талих 
або дощових вод, вологоємність вже протягом 1-2 діб не 
перевищувала 10-12% від маси сухого ґрунту. В результаті 
чого навіть за рясних дощів рослини відчувають дефіцит 
вологи. І тут виникає цілком логічне запитання. 

ЧИМ МИ МОЖЕМО ДОПОМОГТИ НАШИМ 
ҐРУНТАМ?

Ще зі студентської лави ми пам’ятаємо, що шпарува-
тість ґрунту залежить від його гранулометричного складу, 
обробітку, життєдіяльності ґрунтової фауни і головне 
– вмісту органічної речовини. Збагачення ґрунту органі-
кою, яка одночасно є вихідним матеріалом для побудови 
зернистої водостійкої структури, – один з істотних фак-
торів у боротьбі з посухою. Здатність органічної частини 
ґрунту утримувати воду в 2,5-3 рази вища, ніж у мінераль-
ної. Реальним і найменш затратним методом вирішення 
цього питання є сидерати. Незважаючи на багатогранний 
позитив від сидератів (підвищення біологічної активності, 
розпушення підорного шару, зниження кислотності тощо) 
питанням сидерації як раціонального використання воло-
ги приділяють мало уваги.

Іншим досить дієвим методом у протистоянні рослин 
з посухою є застосування препаратів за участі пектинів 
та амінокислот. Пектини входять до складу рослинних 
клітин у вигляді біополімерів за участю солей кальцію, 
магнію та натрію. Разом з іншими компонентами клітинних 
стінок рослин вони забезпечують їхню міцність і еластич-
ність, оберігають рослини від висихання, забезпечують 
посухостійкість і морозостійкість, виконують захисну 
роль рослин у взаєминах з фітопатогенами, сприяють 
ліквідації пошкоджень та виходу рослини зі стану стре-
су. Адже стрес – це не лише погіршення біосинтетичних 
процесів, а насамперед порушення відтоку метаболітів. 
І саме полісахариди беруть на себе функцію нейтраліза-
ції вільних радикалів метаболічною детоксикацією. Їхні 
макромолекули є визначальними в проростанні насіння і 
рості рослин. Активні цукри пектинів (олігосахариди), ма-
ючи малу молекулярну масу, характеризуються високою 
фізіологічною активністю і є прекрасним енергеном. Крім 
того, пектини здатні взаємодіяти з білковими антигенами 
та стимулювати гормональний імунітет рослини-господа-
ря, а також покращувати проникнення води та поживних 
речовин клітини. 
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Шкода, що асортимент препаратів на ринку України, до 
складу яких входять пектини, є дещо обмеженим, тому й 
не всі аграрії мають можливість переконатися у їхній ефек-
тивності. Щоправда цей дефіцит дещо вдається компенсу-
вати препаратами за участі амінокислот та фітогормонів. 
Хоча й порівнювати різні функціональні групи не зовсім 
коректно, проте завдяки здатності цих речовин впливати 
на гормональний баланс та осмотичний потенціал клітин, 
ми не маємо права про них забувати. Так, наприклад 
7-10 денна засуха здатна повністю змінити гормональ-
ний статус рослин: катастрофічно знижується рівень 
індолілоцтової кислоти (ІОК), натомість зростає вміст 
інгібітора – абсцизової кислоти (АБК). Хоча й накопичення 
АБК є цілком логічною реакцією рослини на стрес, проте 
дефіцит вологи нерідко позначається на інтенсифікації 
дихання, тоді як надмірне дихання призводить до накопи-
чення активних форм кисню та гальмування синтезу АТФ. 
Адже головна функція будь-якої рослини це формування 
потомства, а формування врожаю – це вже прерогатива 
агрономів (технологів).

Серед препаратів за участю амінокислот найбільшої 
уваги заслуговують продукти, що мають поліфункціональ-
ні властивості. Так, наприклад, в рослині пролін виступає 
як структурний компонент білків і як вільна амінокислота. 
Підвищена потреба в проліні виникає після впливу висо-
ких і низьких температур, після підвищених концентрацій 
NaCl і важких металів, за окислювального (оксидативного) 
стресу, дії ультрафіолетового випромінювання. Спрямова-
ну дію на активізацію водообмінних процесів та на форму-
вання кореневої системи мають гліцин та аланін. Вони не 
лише входять до складу білків та продукують фітогормони, 
але і відповідають за ділення клітин та морфогенез росли-

ни в цілому, а головне – кореня. Достатній рівень гліцину 
сприяє росту тканин, а його роль у захисті клітин від 
зневоднення є беззаперечною. Молекули гліцину набагато 
менші відносно інших хелатуючих речовин, а препарати, 
в яких він міститься, як правило, мають більшу концентра-
цію інших структурних компонентів, які разом з гліцином 
вбудовуються у клітини, перешкоджаючи втраті вологи. 
Одноосібна дія гліцину в стресових умовах проявляєть-
ся значно слабше ніж в тандемі з проліном, який сприяє 
підвищенню імунітету рослин та  регулюванню азотоб-
мінних процесів. Потреба у цій амінокислоті найгостріше 
виникає в умовах водного та температурного стресів. 
Доповненням вище зазначених амінокислот є аланін, який 
спряє зміцненню імунної системи, підтримує та відновлює 
тургор у рослин.

Для багатьох агрономів цікавим буде той факт, що 
гліцин у комплексі з іншими амінокислотами посилює 
засвоєння фосфору, що вкрай важливо на ранніх етапах 
органогенезу та за перепадів температур. Оскільки росли-
ни чутливі до фосфорного голодування на ранніх етапах 
органогенезу, а його нестачу важко наздогнати в подаль-
шому, то його фіксація у прикореневій зоні є вкрай важ-
ливою, адже саме цей елемент мінерального живлення 
відповідає не лише за рівномірність сходів, але і за краще 
формування кореневої системи та покращує її поглинаючу 
здатність в цілому. 

Марія Августинович,

кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач науково-дослідною

лабораторією інноваційних технологій та впровадження
ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин»
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ОБПРИСКУВАЧ KUHN PARRUDA ВІД "ВФК" 
НА ПРОФЕСІЙНОМУ СВЯТІ АГРАРІЇВ

16 листопада на Волині традиційно відбулось святкування Дня працівника сільського 
господарства, яке вже вкотре дозволило спільноті волинських аграріїв зібратись та приємно 
провести разом час. Адже не дивлячись на те, що кожен працює за принципом «я один в полі 
воїн», насправді всі аграрії мають тісний зв’язок один з одним, адже вони об’єднані одними 
умовами та метою розвивати сільське господарство в Україні.

ДОСЯГНЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
ВОЛИНІ

Урочистий захід був організований Департаментом 
агропромислового розвитку Волинської ОДА. Дійство 
відбувалося в обласному українському музично-драма-
тичному театрі імені Т. Г. Шевченка. Все розпочалося з 
урочистих привітань від представників Обласної державної 
адміністрації та Міської ради і нагородження найкращих 
аграріїв області, які зробили великий внесок в економічний 
розвиток не тільки регіону, а й всієї України. 

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко у свої про-
мові підкреслив, що земля є найціннішим ресурсом, саме 
тому її треба поважати та берегти. Директор Департаменту 
АПК Волинської ОДА Юрій Горбенко зазначив, що волин-
ський край стрімко розвивається в аграрному напряму, і 
завдяки впровадженню передових технологій вже втрачає 
репутацію складної зони для вирощування культур. Цього 
року аграрії області зібрали рекордний врожай – понад 
мільйон тонн зерна з середньою врожайністю 80 ц/га. На 
сьогоднішній день тут успішно вирощується кукурудза, що 
не було притаманно регіону раніше. І потенціал аграрної 
Волині ще далеко не вичерпано, тому попереду – нові 
досягнення та рекорди.

Головним партнером в урочистому святкуванні Дня 
працівника сільського господарства  виступила «Волинська 
фондова компанія», яка є одним з найпотужніших підпри-

ємств на Волині та основним джерелом, що забезпечує 
аграріїв краю якісною технікою світових брендів. Саме ця 
компанія грає ключову роль у розвитку аграрного бізнесу в 
регіоні.  Фактично всі аграрії, які відвідали захід, є успішни-
ми клієнтами «ВФК». 

Вже 25 років професійна команда «Волинської фондової 
компанії» просуває на українському ринку високоякісну 
техніку для будь-яких потреб аграріїв, а також забезпечує їх 
широким асортиментом запасних частин. На сьогоднішній 
день, окрім центрального офісу, який знаходиться у Луцьку, 
працюють філії компанії у Полтаві, Вінниці, Одесі,  Дніпрі, 
Хмельницькому, Житомирі та Києві. І в кожній з них здійс-
нюється оперативний сервіс. 

Маючи потужну та мобільну  сервісну службу, «ВФК» за-
безпечує надійне обслуговування і ремонт, техніка достав-
ляється покупцю в господарство та запускається сервісною 
службою компанії. «ВФК» використовує комплексний підхід 
по роботі з клієнтами та партнерами, що забезпечує ши-
рокий вибір умов і форм розрахунків за придбану техніку 
та послуги. Кожен продаж забезпечується обов’язковим 
безкоштовним навчанням операторів (комбайнерів, трак-
тористів, інженерів), що дає можливість їм швидко освоїти 
високотехнологічні машини і уникнути будь-яких проблем 
в їх експлуатації. Керівництво та технічні спеціалісти «ВФК» 
не лінуються вкладати зусилля в свій професійний ріст, 
саме тому ті клієнти, які розпочали співпрацю з компанією, 
вже не хочуть її припиняти.
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KUHN PARRUDA 3000 – «ЗІРКА» СВЯТА

На театральній площі, де традиційно на честь свята 
проходив ярмарок волинських виробників, «Волинська 
фондова компанія» представила експозицію з трьох оди-
ниць техніки: трактора Massey Ferguson 6713, агрегатовано-
го розкидачем мінеральних добрив Unia RCW 8000 та нової 
моделі самохідного обприскувача Kuhn Parruda 3000 МТ. 
Саме цій машині з величезними «крилами» хочемо приділи-
ти окрему увагу.

Модель Kuhn Parruda 3000 МТ є найбільшою у лінійці 
Kuhn. Вона зорієнтована на роботу у великих господар-
ствах в складних умовах. Об’єднує в собі гнучкість, надій-
ність, безпеку, економічність та продуктивність. 

Об’єм баку цієї машини – 3000 л, в ньому постійно від-
бувається перемішування розчину задля підтримки рівно-
мірної концентрації. Всередині встановлений бак з чистою 
водою для промивання обприскувача. Штанга 9-секційна, її 
довжина становить 30 м. В стандартній комплектації цього 
обприскувача є гідравлічний автопілот, який передбачає 
посекційний контроль штанги, що дозволяє економити 
засоби захисту рослин в межах 15%. Встановлена система 
навігації AgroNave – це новітня розробка компанії Kuhn. Су-
часна система стабілізації штанги має назву Equlibra, також 
виробництва Kuhn.

Оператор має можливість задати бажану норму об-
прискування і встановити робочу висоту в діапазоні від 
0,5 до 2,7 м. Модель 3030 МТ, у порівнянні з моделями попе-
редньої серії МА, характеризується високим кліренсом 
– 1,7 м. Це дає можливість спокійно працювати по соняшни-
ку, ріпаку, кукурудзі.

Обприскувач обладнаний автоматичною пневматич-
ною підвіскою, що навіть при коливанні коліс на ямах 
дозволяє самому обприскувачу залишатись стабільним. Та-
ким чином, машина може працювати з високою швидкістю 
– до 35 км/год. На швидкості менше 15 км/год. на ньому не 
працюють.

Обприскувач має 4-циліндровий дизельний двигун  
з турбонадувом фірми MWM, потужністю 180 к.с. Він во- 
лодіє високим обертовим моментом, низьким рівнем 
витрати палива і відповідає європейським нормам еколо-
гічної безпеки. Коробка передач – механічна, 12 вперед, 
2 назад.

Ключовою перевагою Kuhn Parruda 3030 МТ є його 
демократична ціна, за рахунок того, що дана модель об-
ладнана механічною трансмісією 4х2, яка є дуже дешевою 
та надійною в експлуатації, в той час як гідравліку обслуго-
вувати досить дорого. Крім того, така трансмісія дозволяє 
значно економити паливо – до 30%. Якщо зазначити кон-
кретні витрати – це 0,6 л/га, що є чудовим показником.

Ще однією особливістю даного обприскувача є те, що він 
найлегший на ринку у своєму класі: якщо конкуренти ва-
жать в межах 14 т, то Parruda 3030 МТ – 11 т. Це в сукупності 
з радіальними шинами дозволяє знижувати тиск і вплив 
машини на ґрунт, а також підвищує продуктивність машини 
у важких умовах, зокрема на вологому ґрунті.

Дизайн Parruda 3030 МТ розробляли інженери 
компанії Kuhn, в ньому враховані всі необхідні умови для 
комфортної та безпечної роботи оператора. Таким чином, 
враховуючи численні переваги цього обприскувача, добро-
му господарю можна сміливо обирати саме його для про-
дуктивного, економічного та комфортного захисту полів.

ПРИВІТАННЯ ТА ПРИЄМНІ СЛОВА КЛІЄНТА «ВФК»

Після завершення урочистої частини заходу відбувся 
святковий концерт, де виступили найкращі творчі колекти-

ви Волинської області. Згодом редакція журналу «Агро- 
Еліта» спілкувалась з аграріями, які коментували співпра-
цю з «ВФК» та вітали колег з професійним святом. Зокрема 
Олександр Вікторович Шумський, СГПП «Рать» (Волин-
ська обл.), розповів:

«Вже два роки ми дуже тісно співпрацюємо з «Волинською 
фондовою компанією», придбали дуже потужний трактор 
Fendt 1050, як тільки він зайшов на ринок України, також 
купили трактор Fendt 936 і декілька причіпних агрегатів. В 
компанії працюють дуже відповідальні люди, забезпечують 
якісним сервісом, ідуть на уступки. Вміють чітко донести 
інформацію про техніку та про особливості користування 
нею. Сервісні працівники в будь-який час під’їдуть і допомо-
жуть. Співпрацею ми дуже задоволені.  А щодо професійного 
свята – колегам хочеться в першу чергу побажати гарного 
врожаю. Ні дощу, ні сонця бажати не треба, бо в збалансова-
ній кількості ні того, ні другого у нас майже не буває. Також 
зичу здоров’я та натхнення, щоб були сили працювати».

Тетяна Бєлінська
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ВІДЕО

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

Олександр Вікторович Шумський, СГПП "Рать"

СКАНУЙТЕ QR-КОД ТА 
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ НАШЕ ВІДЕО!











 Безкоштовна телефонна лінія

НАЙПОПУЛЯРНІШІ МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІ В 
УКРАЇНІ У 2018 РОЦІ

Загальний обсяг збуту міні-навантажувачів на ринку Украї-
ни з вересня 2017 року склав близько $9 млн. Понад 70%  
одиниць техніки були ввезені в країну в якості імпорту, а 
близько 150 машин було реалізовано вітчизняними поста-
чальниками.

Про це повідомляє traktorist.ua з посиланням на zet.in.ua.
Найбільшою популярністю користуються багатофункціо-

нальні малогабаритні навантажувачі, які здатні виконувати до 
10 завдань зі зміною навісного обладнання. Попит на оригі-
нальні запчастини для навантажувачів поступово зміщується 
в сторону нових моделей, а не вторинного ринку.

Кілька років поспіль лідером залишається компанія 
Komatsu. Японський виробник пропонує техніку з великим 

моторесурсом та широкий спектр навісного обладнання. 
Тому розширити функціонал базової моделі можна без зайвих 
витрат. Середня вартість — $22,5 тис.

На другому місці за обсягами продажів — бренд Hyundai. 
Техніка цього виробника   коштує близько $34 тис. У лінійці 
безліч вузькоспеціалізованих машин, які виконують різні 
роботи. Їх головна особливість   — збільшена вантажопідйом-
ність до 5 т.

Третє місце зайняли бюджетні навантажувачі Linde. Вони 
можуть бути адаптовані під складні виробничі умови: підви-
щена вологість, високі температури, забруднене пилом пові-
тря. Вантажопідйомність невелика —  до 1,8 т. Максимальна 
ціна в повній комплектації складає близько $14 тис. 
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м. Кропивницький, вул. Київська 2-Б, 
+380 (95) 235-95-01, Директор 
+380 (522) 39-53-75, Продажі, маркетинг 
+380 (522) 39-53-73, Конструкторське технологічне бюро (КТБ)
+380 (522) 39-53-52, факс 
e-mail: profi_stan@ukr.net
www.profistan.com.ua
www.profistan.all.biz

НАС ЦІНУЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТОК-ПОДРІБНЮВАЧ
КЗН-6

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

• кількість катків – 3;
• маса без води –  не менше 1720 кг.
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ТЕХНОТЕСТ
Швидка доставка  по всій Україні

(096) 0000737 (066)0000737
www.technotest.com.ua
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Як підвищити прибуток з вашого врожаю?

Що для цього потрібно?

1

1

2

2

3

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

Підсушуйте зерно самостійно, постійно вимірюйте вологу.

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

Пробовідбірник зерна ПЗК

Вологомір зерна “ФармПоiнт” чи ”ФармПро”

для відбіру проби у насипі зерна

Виробництва Данії, 2 роки гарантії, 
точність виміру 0.5% та краще! Для усіх культур! 
  Дізнайтесь більше за телефонами!
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В ЧЕРКАСАХ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ 
ПАРАД ІЛЮМІНОВАНОЇ АГРОТЕХНІКИ В ЧЕСТЬ 

ВІДКРИТТЯ НОВОРІЧНОЇ ЯЛИНКИ
В Черкасах відбувся парад ілюмінованої агротехніки «Шоу новорічних вогнів», 

організатором якого стала компанія, що кожного року проводить міжнародну 
агропромислову виставку AGROSHOW Ukraine. Новорічний кортеж привіз на центральну 
площу казкових героїв, янголів та Святого Миколая. Головний герой свята із задоволенням 
змінив традиційні сани на потужну техніку і сам відмітив, що засніженими дорогами їхати 
трактором набагато зручніше.

У параді взяли участь найбільші агро-компанії Черкаської 
області: «НВФ «Урожай» компанії МХП, РДО Україна, (офі-
ційний дилер John Deere), АБА Астра та Дилерський центр 
Mitsubishi -  Ньютон. Були представлені потужні: John Deere 
6175М, John Deere 6135В, John Deere 7930, Fendt 936 Vario, 
Трактор Fendt 720 Vario, навантажувач MANITOU та найбіль-
ший серед представлених тракторів - CLAAS XERION 5000.

Інженери компаній-учасників з ентузіазмом поставилися 
до поставленої задачі і не просто супроводжували трактори 
на параді, а й самостійно прикрашали її, розробляли дизайн 
та навіть вдягнулися в казкових героїв, щоб порадувати 
діток, які прийдуть на захід.

Захід відвідало більше 5000 містян. Люди вишикувались 
вздовж бульвару Шевченка від Смілянської і аж до Лазарєва. 
Парад техніки викликав неймовірні емоції у дорослих та 
дітей, особливо у тих, хто ніколи не бачив тракторів. Резуль-
тати перевершили очікування організаторів. Парад техніки, 
по праву, можна назвати справжньої родзинкою відкриття 
ялинки. 

Головний партнер заходу НВФ «Урожай»: 
100 метрів світлодіодної стрічки знадобилося спеціалістам 
ТОВ «НВФ «Урожай», щоб перетворити сільськогосподарську 
техніку на справжнє новорічне диво. Чудернацькі мордочки 
на лобовому склі, велетенська шапка Санта Клауса, довге 
волосся із дощику. Все це стало окрасою тракторів-велетнів 
і зібрало цілу купу дітлахів та дорослих на Соборній площі 
Черкас 19 грудня. До Дня Святого Миколая уперше в Україні 
і зокрема в Черкасах за підтримки "Урожаю" та у партнерстві 
з ТОВ «АБА «Астра» та ТОВ «РДОУкраїна» відбулося яскраве 
ілюміноване тракторне шоу. На центральну площу міста 
з'їхалися трактори з казковими героями за кермом.

Для перевтілення сільськогосподарської техніки на 

ілюмінованих велетнів спеціалістам підприємства знадоби-
лося два тижні. Щоб трактор ФЕНДТ став схожим на Санта 
Клауса, зазначають в «Урожаї», замовили в кравчині шапку. 
Для цього закупили 10 метрів тканини. Ще 50 метрів дощику 
знадобилося для оздоблення тракторів. Усього в шоу взяло 
участь близько 10 тракторів.

За словами директора «Урожаю» Олександра Воскобой-
ніка, підприємство вперше бере участь у подібному заході. 
Незважаючи на те, що «Урожай» уже має досвід проведення 
яскравих свят, як от ракторФест, Спартакіада серед спів-
робітників, різноманітні фестивалі, проте завжди готовий 
підтримати гарні ініціативи.

– Ми надзвичайно раді подарувати яскраве свято для 
маленьких черкащан саме до Дня Святого Миколая. Бо видо-
вищне шоу ілюмінованих тракторів – це теж своєрідне диво, 
казка, в яку хочеться вірити всім нам. Тому я переконаний, 
що парад тракторів стане ще однією доброю традицією до 
новорічних свят від «Урожаю», – переконаний Олександр 
Воскобойнік.

За кермом тракторів-велетнів були механізатори підпри-
ємства. Олександр Бовшик – один із них. Він зізнається, що 
досі їздив на тракторах лише у полі, проте цього дня керував 
справді фантастичним агрегатом. Каже, що ніколи таких 
яскравих тракторів ще не бачив.

Від організатора: «Ми досягли результату, на який 
очікували. Проходячи повз людей які фотографувалися біля 
техніки, чула як її обговорювали. Казали: «салон кращий ніж у 
мерседеса», «комфортно по дорогам їхати» «якщо така ціна 
за один трактор, то скільки ж заробляють аграрії?». І дійсно, 
маленькими кроками ми змінюємо стереотипи молодого 
покоління з приводу роботи в агро-секторі та українських 
фермерів. Ніхто не залишився байдужим до параду, це 
відкриття ялинки точно залишиться в кожного в пам’яті. 
Можливо, це повпливає на майбутній вибір професії. Хай там 
як, а свято вдалося!».



СЕКРЕТИ ПРАВИЛЬНОЇ «ЗИМІВЛІ» ВАШОЇ 
ТЕХНІКИ

Експерт «Агросем» поділився унікальним досвідом, як законсервувати трактори John Deer.
Експерт «Агросем» поділився унікальним досвідом, як 

законсервувати трактори John Deer.
Польова техніка, коли не використовується, потребує 

особливих умов зберігання. Як її зберігати, щоб не довелося 
ремонтувати на весні знову? У першу чергу, її слід законсерву-
вати. Саме це забезпечить довговічність використання машин-
ного парку вашого господарства і збереже ваш дохід.

Якщо не робити консервацію, термін експлуатації техніки 
знижується на 30% - це може спричинити передчасний вихід 
з робочого стану вузлів (передній міст, бортові редуктори, 
привід валу відбору потужності) та агрегатів (двигун , трансмі-
сія) машини.

Також консервація допомагає уникнути внутрішньої корозії, 
яка пришвидшує зношення деталей. У комбайнів і тракторів 
найбільш вразливими до внутрішньої корозії є двигун і деталі 
трансмісії, а в оприскувачів – двигун і гідравлічна система.

Про етапи консервації розповів Володимир Фрідріх, екс-
перт «Агросем».

ЯК ПРОВЕСТИ КОНСЕРВАЦІЮ НА ЗИМУ ТРАКТОРІВ 
JOHN DEER

• Очищення. Спочатку ми очищуємо техніку від бруду, пилу, 
мастила, залишків добрив. Для цього використовується мийка 
чи обдування стисненим повітрям. Під час миття ми ретельно 
слідкуємо за роз’ємами електроніки, аби туди не потрапила 
вода (закриваємо їх і продуваємо).

• Техогляд і ремонт.
• Відновлення зовнішнього вигляду. Якщо фарба чи лак 

мають тріщини і сколи, ми їх перекриваємо наново – це допо-
може уникнути корозії металу.

• Змащення. Далі змащуємо всі зовнішні точки змазки.
• Перевірка стану моторної оливи і заміна фільтрів. Біль-

шість власників техніки вважають, що краще замінити оливу 
перед початком нового сезону. Однак таке рішення може зав-
дати шкоди техніці: після того, як речовина напрацювала понад 
100 мотогодин, вона має кислу реакцію і окислює двигун. Свіжа 
олива для двигуна має нейтральну реакцію. Тому ми міняємо її 
перед консервацією, і даємо 1-2 години попрацювати техніці, 
щоб рідина встигла промити всі частини двигуна

• Паливна система також потребує догляду на зиму. Бак 
має бути заповнений пальним до 100%. Що більше в баку 
залишається повітря, то активніше збиратиметься конденсат, 
тому ми рекомендуємо залишати трактори зимувати з повним 
баком.

• Акумулятори. Перед консервацією техніки ми перевіря-
ємо рівень електроліту і за потреби заряджаємо акумулятори. 
Так ви зможете уникнути замерзання рідини всередині і його 
виходу з ладу. Акумулятор можна не знімати, якщо темпера-
тура не падатиме нижче -20 градусів. Інакше його слід зняти 
і зберігати в окремому утепленому приміщенні (щоб уникати 
парів електроліту) за температури не нижче -5 градусів.

• Консервація. На завершення ми покриваємо спеціальним 
консерваційним мастилом усі болти, циліндри і штоки, особли-
во ті, які не ховаються, і не мають лако-фарбового покриття та 
контактують з повітрям.

Джерело: https://agrosem.ua
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ОТРИМАЙ      ОЛИВИ 
В ПОДАРУНОК! 

ÏÐÈÄÁÀÉ ÇÀ ÍÀÉÊÐÀÙÎÞ Ö²ÍÎÞ ÁÎ×ÊÓ (208Ë)
 ÎÐÈÃ²ÍÀËÜÍÎ¯ ÎËÈÂÈ TOTAL AGRI,

ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â àãðîòåõí³ö³: 
Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Merlo, Manitou, Case, 

Claas, John Deere, Valtra, New Holland, Deutz-Fahr, JSB òà ³íø³.

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова,16

*Надзвичайно вигідна цінова пропозиція. Кількість товару обмежена.

«Волинська фондова компанія»
Вітає з Новим роком та Різдвом Христовим!

0800 21 11 88 
050 438 50 86
Продаж запасних частин та 
мастильних матеріалів
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АКАДЕМІК ВОЛОДИМИР ПЕРЕСИПКІН – 
КОРИФЕЙ АГРАРНОЇ НАУКИ

У технологічних процесах вирощування сільськогосподарських культур 
одним із ключових місць є захист рослин. Загалом цей напрям роботи, як і 
фітопатологія, займають вагому нішу у наукових дослідженнях. Визнаним 
корифеєм у даній царині є Володимир Федорович Пересипкін. Постать 
неординарна на полотні практиків селекціонерів, вчених-фітопатологів, 
організаторів вітчизняної аграрної науки у найбільш важкі роки її 
становлення.

ШЛЯХ ВІД НАУКИ ДО ВІЙНИ
Володимир Пересипкін народився в с. Лихачеве Олек-

сіївського району Харківської області в родині службовця. 
У 1929 р. закінчив Панютинську семирічну школу, а в 
березні 1932 р. – з відзнакою Олексіївський агрономічний 
технікум. Працював агрономом Чапаївського бурякорад-
госпу, а потім Дубровського кінного заводу Миргород-
ського району Полтавської області. Протягом 1932-1936 
рр. навчався у Харківському СГІ, який закінчив з відзна-
кою. У 1936-1937 рр. працював молодшим співробітником 
та асистентом кафедри фітопатології інституту. Із 1937 р. 
до 1940 р. навчався в аспірантурі і в грудні 1940 р. здобув 
науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук 
за темою дисертації «Десорбційний метод дезінфекції в 
боротьбі з хворобами льону». Тоді ж молодого науковця 
було призначено завідувачем кафедри захисту рослин 
Іркутського СГІ. У 1941 році його застала війна, яку про-
йшов до кінця.

НАУКОВІ ЩАБЛІ СТАНОВЛЕННЯ ЯК ВЧЕНОГО
Після Другої світової війни протягом 1945-1946 рр. 

працював начальником підсобного господарства Північ-
но-Кавказького військового округу, викладав курс фіто-
патології в Азово-Чорноморському СГІ. У червні 1946 
р. В.Ф.Пересипкін обійняв посаду заступника директора 
Уманського СГІ з навчальної та наукової роботи, його 
обрали на посаду завідувача кафедри захисту рослин. З 
грудня 1948 р. до березня 1952 р. був директором інсти-
туту. У цей період інститут повністю відбудовано, нала-
годжено підготовку фахівців-аграріїв.

У березні 1952 р. В.Ф.Пересипкін призначений дирек-
тором Київського СГІ, а з липня до жовтня 1954 р. – в.о. 
ректора УСГА, завідувач кафедри фітопатології. Протягом 
1954-1956 рр. Володимир Федорович є докторантом кафе-
дри фітопатології Харківського СГІ. Після успішного за-
хисту докторської дисертації з 1956 р. знову очолює кафе-
дру фітопатології і займає посаду проректора з навчальної 
роботи УСГА. Із 1961 р. до 1962 р. – заступник міністра 
сільського господарства України і за сумісництвом завка-
федрою фітопатології УСГА. Протягом 1962-1968 рр. очо-
лював Українську сільськогосподарську академію.

У 1966 р. Пересипкін В.Ф. обраний членом-кореспон-
дентом ВАСГНІЛ. Далі доля вченого була пов’язана із 
науково-організаційною роботою. Так, протягом 1968-72 
років він займав посаду головного вченого секретаря 
ВАСГНІЛ, а з 1969 р. по 1972 р. призначений головою 
Південного відділення ВАСГНІЛ.

Після цього, починаючи із 1972 року присвятив себе 
навчальній роботі на кафедрі фітопатології Української 
сільськогосподарської академії, яку очолював до 1986 
року.

НАУКОВІ  
ЗДОБУТКИ

Наукова робота 
академіка В.Ф. Пере-
сипкінапочала присвя-
чена вивченню хвороб 
сільськогосподарських 
культур, створенню 
вихідних форм озимої 
пшениці і ріпаку з подальшим їх використан-
ням у селекційному процесі як джерел стійкості, розробці 
комплексних систем захисту рослин. У фітопатологічних 
дослідженнях спільно зі своїми учнями академік підтвер-
див можливості існування фітопатогенних бактерій у 
фільтруючій формі і з’ясував їх регенерації у візуальній 
формі, розпочав роботу з вивчення імунітету культурних 
рослин.

Наукові дослідження відображені в понад 350 працях. 
Серед них неодноразово перевидавалися оригінальні на-
вчальні посібники і монографії: «Хвороби сільськогоспо-
дарських культур» (1973 р.), «Сельскохозяйственная фи-
топатология» (1974 р.), «Атлас хвороб польових культур» 
(1976 р.), «Болезни зерновых культур» (1979 р.), “Болезни 
сельскохозяйственных культур” (1989-1991 рр.). Одержа-
но 10 свідоцтв на авторські винаходи.

До вітчизняної наукової скарбниці ввійшли також на-
ступні досягнення: створено 8 сортів ріпаку, районованих 
в Україні та країнах СНД, 2 сорти пшениці озимої.

У Володимира Федоровича гармонійно поєднувалися 
риси талановитого педагога, вченого і організатора. За-
снував школу фітопатологів. Під науковим керівництвом 
В.Ф. Пересипкіна підготовлено 5 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора і понад 70 – кандидата наук.

За значні досягнення у науці та практиці Володимир 
Федорович Пересипкін нагороджений орденом Вітчизня-
ної Війни ІІ ступеня (1945), двома орденами Трудового 
Червоного Прапора (1966, 1982), двома орденами «Знак 
Пошани» (1972, 1984), багатьма медалями. У 1964 р. 
йому присвоєно звання заслуженого діяча науки УРСР. 
1982 р. – лауреат Державної премії в галузі науки і техні-
ки, премії Ради Міністрів СРСР (1989), 1984 р. – звання 
та грант Соросівського професора.

Помер вчений 17 квітня 2004 року. Похований в Києві 
на Байковому кладовищі. Його справа продовжує активно 
жити у діяльності його учнів, а з 2005 року кафедра фіто-
патології НУБіП України носить його ім’я як видатного і 
визнаного корифея агрономічної науки України.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
https://nubip.edu.ua, http://uk.wikipedia.org,

http://udau.edu.u, www.irbis-nbuv.gov.ua/
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*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.



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




