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КАРТОПЛЯНІ РЕКОРДСМЕНИ

Цьогоріч ТзОВ «Гірське-Агро», що працює у с. Гірське Мико-
лаївського району на Львівщині, вдалося виростити величезну 
картоплину. Її маса – 1,395 кг. Великі картоплини підприємство 
знаходить на полі не вперше: ледь не щороку їм трапляються 
картоплини масою 700-800 г, але на такий великий овоч тут 
натрапили вперше.

У загальному обробітку підприємство має близько 500 га. З 
них під картоплю відводять переважно 100-120 га, хоча цього 
року ця площа була дещо меншою. Решту місця займають зер-
нові: гречка, горох, але найбільше є пшениці.

На підприємстві постійно працює 10-12 осіб, у сезон (весна 
та осінь) – до 15. Зимою тут теж є робота: оранка, підготовка 
ґрунту, ремонт техніки, закупка насіння, зберігання продукції, 
перевантаження, перепаковування та інше. Тож в підприємстві 
ніколи не відпочивають, адже робота є завжди.

Михайло Савчак, голова ТзОВ «Гірське-Агро», розказав 
історію свого підприємства, а також те, як вдалося організувати 
виробництво таким чином, аби щороку отримувати макси-
мальні врожаї.

- Пане Михайле, які сорти Ви вирощуєте?
- Загалом ми вирощуємо картоплю та зернові: у цьому році 

це – пшениця озима, гречка та горох. Цьогоріч сіяли старий 
польський сорт зернових – «Зіта», але це, мабуть, був його 
останній рік. Картоплю садимо голландського сорту «Імпала». 
Також нам дуже подобається сорт «Мелені», адже він є дуже 
стійким до хвороб, зокрема й до фітофторозу. Раніше ми заку-
повували сорти «Агава», «Карлена», які дають хорошу врожай-
ність, але є дуже нестійкими до фітофторозу. Тому для нашого 
регіону найкраще підходить «Мелені».

Врожайність картоплі – 40-45 тонн з гектара, залежно від 
погодних умов, а зернових –  50-60. Буває й вища врожайність, 
але цьогоріч були нестандартні погодні умови. Ми сподівалися 
на вищий врожай, але дощ ішов півтора місяця майже щоден-
но. Тому пшениця зросла, але потім проросла, отож зібраний 
врожай виявився не таким високим, як ми сподівалися.

- Чому Ви вирішили займатися саме картоплею в основ-
ному?

- Я заснував ТзОВ «Гірське-Агро» ще 10 років тому й з того 
часу займаюся вирощуванням картоплі. Відтоді нам вдалося 
розширитися та збільшити врожайність, при цьому зменшив-
ши затрати. Я сам є агрономом за освітою й усе життя пропра-
цював в аграрній сфері.

У нашому регіоні всі переважно займаються вирощуванням 
картоплі ще з давніх-давен. Тут є придатні для цього легкі ґрун-
ти, які добре обробляються, з них легше викопувати картоплю. 
А на ринку картопля зазвичай має попит, хоча в останні два 
роки він зменшується. Колись на цей овоч був надзвичайний 
попит: за покупкою картоплі ставали в чергу.

Але, незважаючи на зміни ринку, картоплю ми вирощува-

тимемо далі, адже попит у нас таки є, як і постійна клієнтська 
база, набір відповідної техніки, відпрацьована технологія. 
Працюємо ми за голландською технологією разом з  
«Сервіс-Агрозахід». Розпочали співпрацю майже з моменту 
створення «САЗ» у 2012 році.

Відтоді ми користуємося засобами захисту, насінням та 
добривами, які постачає нам цей партнер, тобто усім, що стосу-
ється агрохімічного забезпечення. Ми постійно вдосконалює-
мо свою роботу, здобуваємо новий досвід, набуваємо навички.

- Куди Ви реалізовуєте свою продукцію?
- Картоплю ми зазвичай реалізовуємо в супермаркети 

Східної України, Харкова, Києва, Одеси та Трускавця. Восени 
заготівельна картопля переважно відправляється у Східну 
Україну. Західні місцеві жителі мають на зиму власну картоплю, 
тому в Західній частині України ми маємо змогу реалізувати 
тільки малу кількість товару: його купують хіба що магазини.

До весни картопля зберігається в контейнерах. Ми фасуємо 
її в сітку лише на тимчасове зберігання, тобто коли картопля 
вже замовлена. Адже за два-три тижні цей овоч у сітці починає 
гнити, оскільки не може дихати. У контейнерах натомість є вен-
тиляція знизу, тому що приміщення примусово вентилюється. 
Також картопля в контейнерах вентилюється завдяки отворам 
у контейнерах. Адже зверху завжди є багато тепла, тим часом 
як внизу – холодно. Якщо ввімкнути вентилятори приблизно на 
20 хвилин, то температура в приміщенні вирівняється.

Таким чином овоч може зберігатися приблизно до квітня за 
оптимальної температури  3 градуси тепла. При 7-8 градусах 
картопля вже починає проростати. Примусового охолодження 
ми не маємо, але маємо можливість утеплювати приміщення за 
потреби.

Директор з роботи з VIP-клієнтами «Сервіс-Агрозахід» 
Василь Лопушняк прокоментував співпрацю з ТзОВ «Гір-
ське-Агро»:

«Ми постійно вдосконалюємо технологію, за якою співпра-
цюємо з ТзОВ «Гірське-Агро», адже щороку змінюються погодні 
умови, змінюються сорти. В один період споживач купує більше 
картоплі одного сорту, а в інший період – іншого. Відтак на під-
приємстві працюють і з ранньою картоплею, і з середньо-піз-
німи сортами, а це все – зміна технології. Якщо підприємство 
закупить нову техніку, то таким чином воно також змінить 
свою технологію.

Навіть появу шкідників чи хвороб можна також вважати 
зміною елементів технології вирощування культури. Адже 
шкідники та хвороби з роками стають усе стійкішими до 
препаратів, тож їх постійно доводиться змінювати. Власне, 
«Сервіс-Агрозахід» і має таку функцію: постачання перевіре-
них ефективних препаратів, до яких не має резистентності 
шкідник чи хвороба.

Препарати повинні усувати проблему, але також і не 
створювати фітотоксичного ефекту на рослині, адже вироб-
ник зацікавлений у тому, щоб продуктивність його полів не 
падала, а росла. Саме на таких умовах ми й будуємо співпрацю 
з «Гірське-Агро». Тому що як обслуговуюча компанія ми хочемо, 
щоб цей виробник мав успіх. Адже його успіх – це наш успіх».

Северина Якубич

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

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

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

Зліва направо: Михайло Савчак, голова ТзОВ «Гірське-Агро»,  
Василь Лопушняк, директор з роботи з VIP-клієнтами  
«Сервіс-Агрозахід» , Василь Біль, заступник директора  

ТзОВ "Гірське-Агро".



У вересневому випуску журналу, вихід якого приурочений до виставки «АгроЕкспо», ми пропонуємо читачам озна-
йомитись з низкою цікавих матеріалів та замислитись над наступними питаннями.

Рубрику «Актуально» в даному випуску ми присвятили глобальному питанню перенаселення планети та 
питанню забезпечення продовольства у зв’язку з цим. Дуже цікаво було проаналізувати, з чим насправді пов’язаний 
стрімкий ріст населення, де він локалізується, і як має еволюціонувати сільське господарство в таких умовах. І 
насправді, як на існуючому етапі, так і у футуристичних технологіях все впирається в ідею максимального збере-
ження ресурсів, адже основні наші ресурси, як то земля, вода, повітря ніяк не збільшаться в кількості. Втім, людина 
психологічно не має звички замислюватись про глобальні процеси, ми готові сприймати тільки те, що очевидно 
пов’язано безпосередньо з нами. Саме тому дуже часто у виробництві відсутня відповідальність по відношенню 
до навколишнього середовища, саме тому відбувається виснаження та деградація природних ресурсів. Це не через 
підступність та злість – люди просто живуть сьогоднішнім днем. Але прогноз оптимістичний – при розумних 
підходах навіть 12 млрд. не будуть голодувати.

Гостем номера у нас виявився відомий та поважний аграрій з Львівщини, який керує багатогалузевим господар-
ством. Останнім часом нам везе на відвідування підприємств, що комбінують рослинництво та тваринництво. 
І рентабельність останнього, як і в більшості подібних підприємств, типово низька, але займаються ним заради 
робочих місць і заради ідеї – про ідеальне господарювання.

Також в даному випуску ви можете ознайомитись з репортажами з цікавих івентів, зокрема нестандартно-
го нічного Дня поля. Чого тільки не вигадують, аби здивувати та вразити! Крім цього, ми відвідали традиційну 
виставку «Агро Поділля», яка навпаки підтримала свій традиційний формат, зустрівши гостей яскравим ярмар-
ком. І найпотужніший захід місяця – це Битва титанів, матеріал про яку ви також знайдете на сторінках цього 
журналу.

Цінувальникам високоякісної техніки для обприскування рекомендуємо звернути увагу на статтю про свіже 
практичне дослідження щодо доукомплектування обприскувача John Deere R4045 системою Auto Trac Row Sense та 
результати випробувань такої комбінації в Україні. 

Бажаємо аграріям успішного завершення осінньої посівної кампанії та сприятливих погодних умов цієї осені!

ВІД РЕДАКЦІЇ
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«АГРО ПОДІЛЛЯ 2018» - 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СВЯТО З 

УКРАЇНСЬКИМ КОЛОРИТОМ

15 вересня на території ТСЦ «Поділля», що у Хмельницько-
му, відбулася XXXI агропромислова виставка «Агро Поділля 
2018», головними організаторами якої є Хмельницька обласна 
державна адміністрація та Хмельницька обласна рада.

Підприємці з усієї області з’їхались на виставку, щоб 
презентувати кращі зразки своєї продукції. Також свої товари 
представили місцеві заклади профтехосвіти, окремі вищі 
навчальні заклади та лісові господарства. 

Загалом виставку відвідало близько 500 учасників зі всіх 
регіонів України і з-закордону.

До уваги відвідувачів були представлені сучасна сільгосп-
техніка, обладнання, комплектуючі, запчастини від вітчизня-
них та зарубіжних виробників, обладнання для тваринництва 
та переробки біомаси, засоби захисту рослин, добрива, насін-
ня. Також усі бажаючі мали змогу ознайомитися з сучасними 
технологіями і проектами у сільському господарстві, побачи-
ти демонстраційні покази техніки і технологій на полігонах 
виставкового комплексу, а також придбати чимало цікавого і 
корисного на ярмарку сільськогосподарської продукції.

Гостей свята гучними піснями та запальними танцями 
розважали місцеві колективи художньої самодіяльності, а 
для любителів пофотографуватись були облаштовані цікаві 
фотозони.

Не оминули своєю увагою урочисте дійство і державні 
мужі, зокрема, голова Хмельницької ОДА Вадим Лозовий, го-
лова обласної ради Михайло Загородний, заступник міського 
голови Хмельницького Анатолій Нестерук, директор депар-
таменту агропромислового розвитку екології та природних 
ресурсів ОДА Олег Омелянюк, голова Асоціації сільськогоспо-
дарських підприємств області Василь Мастій та інші.

З вітальним словом до гостей звернувся голова Хмель-
ницької ОДА Михайло Загородний.

«Хмельниччина традиційно є лідером в агровиробництві 
серед інших областей України, і ми дуже пишаємося нашими 
здобутками в хліборобський галузі. Досягнення аграрної галузі 
Хмельниччини - це не лише досягнення великих товаровироб-
ників та агрохолдингів, це, насамперед, досягнення наших 
фермерських господарств, кожного з нас. Тож хочу побажати 
завершити цей аграрний рік з високими показниками врожай-
ності, з хорошою ціною і зі сприятливими погодними умова-
ми», - сказав Михайло Васильович.

Заступник міського голови Хмельницького Анатолій 
Нестерук привітав усіх присутніх зі святом та зазначив, що 
мешканці міста дуже вдячні аграріям за їхню нелегку працю, 
адже щоденно у торгові мережі, у заклади охорони здоров’я, 
школи, дитячі садки тощо надходить якісна продукція виготов-
лена турботливими руками українських фермерів.

У ході заходу за сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток та підвищення ефектив-
ності сільськогосподарського виробництва області найкращі 
сільгосппрацівники були нагороджені почесними грамотами і 
подарунками.

Не обійшлася виставка «Агро Поділля 2018» і без встанов-
лення рекорду України. Так, «родзинкою» свята став торт розмі-
ром 5х5 метрів, зроблений з 8700 мафінів і більше 70 кг крему, 
на якому зображена найбільша мапа Хмельниччини. 

Виставка «Агро-Поділля 2018» закінчилася, а усі її гості 
отримали яскраві емоції, позитивні враження та заряд енергії 
на довгий час.

Анна Артим
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ВІДБУЛАСЬ ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРИБУТКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ВРОЖАЮ В НОВИХ 

РИНКОВИХ УМОВАХ»

Сьогодні на плодоовочевому ринку перевагу буде мати 
той, хто диверсифікує культури та створює додаткову вартість 
продукції. Тільки комплексний підхід від виробництва до 
реалізації може попередити ризики та зробити агробізнес 
прибутковим.

Експерти плодоовочевого ринку зазначають, що втрати 
плодоовочевої продукції через неправильне зберігання скла-
дають 65%. Це приблизно ще один урожай! В інших країнах, 
де використовують  сучасні технології, втрати становлять 35%. 
Чому в Україні такі втрати? Одна з причин - брак холодильного 
обладнання та відповідних знань та навичок.

Зберігання врожаю – важлива складова в плодоовочевому 
бізнесі. Від вмілого поєднання технологій, обліку та фінансів 
можна мати конкурентну перевагу. 

7 вересня була проведена всеукраїнська конференція 
«Прибуткове зберігання врожаю в нових ринкових умовах» - в 
м. Каховка Херсонської області.  Метою заходу було - нада-
ти практичну інформацію від лідерів ринку про зберігання 
плодоовочевої продукції як процесу, що може створювати для 
фермерів додаткові можливості.

Організатором конференції виступила громадська орга-
нізація «Земля Таврії», яка є партнером Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) в Херсонській 
області та реалізовує мету проекту: розвиток аграрного секто-
ру України. Команда «Земля Таврії» аналізує існуючі проблеми 
у аграрній галузі та швидко реагує на запити ринку.

Захід проходив на базі ТОВ «Грін Тім» - провідного підпри-
ємства з виробництва, переробки та зберігання овочевої 
продукції, яке має найпотужніше овочесховище в Україні на 
50 тис. тонн, площею 18 тис. кв. м.

На конференції розглядали наступні питання: 
• Як зберігати плодоовочеву продукцію, чи є в цьому еконо-

мічний сенс, як його розрахувати? 
• Яка мета зберігання: мати більший прибуток, зберегти 

продукцію чи врятувати врожай? 
• Хто в Україні займається довгостроковим зберіганням, які 

вимоги до процесу зберігання, його вартість та строки?
Практичною «родзинкою» заходу стала екскурсія на схови-

ща ТОВ «Грін Тім». Екскурсія пройшла «зі сльозами на очах» та 
потребувала витримки, адже зберігання сотні тисяч тон цибулі 
«розчулили» всіх учасників заходу. Вони мали можливість про-
йти весь шлях овочів: розгрузка, зважування, калібрування, 
чистка, зберігання. Представники підприємства завірили, що 
якість овочів – є пріоритетом, а процес зберігання постійно 
контролюється.

«Виявилось, що зберігання закуплених у фермерів овочів – 
це є окремий бізнес, до речі, неприбутковий. Якщо закладаєш 
неякісний товар, нічого не отримаєш. Овочі, які були нена-
лежної якості, привели до великих втрат при зберіганні», 
- каже Наталя Карасевич, фахівець з ефективності «Грін 
Тім». – «Як казав Йохан Боден, засновник компанії «Грін Тім»: 
«Овочесховище - це п'ятизірковий готель, і кого завгодно туди 
не поселиш». Зберігати можна тільки якісну продукцію. Крім 
того, ціна не завжди росте у період зберігання. Зберігання – це 
обов’язкова ланка для виробника у ланцюжку від поля до спожи-
вача. Ми в цьому впевнилися на власному досвіді».

Головні теми, що звучали на конференції: чи є рентабель-
ним процес зберігання, що треба робити, аби овочі зберігали-
ся як найдовше, які новітні технології зараз можуть використо-
вувати фермери та де на все це взяти гроші? Окрема увага 
приділялася темі агрегації – об’єднанню дрібних виробників 
аби мати конкурентні переваги. 

«Переваги такої агрегації очевидні, адже вартість логісти-
ки знижується (до 6 грн. за кожен кілограм)», - каже Олексій 
Верещага, керівник СПП «Лана». – «Перешкодою для такого 
об’єднання залишається складність зібрати партію одно-
рідної продукції, виноградарі не стежать за тенденціями на 
ринку винограду, вирощують багато років ягоди одного сорту, 
наприклад, Аркадія, який вже не є конкурентоспроможнім. Але 
сьогодні на ринку є попит на Велес та Кишмиш. Крім того, мен-
талітет фермерів такий, що на початку нашого співробіт-
ництва вони надають якісну продукцію, а коли справа пішла, 
намагаються «зрядити» неліквід. З такими постачальниками 
доводиться розривати відносини. Для визначення потенціалу 
зберігання тієї чи іншої продукції можна перевірити співвідно-
шення нітратів до кальцію в продукції, кількість сухих речовин, 
провести інші дослідження, однак обладнання для такої діа-
гностики досить дороге. Тому, наприклад, СПП «ЛАНА» в сфері 
відповідального зберігання працює тільки на довірі».

По закінченню заходу відбувся розіграш серед присутніх, 
які мали можливість виграти призи від партнерів, а також 
сертифікати на маркетинговий аудит підприємства та пошук 
інвестиційних проектів.

Тривале зберігання овочів і фруктів потребує порядності 
від обох сторін. Тож створення такої інформаційної площад-
ки, що надає можливість безпосереднього спілкування та 
налагодження контактів, є вкрай важливим для всіх гравців 
плодоовочевого ринку.

Конференція відбулася в рамках Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоовочівництва, який фінансується Мі-
ністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та 
реалізується Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA).
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ДЛЯ 11 МІЛЬЯРДІВ 
ЖИТЕЛІВ ЗЕМЛІ

У червні 2018 року населення планети Земля досягнуло 7,6 млрд. людей. За 
останнє століття воно зросло більше ніж на 5 млрд. Згідно прогнозів у 2050 популяція 
людей становитиме приблизно 9,2 млрд. (за іншими даними 9,6). Ми вирішили 
проаналізувати, як в даному контексті зміниться ситуація з ресурсами на планеті, 
зокрема з продовольством, і як треба коригувати технології в сільському господарстві 
вже сьогодні, аби людство успішно вижило в такій кількості (і навіть ще більшій). І чи 
зможе воно вижити взагалі?

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕХІД
Коротко розглянемо історію. До XVII ст. населення Землі 

збільшувалося повільно. Воно становило приблизно 50 млн 
в 1000 році до н. е. і досягло 500 млн лише в XVII столітті, 
через 2600 років. Ключові тенденції змін в історії популяції 
людства відбулися у 17 столітті, коли розпочалася індустрі-
альна епоха. Для традиційного, «доіндустріального» су-
спільства була характерна висока народжуваність та висока 
смертність, повна схильність до впливу природних факторів 
(епідемії, посухи, що змушували мігрувати цілі народи тощо). 
Діти в такому суспільстві розглядалися як додаткові робочі 
руки в господарстві. Тому народження дітей мало еконо-
мічний сенс. Крім того, велика кількість дітей є гарантією 
продовження роду в умовах відносно високої дитячої 
смертності. 

Процес переходу від традиційного суспільства до 
індустріального має назву демографічного, і початок його 
пов’язаний з модернізацією, ростом ВВП, покращенням яко-
сті харчування, санітарних умов, медичного обслуговування 
та росту тривалості життя відповідно. Разом із зниженням 
смертності відбувається і зниження народжуваності, оскіль-
ки у розвиненому індустріальному суспільстві діти повинні 
тривалий час вчитися, щоб отримати кваліфікацію, відпо-
відну сучасним вимогам. Це призводить до їх виключення 
з господарського життя. Діти з помічників перетворюються 
на тягар для дорослих. Батьки змушені витрачати свій час і 
фінансові кошти для досягнення дітьми високого освітнього 
рівня. Вони вважають за краще виростити лише одного-двох 
«високоякісних» дітей, так як велика кількість дітей в сім'ї, 
як правило, негативно позначається на їх освітньому рівні і 
подальшій кар'єрі. 

В Європі процес демографічного переходу розпочався у 
17 столітті і завершився у 19-му, а країни, що розвиваються, 
вступили в цю фазу лише в 1950-1960 роках. Тобто сучасний 
світовий демографічний вибух припадає саме на малорозви-
нені країни.

В даний час процес демографічного переходу завершили 
Росія, Китай і всі розвинені країни. В процесі різкого падіння 
народжуваності знаходяться Єгипет, Алжир, також Мексика, 
Бразилія, Аргентина, ряд інших країн Латинської Америки. 
В останні роки в Ірані, Туреччині та Тунісі народжуваність 
знизилася до рівня простого заміщення поколінь. В Ірані 
народжуваність вдалося знизити завдяки державній політиці 
обмеження народжуваності, розпочатої в 1989 р.

Число країн з рівнем народжуваності, недостатнім для 
повного заміщення поколінь, зросла з 13 в 1970 році до 66 в 
2002 році. Загальна чисельність населення цих країн досягла 
46% людства. Проте, в абсолютному вираженні, населення 
планети продовжує швидко рости, щорічно збільшуючись на 
70-80 млн чоловік, причому 97% приросту припадає на краї-
ни, що розвиваються, Африки, Азії та Латинської Америки.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ
Насправді протягом історії населення не тільки росло, а 

й часом стрибкоподібно зменшувалося внаслідок руйнівних 
воєн, затяжних конфліктів і епідемій. І незважаючи на те, що 
від «чорної смерті» – пандемії чуми – в XIV столітті вимерло 
30% населення Європи, а світові війни в XX столітті призвели 
до загибелі близько 100 мільйонів чоловік (5% населення 
світу), людство завжди дуже швидко заповнювало втрати і 
поверталося на колишню траєкторію зростання. 

У 2009 році вперше за всю історію людства чисельність 
міського населення зрівнялася з чисельністю сільського, 
склавши 3,4 млрд людей. І далі очікується, що все більша 
частина населення планети представлена городянами 
(тобто міське населення продовжить зростати швидше, ніж 
населення світу в цілому), що підтверджується і останніми 
(на 2013 рік) даними.

У 2010 році близько 60% населення світу проживало в 
Азії, 15,5% в Африці, 10,4% в Європі. У 2050 році, за середнім 
варіантом прогнозу ООН, понад половини населення світу 
проживатиме в Азії, 25% – в Африці, 8,2% – в Латинській 
Америці, 7,4% в Європі, 4,7% в Північній Америці.

В даний час населення світу збільшується щодня при-
близно на 250 тис. чоловік. Щорічний приріст населення 
на Землі становить до 80 млн осіб.

Ріст чисельності населення в різних регіонах світу 
неоднаковий: в Африці природний приріст становить 3%, в 
Латинській Америці — 1,8%, у країнах Європи приріст дуже 
низький, у розвинених країнах відбувається депопуляція 
(зменшення населення). На початок XXI століття природний 
приріст населення планети відбувався майже виключно за 
рахунок країн, що розвиваються (97%). У зв'язку з нерівно-
мірністю приросту чисельності населення слід очікувати 
значних геоекономічних зрушень та змін на політичній карті 
світу. Швидке зростання населення в країнах, що розви-
ваються різко загострює екологічні і соціальні проблеми, 
викликає потоки мігрантів в більш благополучні країни.

Ще однією важливою проблемою є нерівномірний розпо-
діл населення по території земної кулі. В даний час близько 
половини його чисельності проживає всього лише в шести 
країнах. Більше 90% населення зосереджено в Північній 
півкулі.

Демографи передбачають, що високі темпи зростан-
ня населення світу збережуться до 2025 р. Потім темпи 
зростання різко знизяться, і після досягнення чисельно-
сті населення 12-14 млрд, орієнтовно до 2100-2135 р.р., 
настане стабілізація. Однак, за деякими прогнозами, 
необоротна деградація природних систем життєзабезпечен-
ня в результаті зміни клімату планети, що може поставити 
людство на грань виживання, може статися і при стабілізації 
чисельності населення на рівні 9 млрд людей, за умови збе-
реження масштабів виробничої діяльності.
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Найбільш населеною країною планети на той час буде 
Індія з 1,5 млрд громадян, другою — Китай; Нігерія, США, 
Бразилія, Пакистан, Індонезія, Бангладеш матимуть населен-
ня у межах 235-300 млн осіб; В'єтнам, Ефіопія, Єгипет, Іран, 
Мексика, Росія, Японія, ДР Конго, Туреччина, Філіппіни — 
більше 100 млн осіб. Україна, Росія, Білорусь до кінця століття 
втратять щонайменше 20,5 і 1 млн осіб, відповідно. Україна 
входитиме до четвертого десятку країн світу за кількістю 
населення. Найбільш людним континентом залишиться Азія 
(60% населення планети), частка Африки зросте до 19%, част-
ка населення Європи і Північної Америки знизиться до 17%.

У липні 2015 р. ООН представила щорічну доповідь про 
світову демографічну ситуацію і перспективи її розвитку. Її 
автори прийшли до висновку, що майже половина приросту 
населення припадає на африканські країни. За темпами 
зростання населення Китай поступився Індії, а число жителів 
пострадянських країн буде скорочуватися. Згідно з прогно-
зами, в майбутні десятиліття істотно збільшиться чисельність 
населення Африки і Азії. Причому на африканські країни до-
ведеться близько половини загального приросту населення.

З іншого боку, через низький рівень народжуваності, 
чисельність населення низки країн, швидше за все, скоро-
титься. В основному це стосується європейських регіонів, 
включаючи країни колишнього СРСР, такі як Литва, Латвія, 
Молдова, Україна, і Білорусія.

Очікувана стабілізація чисельності людей на планеті 
почнеться при досягненні середньої тривалості життя — 
74,8 року, сумарного коефіцієнту народжуваності — 2,08 %. 
Приріст населення припиниться лише тоді, коли чисельність 
і вікова структура жінок у фертильному віці не будуть зміню-
ватись, а загальні коефіцієнти народжуваності і смертності 
зрівняються. Прогнозовано це відбудеться наприкінці XXI 
століття, коли кількість людей на планеті сягне позначки у 
11-12 млрд.

ПРОБЛЕМИ ВНАСЛІДОК ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ
Нестача прісної води. Споживання прісної води на пла-

неті за останні 50 років потроїлася, а зрошувані площі за цей 
період збільшилися в 2 рази, що пов'язано в першу чергу 
з демографічним зростанням. За розрахунками експертів 
ООН, в 2030 р. 47% світового населення будуть жити під 
загрозою водного дефіциту. Тільки в Африці до 2020 року че-
рез зміни клімату в цій ситуації виявиться від 75 до 250 млн 
осіб. Брак води в пустельних і напівпустельних регіонах 
викличе інтенсивну міграцію населення.

Виснаження паливно-сировинних та енергетичних 
ресурсів. У XXI столітті в усьому світі намітилася стійка 
тенденція виснаження легкодоступних запасів викопних 
енергоресурсів і підвищення собівартості їх видобутку. З мо-
менту початку копалин, швидкість споживання енергії з усіх 
джерел зросла ще швидше, ніж населення світу. З 1970 по 
1995 рр. споживання енергії збільшилося на 2,5% на рік (по-
двоєння кожні 30 років) у порівнянні із зростанням населен-
ня у світі на 1,7% на рік (подвоєння кожні 40 років). Протягом 
наступних 20 років підвищення споживання енергії прогно-
зується на 4,5 відсотка на рік (подвоєння кожні 16 років) та 
населення – на 1,3 відсотка на рік (подвоєння кожні 54 роки).

Забруднення навколишнього середовища та зміни 
клімату. Одним з найбільш негативних наслідків індустріа-
лізації, викликаної необхідністю прискорення виробництва 
для підтримки доходів зростаючого населення, є забруднен-
ня навколишнього середовища. Забруднення води, повітря, 
ґрунту призводить до зростання захворюваності населення, 
погіршення середовища його проживання. За деякими оцін-
ками, від 60 до 80% всіх онкологічних захворювань, а також 
стійке зростання поширення різних видів алергії і хронічних 
захворювань – це результат присутності хімікатів в повітрі, 
воді та продуктах. 

На думку фахівців провідних світових наукових організа-
цій, глобальне потепління клімату на планеті, починаючи з 
середини XX століття, пов'язане зі збільшенням концентрації 
вуглекислого газу в атмосфері («парниковим ефектом») че-
рез зростання промисловості, що спалює органічне паливо. 
Збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, в 
свою чергу, призводить до зменшення кількості фітопланк-
тону на 1% в рік в світовому океані, який виробляє близько 
50% кисню на планеті. Збезлісення прискорює цей процес. У 
підсумку, якщо не будуть прийняті міжнародні заходи зі ско-
рочення викидів парникових газів, потепління клімату може 
привести до засух і поступового зниження продуктивності 
сільського господарства в найбільш густонаселених тро-
пічних і субтропічних регіонах, скорочення рибних запасів 
океану.

ЧИ ЗАГРОЖУЄ ЛЮДСТВУ ГОЛОД?
Дані світового земельного фонду
На сьогодні світовий земельний фонд складає 

13,4 млрд. га. Найбільш цінні оброблювані землі займають 
всього 11% світового земельного фонду. Такий же показник 
характерний для СНД, Африки, Північної Америки. Для зару-
біжної Європи цей показник вищий (29%), а для Австралії та 
Південної Америки – менш високий (5% і 7%). В Україні част-
ка сільськогосподарських угідь у загальній структурі земель 
становить 70%, орних земель – понад 55%, що є одним з 
найбільш високих показників в Європі і світі. Забезпеченість 
ріллею також досить висока, в середньому на одного жителя 
0,78 га (для порівняння: у Великобританії – 0,12 га, в Німеччи-
ні – 0,20 га, в середньому по Європі – 0,26 га, в світі – 0,29 га).

За розораності території на першому місці знаходитися 
Данія (60,5% від загальної площі). Також вона висока в Украї-
ні, Польщі, Японії та Німеччини.

Скорочення сільгоспугідь
В даний час використовується практично вся або майже 

вся придатна для обробки земля. Розорювання нових, менш 
зручних площ може привести до подорожчання сільсько-
господарської продукції і до негативних наслідків для навко-
лишнього середовища, як це вже сталося в зоні нестабіль-
ного землеробства, наприклад в ряді країн Африки. Близько 
30% зрошуваних і 73% пасовищних земель у світі піддаються 
опустелюванню. Зростання потреби в сільськогосподар-
ських площах вже призвів до знищення 60-80% площ лісів на 
планеті, щорічне скорочення площі лісів з 2005 р. становить 
до 13 млн га на рік. Хоча сільськогосподарські площі все 
ще збільшуються, відбувається це уповільненими темпами, 
причому ріст орних земель помітно відстає від розширення 
сільськогосподарських угідь. Згідно з даними ФАО, частка 
сільськогосподарських земель за останні 30 років зросла з 
33,13 до 35,71% всієї суші, а частка ріллі – з 10,41 до 11,03%, 
тобто на частки відсотка. Площа оброблюваних земель за 
1961-1990 роки збільшилася з 1,3 млрд га. до 1,4 млрд га. За 
останні 15 років вона збільшилася ще на 360 млн. га. Прак-
тично відбулася стабілізація площі орних земель.

Ситуація з продовольством
В розвинених країнах спостерігається криза перевироб-

ництва продовольства, а в аграрних – навпаки, однією з 
найгостріших проблем є продовольча проблема (проблема 
недоїдання і голоду).

У 2017 році ФАО випустила матеріал «До миру без голоду. 
Стан справ в області продовольчої безпеки та харчування 
у світі». На думку фахівців ФАО, не дивлячись на рекордні 
врожаї, виробнича база сільського господарства в останні 
роки є вкрай нестабільною на тлі ознак виснаження підзем-
них вод, забруднення навколишнього середовища і втрати 
біорізноманіття, що свідчить про кінець існуючої моделі 
«зеленої революції». Тим часом, щоб прогодувати зростаюче 
населення світу, до 2050 р. буде потрібно збільшити глобаль-
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не виробництво продовольства на 50-60%, в основному на 
вже існуючих орних землях і в умовах зміни клімату. Вихід 
фахівці ФАО бачать у переході на екологічно чисте сільське 
господарство, з використанням природних екосистемних 
процесів (концепція «Зберегти та примножити»). 

Крім того, в докладі відмічається, що «Після неухильного 
скорочення протягом десятиліть, частка страждають від 
голоду людей в світі знову починає рости і становить 11 від-
сотків населення планети… Положення в області продо-
вольчої безпеки помітно погіршилось в ряді країн Африки на 
південь від Сахари, Південно-Східної і Західної Азії. У більш по-
мітною мірою таке погіршення виявилося на тлі конфліктів, 
часто посилених засухами або повенями (нерідко пов'язани-
ми з феноменом "Ель-Ніньо" і зміною клімату)… У більшості 
регіонів все гостріше постає проблема надмірної ваги у 
дітей у віці до п'яти років, а частка дорослого населення, яке 
потерпає від ожиріння, збільшується у всіх регіонах планети. 
Одночасно виявляються різні форми неповноцінного харчу-
вання, в деяких країнах висока поширеність недостатнього 
харчування дітей поєднується з високою часткою схильного 
ожиріння дорослого населення». Тобто проблема є гострішою 
та глибшою, ніж прийнято думати – для зростаючої кількості 
людства треба забезпечити повноцінне харчування, а не 
абияке харчування по факту. 

Декілька шокуючих фактів про тваринництво
Чисельність людей зростає приблизно на 1,2% на рік, а 

кількість домашніх тварин зростає приблизно на 2,4% на рік. 
До 2050 року планета повинна буде підтримувати близько 
120 млн. тонн додаткових людей та 400 млн. тонн додаткових 
сільськогосподарських тварин. Вирощування цих тварин 
вже використовує три чверті світових сільськогосподар-
ських угідь. Третина наших зернових культур використо-
вується для годування худоби: це може зрости приблизно 
до половини до 2050 року. Тваринництво створює близько 
14% світових викидів парникових газів: трохи більше, ніж 
виробництво світових автомобілів, вантажних автомобілів, 
автобусів, поїздів, кораблів і літаків. 

Ефективні шляхи в існуючій ситуації не такі радикаль-
ні – просто треба мислити на роки вперед

Тож як прогодувати стільки мільярдів людей, не руйнуючи 

Землю? Сьогодні світове виробництво відбувається в таких 
темпах, що природні цикли не встигають відновлюватись. 
Глобальне сільське господарство в даний час виробляє 
близько 4000 калорій на душу населення в день – подвійне, 
що потрібно кожній людині. «Сьогодні ми можемо нагоду-
вати набагато більше людей, ніж нас є", – заявив керівник 
Світової продовольчої програми ООН в Берліні Ральф Сід-
хофф. – "Але ми витрачаємо надмірну кількість продуктів, 
які ми виробляємо, і нам бракує ефективного виробництва, 
особливо в Африці. Фермери в сільських районах деяких аф-
риканських та азіатських країн все ще не мають необхідних 
засобів для отримання хорошої врожайності сільськогоспо-
дарських культур, зловживаючи великими землями".  

Рішення продовольчої проблеми пов'язано не тільки зі 
збільшенням виробництва продуктів харчування, а й з роз-
робкою стратегій раціонального використання продоволь-
чих ресурсів, в основі яких має лежати розуміння якісних 
і кількісних аспектів потреби людини в харчуванні. Іншого 
виходу ніж пошук шляхів максимальної економії ресурсів 
та збереження ґрунтів, лісів, вод, повітря – немає. Потрібно 
максимально використовувати розумні технології. Комбіну-
вати галузі, адже природа вчить симбіозу видів (наприклад, 
в Китаї є успішною практика розведення риби на рисових 
полях, і та риба поїдає шкідників рису). Рахувати кожну 
мікродозу використаної води, добрив, хімічних речовин, 
енергетичних ресурсів, землі та часу, в кінці кінців, адже його 
лишилось не багато…

Підготувала Тетяна Бєліньська

Джерела:

Статті «Население Земли», «Перенаселение», 
«Демографический переход», «Зеленая революция» на 

ru.wikipedia.org
Стаття «К миру без голода. Положение дел  

в продовольственной безопасности и питаня в мире» на 
www.fao.org

https://www.dw.com
https://www.theguardian.com
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ДБАЙЛИВИЙ ГОСПОДАР ОЛЕГ ІВАНЧИНА: 
«ЛЮБОВ І ПОШАНУ ДО ЗЕМЛІ МЕНІ ПРИВИЛИ 

ЗМАЛЕЧКУ»
За родом своєї діяльності я багато подорожую Україною, пересікаюся з різними 

людьми. І чимало знайомств залишають позитивний слід у моїй душі. А нещодавно 
мені пощастило зустріти людину, котру без сумніву можна назвати Людиною з 
великої літери. 

Це Олег Антонович Іванчина – директор приватної 
агрофірми «Білий Стік», що розташована у Сокальському 
районі Львівської області. Він - знана і шанована людина не 
лише на Львівщині, а й в усій країні. Дбайливий господар-
ник, мудрий наставник, добрий і щирий чоловік, приємний 
співрозмовник – саме так характеризують його усі, кому 
доводилось спілкуватися з Олегом Антоновичем. Під його 
умілим керівництвом господарство стало одним з провідних 
в нашій державі, за що пану Олегу присвоєно чимало регалій: 
у 2005 році він був нагороджений трудовою відзнакою «Знак 
пошани» Міністерства аграрної політики України, є лауреатом 
конкурсу «Кращий господар року», у 2009 році Указом Прези-
дента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений 
працівник сільського господарства України» та ін. 

З Олегом Антоновичем ми зустрілися в його робочому 
кабінеті. Поважний сивочолий чоловік з розумними очима 
та привітними поглядом. Попри те, що у цей день в Україні 
відзначали свято Державного прапора, він одразу попередив, 
що, на жаль, не має багато часу для розмови, адже мусить 
їхати в поля, де проходять сільгоспроботи, бо звик завжди 
все контролювати самотужки, адже підприємство чималень-
ке: ПАФ «Білий Стік» має банк землі 2600 га, господарство 
багатогалузеве, тобто є рослинництво і тваринництво. Тут ви-
рощують як зернові, так і технічні культури: озиму пшеницю, 
озимий ріпак, ярий ячмінь, кукурудзу на силос для ВРХ та на 
зерно, цукрові буряки, сою, горох тощо. Утримують 1200 голів 
ВРХ, додаткова галузь – свинарство (1000 голів).

- Олеже Антоновичу, розкажіть, з чого все почалося? 
Чому вирішили присвятити своє життя сільському гос-
подарству?, - розпочинаю розмову.

- Сам я місцевий, народився в простій селянській родині, 
батьки все життя працювали на землі, тож любов і шану до неї 
мені прививали змалечку. Після закінчення школи вступив до 
Львівського зооветеринарного інституту (нині це Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій ім. С. З. Гжицького, авт.), який закінчив з відзнакою 
та здобув фах зоотехніка. Повернувся у рідну Волицю, де 
почав працювати на посаді головного зоотехніка у колгоспі 
ім. Радянської Армії. Згодом одружився, народився син, потім 

мене призвали до армії. По закінченні строкової військової 
служби мене запросили на роботу в управління сільського 
господарства і продовольства Сокальської районної дер-
жавної адміністрації, де я пропрацював на різних посадах 
близько 14 років і здобув управлінський досвід. У 90-ті роки 
почалося реформування в аграрному секторі, на жаль, не 
завжди вдале, кілька років він ще тримався на плаву, а потім 
пішло розпорошення, стали розпадатися колгоспи, відбулося 
паювання землі, майна, більшість господарств не витримали 
жорстких умов, відсутності грошей і занепали. Аграрії позбу-
валися тваринництва, яке не в змозі були утримати, масово 
розпродавали худобу за кордон. Це призвело до того, що 
знищувалися цілі масиви, не залишилося жодної голови ВРХ, 
поля заростали бур’янами, перетворювалися на пустку.

У цей же час почали виникати перші приватні фермер-
ські господарства, які помалу ставали на ноги. Так, 28 січня 
1998 року мене обрали директором реформованої з 
селянської спілки «Білий Стік» приватної агрофірми з такою 
ж назвою -«Білий Стік». І робота закипіла: уклали угоди з влас-
никами земель, провели паювання майна, в той час, коли інші 
господарства викупляли майно, виплачуючи за його вартість 
25-50%, то я прийняв рішення виплатити 100% його вартості. 
Помалу назбирували кошти і протягом 4 років розрахувалися 
повністю з людьми.

В результаті наша агрофірма стала власником повного 
майнового комплексу: це – фермерські будівлі, площадки для 
літнього утримання худоби, силосні споруди, склади, техніка 
тощо.

Станом на сьогоднішній день наша агрофірма уклала 
орендні відносини більш як з 1200 власниками земель. І ми 
постійно підвищуємо орендну плату: якщо у попередні роки 
вона становила 3% від вартості землі, то цього року – вже 5%, 
а на наступний рік хочемо збільшити до 7%.

-  Хто підтримував Вас у цей нелегкий період станов-
лення?

- Період і справді був дуже важкий, адже не було людей 
для роботи, а ті, які були, майже два роки працювали без 
зарплати, худоба, яка залишилася, знаходилася в жалюгідно-
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му стані, кожна третя первістка йшла на вимушений забій, не 
вистачало коштів. Так, добре пам’ятаю, як свої перші гроші 
для того, аби купити селітру та підживити жито, щоб швидше 
росло, і вигнати наших «доходяг» пасти, я позичав у храмах 
під розписку. Загалом, багато чого було… А не дала мені опу-
стити руки, здатися команда однодумців, котрі вірили в мене, 
допомагали. Майже з усіма ними я працюю і до сьогодні. 

- У Вас багатогалузеве господарство. А якась галузь 
Вам, можливо, ближча до душі?

- Особливою гордістю для мене є те, що нам вдалося збе-
регти тваринництво, підвищити продуктивність, збільшити 
поголів’я. У 2005 році ми відкрили перший в області доїльний 
зал, протягом останніх років побудували ще два молокопро-
води, і таким чином молочне скотарство стало нашою візи-
тівкою. На сьогодні поголів’я корів у нас - одне з найбільших 
на Львівщині. І хоча рентабельність тваринництва за минулий 
рік склала лише 18% , в той час, як рослинництва – 70%, і з 
точки зору бізнесмена від нього варто було б відмовитися, з 
людської сторони я цього зробити не можу, тому що тварин-
ництво – це ще й соціальна сфера, яка дозволяє давати робо-
ту багатьом людям. Адже більше половини співробітників, які 
працюють на підприємстві, зайняті на фермі.

- Як проходить цей рік для ПАФ «Білий Стік»?
- Рік дуже непростий, незвичні погодні умови, до яких тре-

ба звикати. Так, ми почали збір висококласного зерна, а потім 
пішли затяжні дощі, пшениця осипалася, почало проростати 
колосся, знизилася її якість.

Така ж ситуація з горохом: на полі він виглядав чудово, 
проте до дощів ми його зібрати не встигли, і, як наслідок, все 
лягло покотом, він почав проростати в стручках, набрякати. 
Зібрали лише 26 ц/га, хоча за прогнозами мали отримати 
50 ц/га. І це відіб’ється в ціні…

Правда, щодо ріпаку, то тут ми встигли зібрати гарний 
врожай, так само надіємось на хороший врожай кукурудзи, 
цукрових буряків, сої.

- Який у вас колектив? Як мотивуєте працівників?
- У нас працює понад 100 робітників. І що не може не тіши-

ти, багато молодих спеціалістів, які після закінчення навчання 
не виїжджають за кордон на заробітки, а повертаються у 

рідне село. І, звичайно, якщо люди гарно працюють, то вони 
заслуговують на похвалу – своїх працівників постійно моти-
вуємо: це і постійне підвищення заробітної плати, вчасна її 
виплата,13 зарплата в кінці року, премії, а також різноманітні 
подорожі по Україні та закордоном, де люди отримують море 
яскравих вражень та заряд позитивної енергії на довгий час. 

- Люди відгукуються про Вас як про щедрого мецената…
- Свій рідний край я дуже люблю, тому намагаюся зробити 

якомога більше для його добробуту. ПАФ «Білий Стік» вкладає 
немало коштів у соціальний розвиток сіл, де ми орендуємо 
землі: у ремонт шкіл, дитячих садочків, клубів, храмів. Також 
за кошти агрофірми було побудовано в асфальтному покритті 
дорогу від Волиці до Зубкова протяжністю 2,3 км, на яку ви-
трачено в минулому році понад 2 млн. І у цьому році – 1міль-
йон 650 тисяч гривень. 

- Що Ви як людина з величезним досвідом у сільсько-
господарському бізнесі порадите молодим аграріям, які 
тільки розпочинають цю нелегку справу?

- Насамперед, хочу віддати їм належне, адже вони справж-
ні патріоти своєї держави, якщо наважились на це. Моя 
основна порада – це наполегливо йти до поставленої мети, 
не боятися труднощів, здобувати нові знання, знайомитися з 
сучасними технологіями та не зупинятися на півдороги.

- Останнім часом на різноманітних аграрних заходах 
ви з’являєтеся разом зі своїм онуком. Він готується ста-
ти Вашим наступником?

- Мій онук Олег дуже цікавиться сільським господар-
ством, навчається в магістратурі у Львівській політехніці та 
у Львівському національному аграрному університеті. Вже 
давно опанував усі види техніки, вправно керує трактором, 
комбайном тощо. Мені дуже імпонує його завзятість та бажан-
ня працювати на землі, крім того, оскільки Олег – молода та 
сучасна людина, то багато що може вже сам мені підказати, 
що стосується інноваційних технологій. Тому на нього я по-
кладаю великі сподівання.

- І наостанок, чи виділяєте час для відпочинку?
- Найкращий відпочинок для мене, це коли все заплано-
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ване вдається здійснити, коли зранку виїжджаю в поле і бачу, 
як все зеленіє, цвіте, достигає. От тоді душа по-справжньому 
радіє.

ПРАЦІВНИКИ ПАФ «БІЛИЙ СТІК» РОЗПОВІЛИ 
ПРО СВОЇ ВРАЖЕННЯ ВІД РОБОТИ В АГРОФІРМІ:

Пирський Олег, головний інженер:
«На підприємстві я працюю вже 15 років і свою роботу дуже 

люблю. На мене покладена відповідальність за усю технічну 
базу нашого господарства, аби техніка працювала без збоїв 
та вчасно усувались усі неполадки. 

Працювати тут – одне задоволення, адже у ПАФ «Білий 
Стік» є уся сучасна техніка, що необхідна для роботи. Це 
трактори та комбайни таких відомих світових брендів як 
New Holland, John Deere та ін, ґрунтообробна техніка Vektor 
Kockerling тощо. І її парк постійно оновлюється.

Олег Антонович – це керівник, на якого мають усі рівняти-
ся, адже він хоча й вимогливий, проте, справедливий. Він вміє 
згуртувати людей, усі ми – одна велика командна, яка, неза-
лежно від роду діяльності кожного з нас, працює на спільний 
результат».

Сподарик Володимир, тракторист: 
«На господарстві я працюю лише перший сезон, після 

закінчення автошколи, де навчався на тракториста, одразу 
прийшов сюди. Своєю роботою дуже задоволений, адже 
трактор, яким я керую, сучасний, комфортний та легкий в 
управлінні. Крім того, дуже подобається колектив агрофірми, 
адже працівники завжди підтримують один одного та прихо-
дять на допомогу».

Шульган Роман, головний агроном:
«У ПАФ «Білий Стік» я працюю з 2008 року. Ми вирощуємо 

озиму пшеницю (800-870 га), озимий ріпак (300-350 га), цукрові 
буряки (190-220 га), кукурудзу на зерно (100-150 га), кукурудзу 
на силос (150-200 га), ячмінь (80-100га), сою (100 га), горох 
(90-100га).

Щодо типу обробітку ґрунту, то використовуємо пере-
важно традиційну оранку, хоча практикуємо і No-Till – систему 
нульового обробітку ґрунту під посів озимої пшениці та ріпаку.

Наразі на господарстві йде підготовка під посів озимих 
культур, проводиться оранка на деяких площах, а в найближ-
чий час плануємо збір кукурудзи.

Роботу свою я дуже люблю, адже мій загальний стаж як 
агронома становить вже понад 40 років, і хочу зазначити, що 
мені дуже пощастило працювати у такого господаря як Олег 
Антонович».

Пограничний Роман, головний економіст:
«В агрофірмі я працюю з 2012 року, займаюся аналітикою, 

питаннями економічного характеру, веду кадрову роботу і 
відповідаю за вирішення юридичних питань. Незважаючи на 
такий широкий спектр діяльності, я все встигаю, адже робо-
та дуже подобається. Радий, що мені випала в житті нагода 
працювати під керівництвом такої людини як Олег Антоно-
вич, який дбає за своїх працівників, ділиться з ними досвідом, 
вкладає усю душу. Тут я маю можливість не лише, так би мо-
вити, працювати за зарплату, а й розвиватися, здобувати 
нові уміння та навички, адже фірма регулярно скеровує своїх 
співробітників на різноманітні семінари та тренінги».

Анна Артим
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БІОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА – СТРАТЕГІЧНА 
НЕОБХІДНІСТЬ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Нещодавно для аграріїв Західного регіону України 
компанія Euralis разом із партнерами провела Нічний день 
поля – Октоберфест. Він пройшов за найкращими традиціями 
німецьких фермерів у господарстві ім. Щорса на Хмельнич-
чині. У програмі заходу відбулися демонстраційні покази 
технологічних особливостей вирощування таких польових 
культур як кукурудза, соняшник та соя. Одним із ключових 
аспектів тематичних досліджень були питання ефективності 
застосування біологічних методів захисту рослин, а також 
підживлення посівів.

Як відомо, людство, вирішуючи питання продовольчого 
забезпечення, уже давно намагалося винайти методи дієвої 
боротьби з бур’янами і шкідниками за допомогою хімічних 
препаратів. Однак активна «хімічна» війна із шкідливими 
організмами спровокувала їх резистентність, патогенність та 
агресивність. А з іншого боку, це негативно почало впливати на 
якість та безпечність продукції, готової для споживання. Тому 
вирішення означених проблем за допомогою біологічних мето-
дів є більш чим актуальним і виправданим напрямом як науки, 
так і практичної діяльності в аграрному секторі економіки.

Уже майже 20 років на ринку біологічних препаратів 
працює компанія «БТУ-Центр», яка пропонує ефективні 
рішення для різноманітних галузей, в т. ч. рослинництва і 
тваринництва. Як зауважив головний агроном Олександр 
Ростоцький, основними напрями діяльності компанії за цей 
період стали: нафтогазова і харчова промисловість, медицина, 
а також сільське господарство. 

«Останній згаданий мною напрям є надзвичайно важливим, 
враховуючи роль галузі у народному господарстві країни. На 
сьогодні наша компанія виробляє різні групи продуктів, які 
можна застосовувати на всіх етапах вирощування сільсько-
господарських культур. Це біоінокулянти, прилипачі, лінійка 
гуматів, мікродобрив, біопрепарати для захисту від хвороб 
та шкідників. Новинкою можна вважати продукт на основі 
мікоризи для обробки насіння, що дозволяє у симбіозі з росли-
ною збільшити кореневу систему до тисячі разів, підвищити 
рівень засвоєння поживних речовин і водопостачання. Таким 
чином, запропоновані нашими фахівцями рішення можуть 
бути використані як в інтегрованих технологіях виробни-
цтва продукції, так і в органічному землеробстві. Підтвер-
дженням цього є наявні в компанії міжнародні та вітчизняні 
сертифікати екологічного напряму діяльності», – зазначив 
спеціаліст компанії.

Загалом можна відзначити широке застосування біотех-
нологічних продуктів від передпосівного внесення добрив, 

обробки насіння, підживлення і захисту під час вегетації до 
зароблення поживних решток після збору врожаю.

Для прикладу, препарат ГраундФікс® (3,0-5,0 л/га) застосо-
вується під час внесення основного ґрунтового живлення для 
переведення у доступну форму фосфору і калію, а також для 
ефективної азотфіксації кореневої системи.

При гербіцидному захисті рослин бувають ситуації, коли 
надмірні опади спричиняють значне вимивання з верхніх 
шарів ґрунту вміст хімічного препарату. У такому випадку в 
компанії «БТУ-Центр» пропонують застосовувати біоприли-
пач Липосам® (0,5-0,8 л/га), який стримує вимивання діючих 
речовин.

Компанія також представляє систему STOP Стрес (комбі-
новане застосування препаратів Органик-баланс® у нормі 
0,2-0,5 л/га, Азотофіт® у нормі 0,1-0,3 л/га та Липосам® у нормі 
0,2-0,3 л/га), що сприяє виробленню біологічно активних 
речовин для нівелювання негативних наслідків для рослин 
від погодних умов, «підпалів» від хімічних речовин і сприяє 
відновленню їх вегетації.

Для окремих сільськогосподарських культур фахівцями 
компанії розроблені технологічні схеми застосування біопре-
паратів, які можна з легкістю поєднувати в інтегрованому 
землеробстві. Зокрема, на Нічному дні поля були продемон-
стровані подібні схеми на прикладі посівів сої, соняшнику і 
кукурудзи.

У своєму виступі агроном-консультант компанії «БТУ-
Центр» Євгеній Кожухар акцентував увагу на особливості 
застосування і дії препаратів під час вегетації сортів сої:

«За нашими рекомендаціями слід розпочати з ґрунту і 
заселити туди корисні мікроорганізми – фосфор-, калій-мо-
білізуючі бактерії, які містяться у препараті ГраундФікс® 
(3,0-5,0 л/га). Він дозволяє значно підвищити ефект від внесен-
ня мінеральних добрив у ґрунт. Що стосується ґрунтового 
гербіцидного захисту, то для уникнення проблем пропону-
ється застосування прилипача Липосам® (0,3-0,8 л/га). На 
стадії обробки насіння наша компанія радить застосувати 
біоінокулянти. Вони є двох видів: на торфяній основі (Біоіно-
кулянт-БТУ®-т) або у рідкій формі (Різолайн®). Норма засто-
сування складає 2-3 кг(л)/тонн. Крім цього, для убезпечення 
виникнення хвороб на ранніх стадіях вегетації сої насіння 
обробляли біопротруйником МікоХелп® (1,0-2,0 л/тонн). У 
наступних фазах росту варто внести препарати живлення – 
Органик-баланс® у нормі 0,2-0,5 л/га – що дозволить підвищи-
ти імунітет рослин, покращити їх ріст і розвиток. Додатко-
во слід застосовувати добрива з мікроелементами: HelpRost® 
соя (1,0-3,0 л/га) і HelpRost® бор (0,5-1,0 л/га). Особливості 
їх внесення – дрібність і періодичність, що забезпечують 
кращий ефект. Із хворобами допомагає боротися препарат 
ФітоХелп® з нормою внесення 0,4-0,8 л/га. Після збору врожаю 
для кращого перетворення поживних решток пропонуємо 
застосовувати Екостерн® (0,5-1,0 л/га)».

Запропоновані технологічні особливості вирощування 
сільськогосподарських культур із застосуванням біопрепа-
ратів стали результатом багаторічної діяльності фахівців у 
сфері екології і раціонального природокористування. Ключем 
до успіху компанії «БТУ-Центр» стали інноваційні підходи 
до вирішення найбільш важливих проблем традиційного 
землеробства та значні інвестиції у наукові дослідження і ви-
робничі випробування біологічних напрямів виробництва. Це 
дозволить мінімізувати негативний вплив надмірної «хімізації» 
галузі і забезпечить сталий розвиток у майбутньому.

Андрій Сава
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
КОМПОСТУ

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

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

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

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

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

втрат;
- У гної утворюється цінна сполука – фосфорнокислий 

амоній;

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

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

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

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

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

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

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

За основу взято фосфоритне борошно з хіміч-
ним складом: Р-24%, Са – 40%, S-2%, Mg+В+Zn+-
Мо+Mn до 4%.
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«ЗАХІД АГРОБІЗНЕС» ЗАКРІПЛЮЄ ПОЗИЦІЇ 
НА РИНКУ НАСІННЯ СОЇ

Інтенсивний розвиток аграрного сектору економіки базується на застосуванні 
ефективних технологій виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема 
у рослинництві це означає використання якісного насіння, дієвих і водночас 
ощадливих для природного середовища систем живлення і захисту рослин. 
Вирішення цих питань формує передумови для отримання позитивного не лише 
фінансового результату, а й забезпечує стратегію збалансованого використання 
землі як пріоритетного напряму розвитку аграрного бізнесу.

За таким принципом працює молода, але з досвідченою командою фахівців, 
компанія «Захід Агробізнес» – дистриб’ютор, що пропонує кращі світові продукти 
(насіння, засоби захисту рослин, мікродобрива) і технологічні рішення для 
різноманітних галузей рослинництва на ринку України. Серед важливих напрямів у 
її роботі є насінництво сої як стратегічної культури. Про особливості її вирощування 
говорили на тематичному Дні поля наприкінці літа.

Захід відбувся 31 серпня на території демо-полігону 
насіннєвого господарства ПП «Західний Буг» поблизу села 
Гаї-Суходільські у Бродівському районі Львівської області. 
Презентували демонстраційні посіви сої канадської та фран-
цузької селекції. 

За словами керівника відділу продажу ПП «Західний 
Буг» Христини Данилюк така культура як соя стала для 
аграріїв всієї України, і Західного регіону зокрема важли-
вим аспектом у виробничій програмі, адже займає майже 
2 мільйони гектарів. «Як відомо, кінцевий результат врожаю 
починає формуватися з підготовки якісного насіння. Але, 
як виявилося, на практиці аграрії часто скаржилися на 
кондиції соєвих бобів. Для ПП «Західний Буг» як одного із про-
відних виробників насіння у регіоні це стало певним викли-
ком. Насінництвом сої ми почали займатися нещодавно, 
та перші позитивні результати вже є – завдяки світовим 
лідерам селекції цієї бобової культури. Серед них – компанія 
Semences Prograin Inc. (Канада), яка займається науковими 
дослідженнями і практичним вирощуванням насіннєвого 
матеріалу сої. Ми щиро вдячні офіційному дистриб’ютору 
насіння сої Prograin в Україні ТОВ «Захід Агробізнес» за те, що 
обрали ПП «Західний Буг» своїм партнером для виробництва 
якісного насіння. Для цього у нас є всі можливості та ресурси: 
фахівці, належне технічне і технологічне забезпечення, влас-
ний насіннєвий завод з обладнанням Petkus та агрохімічна 
лабораторія», – сказала Христина Данилюк.

Для наочного відображення результатів спільної роботи 
оригінаторів, дистриб’юторів та виробників насіння органі-
затори Дня поля запросили присутніх аграріїв на демонстра-
ційні ділянки.

Огляд ділянок сої канадської селекції супроводжували 
представники компанії ТОВ «Прогрейн Укр» та офіційний 
дистриб’ютор в Україні ТОВ «Захід Агробізнес». 

Директор компанії-дистриб’ютора Володимир Кузло 
розповів аграріям про налагоджену роботу з постачання 
насіння, засобів захисту рослин та мікродобрив: «Ми є 
офіційним дистриб’ютором насіння сої компанії Semences 
Prograin Inc. і пишаємося цим відповідальним вибором 
канадської сторони. Вже другий рік поспіль співпрацюємо 
із ПП «Західний Буг» і не помилилися. Адже відгуки фермерів 
західних областей України у поєднанні з відповідальним 
ставлення компанії говорять самі за себе. Тому з цього року 
все насіння сої ми виробляємо на їхніх потужностях. Усе 
насіння, що завозимо з Канади є офіційним, з належними сер-
тифікатами, що підтверджують якість елітного насіннє-
вого матеріалу. А «Західний Буг» вирощує 1-шу репродукцію у 
цьому регіоні».

Варто звернути увагу ще на два важливі аспекти вирощу-
вання насіння сої від дистриб’ютора ТОВ «Захід Агробізнес»: 
уся соя не містить ГМО та має значний потенціал вмісту 
протеїну. Незважаючи на дещо вищі витрати на гербіцид-
ний захист «традиційної» бобової культури, її вирощувати 
стає набагато вигідніше завдяки ціновій політиці трейдерів. 
Сьогодні більшість із них готові надавати так звані «премії» за 
відсутність ГМО у бобах та за додаткові відсотки вмісту про-
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теїну. Тому вибір аграріїв на користь сої канадської селекції 
Prograin – очевидний.

Більш детально про діяльність представництва канад-
ської компанії розповів керівник ТОВ «Прогрейн Укр» 
Іван Карагуца: «Semences Prograin Inc. – приватна насіннєва 
компанія, яка займається виключно селекцією сої. На сьогодні 
вона володіє найбільшою колекцією насіннєвого матеріалу у 
світі. На теренах України зареєстровано найбільше сортів 
– тридцять два. Потенціал урожайності більшості сортів 
сягає понад 5 тонн з гектара, а в середньому на полях вітчиз-
няних фермерів складає 4-4,5 т/га. Наша компанія працює 
у двох напрямах селекції: вирощує насіння для інтенсивних 
технологій (IP) та досягнення високого вмісту білка (Quali 
Pro). Вміст протеїну сягає 41-44% та 45-47% відповідно. Зав-
дяки покращеним властивостям насіння сої Prograin частка 
площ під цією культурою без ГМО в Україні складає 80 відсо-
тків. Офіційним дистриб’ютором є ТОВ «Захід Агробізнес», 
що реалізує в Україні ексклюзивні сорти».

На демо-ділянках ПП «Західний Буг» представлено з де-
сяток сортів сої. Окрасою з них усіх є два ексклюзивні сорти 
Prograin: Кіото та Амадеус. Про них гостям Дня поля детально 
розповів Володимир Якубець, представник компанії 
«Прогрейн Укр».

Кіото (Kyoto) 2650 CHU – сорт (реєстрація 2014 рік) із 
серії високоврожайних сортів (за технологією IP), з дуже 
хорошими агрономічними показниками, що має відмінну 
стійкість до вилягання та до склеротинії і досить добру 
стійкість до фітофтори. Демонструє чудовий розвиток. Вид 
рослини – напівкущовий, відмінно гілкується. Він дозволяє 
стабільно збирати високий врожай і підходить практично 
для всіх типів ґрунту. Як свідчить досвід останніх 2-3 років, 
сорт добре адаптується до різких змін погодних умов. 
Термін дозрівання сорту складає 120 днів. Вміст білка – 43%. 
Кіото має високу силу за прямого висіву та високу адапта-
цію за густоти 76 см. За ширини міжрядь 7 ро/18 см норма 
висіву складатиме 112 кг/га – 560 000 насінин/га, за ши-
рини 14 ро/35– 102 кг/га – 510 000 насінин/м, а за ширини 
30 ро/75 см – 85 кг/га –420 000 насінин/га.

«Цей сорт є лідером за врожайністю у своїй групі стигло-
сті незалежно від типу ґрунту. Він адаптований для висіву з 
міжряддям як 35 см, так і 70 см. Але варто дотримуватися 
належної густоти у рядку між насінинами. У першому варі-
анті варто розкладати насіння на 4-5 см, а у другому – на 
2-3 см. Завдяки здатності рослини до галуження, втрат 
врожаю у разі широкого міжряддя не відбувається, адже 
збільшується маса тисячі насінин: з 170 грам до 200. Важли-
вим моментом є також висока стійкість до хвороб на рівні 
7-8 балів з 10», – зазначив агроном компанії.

Амадеус (Amadeus) HP 2550 CHU – новий сорт (реєстра-
ція 2016 рік) із серії високопротеїнових сортів Quali Pro, з 
високою адаптацією, що забезпечує хороший рентабельний 
врожай у кліматичних зонах з короткими сезонами. Важли-
вими характеристиками сорту є відмінний потенціал вро-
жайності, при тому, що він підходить для різних типів ґрунту, 
та високий вміст білка (48%). Амадеус також має високу стій-
кість до вилягання, до хвороб, зокрема, склеротинії, та інших 
стресів. Компанія рекомендує для нього вузькі міжряддя 
(7 ро/18 см) з нормою висіву – 105 кг/га – 580 000 насінин/га 
– 10,2 насінин/м. За ширини міжрядь 14 ро/35 см норма 
висіву буде 95 кг/га – 525 000 насінин/га – 18,4 насінин/м.

«Як бачите, цей сорт ми спробували висіяти з міжряддям 
як 18 см, так і 35 см з дотриманням рекомендованої густо-
ти у рядку. Щодо глибини висіву, то тут слід враховувати 
рівень опадів. Загалом варто висівати насіння на глибину 
4-5 см. Це забезпечить хороші сходи, враховуючи здатність 
сорту до стрімкого старту. Особливістю є також отри-
мання бобів округлої форми з білим рубчиком, що притаман-
но всім сортам Prograin. Він також має високу стійкість до 

хвороб на рівні 7-8 балів із 10», – розповів агроном компанії.
«Для ТОВ «Захід Агробізнес» така культура як соя є стра-

тегічною, оскільки її подальше використання має широку 
векторність для аграрія, переробника і споживача. Площі 
під її посівами кілька років стрімко збільшувалися, зараз 
стабілізувалися, а фермери вимагають якісного насіння. 
Якість насіння еліти, привезеної з Канади, ми зберігаємо, 
виробляючи якісний посівний матеріал першої репродукції, 
виключно на потужностях ПП «Західний Буг» в обсязі майже 
1500 тонн», – підсумував директор ТОВ «Захід Агробізнес» 
Володимир Кузло.

На базі ПП «Західний Буг» також закладено спільний 
демо-центр, де випробовуватимуть нові сорти, технологіч-
ні особливості посіву, підживлення і захисту сої. У цьому 
допомагають й інші партнери ТОВ «Захід Агробізнес» – 
компанії-виробники засобів захисту рослин та мікродобрив, 
які реалізує дистриб’ютор. Присутні фермери висловили 
сподівання, що подібні заходи на такому високому профе-
сійному рівні відбуватимуться регулярно, адже це дає змогу 
дізнаватися актуальну інформацію про найновіші методи 
вирощування сільгоспкультур.

ВІДГУК АГРАРІЯ
Андрій Кісіль, керівник ФГ «Згода» (с. Куровичі, Золо-

чівський р-н Львівської області):
«Я часто відвідую подібні заходи, на Днях поля отримую 

багато цікавої інформації, що допомагає мені краще господа-
рювати. З компанією «Західний Буг» працюю уже кілька років, 
купуємо у них насіння пшениці. Сьогодні на демонстраційно-
му полі я зацікавився новими сортами сої, які представлені 
оригінаторами світових брендів та дистриб’ютором 
ТОВ «Захід Агробізнес». Із канадською селекцією Prograin я 
знайомий кілька років, наше господарство висіває сорт 
Черемош. Наступного року спробуємо ще деякі інші.

На Дні поля завдяки рекомендаціям фахівців компаній я 
дізнався дещо нове у технології вирощування сої. Зокрема йде 
мова про необхідність оптимального поєднання азотного 
живлення рослини і формування бульбочкових бактерій. Це 
дозволяє додатково отримати тонну врожаю. Але потріб-
но спочатку вкласти певні кошти у живлення: 200 кг сульфа-
ту амонію перед цвітінням і 200 кг карбаміду після цвітіння.

Ще одним важливим аспектом нашої роботи є проведен-
ня якісного агрохімічного аналізу ґрунту, в чому нам теж 
допомагає ПП «Західний Буг».

Андрій Сава
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ЯСКРАВЕ НІЧНЕ ШОУ В СТИЛІ ОКТОБЕРФЕСТУ. 
ЗАПАЛЮВАЛИ ЄВРАЛІС І ПАРТНЕРИ

Нині вітчизняні аграрії – знані користувачі інформаційних 
джерел з питань ведення агробізнесу та активні відвідувачі 
різноманітних заходів з поширення нових знань у цій сфері. 
Традиційно гостей практичних семінарів чекають цікаві зу-
стрічі та розваги, тому здивувати їх уже, мабуть, дуже важко. 
Але компанії «Євраліс Семенс Україна» та її партнерам це 
вдалося. 

7 вересня вони організували для агровиробників захід-
них і центральних областей України нічний День поля, який 
пройшов у стилі Октоберфесту за найкращими традиціями 
німецьких фермерів у господарстві ім. Щорса у селі Ладиги 
Старокостянтинівського р-ну Хмельницької області. 

У програмі заходу відбулися демонстраційні презентації 
таких польових культур як кукурудза, соняшник, соя та ози-
мий ріпак. Аграрії мали змогу побачити новинки французь-
кої селекції Євраліс.

Керівник відділу маркетингу компанії «Євраліс Семенс 
Україна» Ольга Молокович, вітаючи гостей заходу, зазначила, 
що традиція проведення нічного формату Дня поля прийшла 
до України з Німеччини:

«Саме наша компанія кілька років тому організувала 
поїздку українських фермерів до німецьких колег на День поля, 
який пройшов у темну пору доби. Один із учасників нашої 
делегації подав ідею проведення подібного заходу в Україні. І 
минулого року вперше на теренах нашої держави ми провели 
День поля у нічному форматі на Чернігівщині на базі ДП «Нове 
зернятко». Цього року вирішили помандрувати і подарувати 
свято представникам західних і центральних областей. 
Впевнена, що обраний нами формат проведення Дня поля є 
надзвичайно цікавим для аграріїв, оскільки тут представле-
ні інноваційні продукти Євраліс». 

Йде мова, в першу чергу, про гібриди кукурудзи преміум 
сегменту, яка входить до Золотої лінії французької селекції. 
Це уже 6 інноваційних гібридів: ЕС Конкорд, ЕС Астероїд, ЕС 
Креатив, ЕС Інвентів, ЕС Метод, Гармоніум.

ЕС Конкорд (ФАО 250). Середньоранній гібрид з високим 
рівнем стабільності та формуванням високої врожайності 
навіть у стресових умовах. Гібрид має добру озерненість 
качана. Толерантний до основних збудників хвороб та має 
підвищену стійкість до фузаріозу качана. Характеризуєть- 
ся високою холодостійкістю, добре переносить зниження  
температури на початку вегетації. Придатний до ранніх  
строків сівби.

ЕС Астероїд (ФАО 290) характеризується відмінним та 
стабільним рівнем урожайності. Має добру компенсаторну 
здатність. Слід також виділити його придатність для інтен-
сивних технологій вирощування.

ЕС Креатив та ЕС Інвентів (ФАО 300). Це нові гібриди 
Золотої лінії, які досягають хорошого та стабільного врожаю 
за будь-яких погодних умов. Вони характеризуються висо-
кою стійкістю до вилягання (стеблове вилягання, ламкість 
стебла), значною толерантністю до пухирчастої сажки. 

ЕС Метод та Гармоніум належать до групи гібридів із ФАО 
380. Це високопродуктивні гібриди інтенсивного типу, які 
характеризуються високим стартовим ростом та міцною ко-
реневою системою. Їх можна використовувати за інтенивних 
технологій вирощування, зокрема за високих норм внесення 
мінеральних добрив. Вони також мають високу стресостій-
кість до посухи та високих температур у період цвітіння. ЕС 
Метод став справжнім флагманом з урожайності серед гібри-
дів Євраліс, навіть у посушливих умовах вирощування.

Слід зауважити, що все насіння Золотої лінії Євраліс на 
вітчизняному ринку оброблене протруйником (Максим XL®), 
інсектицидом (Пончо®) та регулятором росту (Гуміфілд). 
Також застосовують препарат Аліос® від компанії BASF, який 
є оптимальним рішенням для контролю широкого спектру 
хвороб кукурудзи і забезпечує найкращий контроль летючої 
сажки. Протруювання здійснюють на українському заводі Єв-
раліс у Черкаській області, це є безкоштовним бонусом для 
українських фермерів і не впливає на підвищення вартості 
насіння гібридів кукурудзи Євраліс.

На демонстраційних ділянках із сортами і гібридами 
оригінатора Євраліс проводили випробування систем під-
живлення і захисту рослин від хвороб та шкідників. Завдяки 
продуктам таких партнерів як BASF (засоби захисту), «Агрі-
матко-Україна» та «БТУ-Центр» (мікродобрива), «Агротехно-
союз» (антистресанти і регулятори росту) фермери отримали 
широкий спектр інформації і рекомендацій щодо технологіч-
них аспектів вирощування культур.

У програмі нічного Дня поля було передбачено і яскраве 
шоу сільськогосподарської техніки KUHN, а також CLAAS 
від офіційного дистриб’ютора ТОВ «Компанія ЛАН». Більше 
15 одиниць сучасної агротехніки були представлені до уваги 
відвідувачів, які мали можливість детально ознайомитися з 
машинами.

Гостей вражали технічними інноваціями. Зокрема, вперше 
в Україні був представлений висококліренсний обприскувач 
KUHN Stronger HD: кліренс 1,8 м, зі штангою 36-40 м та баком 
3000-4000 л.

Під час проведення нічного Дня поля компанія Євраліс 
визначила переможця всеукраїнської акції на насіння куку-
рудзи, що проходила від початку 2018 року. Кожне госпо-
дарство, яке придбало 100 мішків кукурудзи Євраліс, стало 
учасником розіграшу цінного подарунку – трактора МТЗ. 
Щасливим власником стало ТОВ «Урожайна Країна» із м. Ром-
ни Сумської області, що входить у корпоративну структуру 
Групи компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Учасники та відвідувачі нічного Дня поля сподіваються 
на продовження подібних традицій проведення практичних 
заходів, де можна поєднати можливість почути актуальну 
інформацію та чудово поспілкуватися у невимушеній обста-
новці. За справжніми традиціями Октоберфесту частували 
пивом та ковбасками, а розважав гостей український гурт 
«ВВ» та Олег Скрипка.

Андрій Сава
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СТРЕС: КЕРОВАНИЙ ПРОЦЕС ЧИ 
НЕЗВОРОТНІ ЗМІНИ?

ГОТУЄМО РОСЛИНИ ДО СКЛАДНОЇ 
ПЕРЕЗИМІВЛІ

Якщо два-три десятки років тому зима була найбільш 
спокійною порою року та найкращим союзником для 
хліборобів, то для сучасних агрономів є найсуворішім 
екзаменатором. У пам’яті багатьох аграріїв залишилися 
спогади про те, як великі кучугури ховали всі огріхи та на-
дійно захищали озимину від морозів. Та нинішня погода 
набула непередбачуваності не лише для Гідрометцентру, 
але й для народних синоптиків. 

Хоча є багато розбіжностей щодо прогнозів на 
прийдешню зиму, однак як наукові співробітники, так і 
«народники» у своїх прогнозах поки що одностайні: «Зима 
прийде рано і принесе нам чимало сюрпризів». Одним 
із таких «сюрпризів» прогнозуються значні коливання 
температур: від відлиги до сильних морозів, а завдяки 
циклонам слід очікувати ще й ожеледицю. За деякими 
прогнозами товщина льодового покриву подекуди ся-
гатиме більше 1 см, що вкрай негативно позначиться на 
перезимівлі озимих.

Маючи такий не зовсім оптимістичний прогноз, вини-
кає питання: «Чим ми можемо допомогти своїм озимим? І 
чи взагалі можемо?».  Адже, як то кажуть, «проти природи 
не попреш». Проте, як показує практика, «перти», тобто 
боротися з природою, зовсім не потрібно, а для того, щоб 
пом’якшити її негативні прояви достатньо чітко дотриму-
ватися технологій вирощування. Ми, зокрема, дотриму-
ємося позиції, що у кожному господарстві має бути своя 
технологія, яку доопрацювали, і яка є найбільш адаптова-
на для конкретних умов, культур та сортів/гібридів і т.д. 
Потрібно лише доповнити її.

Хтось може сказати, що будь-яка технологія, будь-який 
препарат, сорт/гібрид крім плюсів має свої мінуси. І ми 
повністю з цим погоджуємося. Розробляючи і відшліфову-
ючи свої технології, ми пішли за принципом не набирати 
максимум плюсів, а зменшити кількість мінусів. Дали мож-
ливість рослині самій набирати плюси. Тобто, ми зробили 
ставку на саму рослину, на її потенціал, на її фізіологію і 
біохімію.

Взявши за основу загальні неспецифічні фізіолого-бі-
охімічні захисні реакції рослинного організму, до числа 
яких ми також віднесли порушення у гормональному 
балансі, які, в свою чергу, вносять зміни у структуру та 
функції клітин і сприяють переналаштуванню функціо-
нальної активності клітин у так звані стресові підпрогра-
ми. Хочемо зазначити, що за своєю природою, рослини 
наділені широким спектром захисно-пристосувальних 
реакцій, які забезпечують їхній розвиток та стійкість до 
різноманітних стресових факторів.

ЩО ТАКЕ СТРЕС РОСЛИНИ ТА ЯК ВІН 
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ?

Сьогодні аграріям дедалі частіше доводиться чути сло-
во «стрес». Однак, чи кожен, хто вживає це слово, до кінця 
розуміє його суть? Переважна більшість тих (від кого 
доводилося це чути) під «стресом» розуміють не реакцію 

рослин, тобто їхню відповідь, а саму причину. Насправді 
ж «стрес» розглядається як особливий стан рослини, що 
формується внаслідок дії стресорів. Наприклад, спеки, 
холоду, дефіциту або надлишку вологи, збудників хвороб 
тощо. 

За умови виникнення будь-якого з несприятливих, або 
так би мовити стресових факторів, у рослині індукуються 
неспецифічні реакції, які супроводжуються перебудовою 
захисних систем і які потребують додаткової енергії. Тобто 
та енергія, яку рослини мали б використати на ростові 
процеси, перенаправляється на синтез стресових білків 
або підвищення синтезу і активації гідролітичних фермен-
тів, або утворення якихось інших сполук, потрібних для 
термінового захисту клітин. У результаті цього виникає 
дефіцит енергії, необхідної для проходження біохімічних 
процесів, тобто відбувається гальмування або призупи-
нення процесів синтезу, деградація апарату синтезу білка, 
катаболізм біополімерів тощо.

На початкових етапах стресу виявляються порушення 
у гормональному балансі. Підвищується інтенсивність 
синтезу етилену й інгібіторів росту. Кількість же гормонів, 
які стимулюють ріст і розвиток рослин (ауксину, цитокі-
ніну, гіберелінів), значно зменшується. Це призводить до 
гальмування ділення і росту клітин, а також росту всієї 
рослини.

Наступна фаза розпочинається зі змін усього комплек-
су. Вона охоплює біохімічні, фізіологічні і морфоструктур-
ні процеси, тоді як самі зміни можуть мати як специфіч-
ний так і неспецифічний характер. Найнебезпечнішою є 
фаза виснаження, коли в клітинах рослин відбувається де-
зінтеграція полірибосом, білки, замість того щоб синтезу-
ватися – розпадаються, спостерігається втрата генетичної 
інформації.

Як бачимо, ключова роль у регуляції інтегральних фі-
зіологічних процесів рослинного організму, в тому числі, 
й реакцій на вплив несприятливих факторів середовища, 
поправу належить енергенам та фітогормонам. Оскільки 
направлені зміни в гормональному балансі визначають 
прояви захисної дії на стрес-фактор.

ЯК ДОПОМОГТИ РОСЛИНІ?
Ось тут і виникає питання, яким чином, або якими 

препаратами ми можемо допомогти рослині включати 
механізми адаптації і забезпечувати взаємозв'язок орга-
нів у цілому у відповідь на несприятливий вплив? Адже, 
як ви пам’ятаєте, у своїх технологіях ми зробили ставку 
на регуляцію усіх процесів самою рослиною, оскільки 
в рослині функціонує не лише гормональна система, а 
й інші регуляторні системи (електрична, метаболічна). І 
саме злагодженість їхньої роботи, в кінцевому результаті 
сприяє гомеостатичності рослин, а відповідно і зниженню 
порогу їхньої чутливості до несприятливих умов.

Як то кажуть, з будь-якої проблемної ситуації можна 
знайти як мінімум три варіанти виходу, і одним із рішень 
подолання стресу у рослин є застосування препаратів 
амінокислотно-біогенної групи, які останнім часом набу-
вають все більшої популярності. Механізм їхньої дії спря-
мований на активацію адаптаційних та захисних систем 
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рослини на клітинному рівні. Компоненти безперешкодно 
проникають в структуру рослини і відразу включаються у 
процеси, що відбуваються в ній. 

Одним із прикладів адаптаційних процесів є моро-
зостійкість рослин. Загалом існує кілька гіпотез щодо 
загибелі рослин від холоду та морозу, проте кожна з них 
доводить, що причиною є порушення або недотримання 
технологій (сорт, попередник, добриво, строки і спосо-
би обробітку ґрунту та сівби, обробка насіння тощо). Як 
показує практика, найбільшої шкоди рослинам завдає 
утворення всередині клітин кристалів льоду або глибоке 
зневоднення тканин і коагуляція білка. Часто у рослин, які 
постраждали від морозу, запасні речовини переходять 
в недоступну форму, а пошкодження кореневої системи 
і закупорка судин погіршують водопостачання після 
відновлення весняної вегетації. Стійкість пошкоджених 
рослин проти хвороб і шкідників дуже знижується. Так, 
наприклад, постраждалі взимку рослини озимої пшениці 
часто продовжують відмирати і в теплу пору року, осо-
бливо в критичний період трубкування-колосіння.

Захисною реакцією рослин від зимових негараздів є 
активізація накопичення протеїногенних амінокислот, 
зокрема проліну. З його участю, за умови низьких тем-
ператур, посилюється гідроліз крохмалю і накопичення 
у цитоплазмі розчинних цукрів, які мобілізовуються у 
клітинних стінках рослин, таким чином запобігаючи утво-
ренню кристалів льоду. Чим вищий вміст протеїногенних 
амінокислот, тим більша ймовірність клітинам вижити в 
умовах низьких температур. Не останнє місце посідає в 
процесі адаптації гліцин, який є компонентом так званих 
структурних білків, що вивільняються в момент виникнен-
ня біотичних стресів. Ці білки зміцнюють клітинні стінки 

та обмежують проникнення патогенів у тканини рослини. 
Крім цього, як компонент білків, гліцин разом із мікро-
елементами вбудовується у скелет рослини, як наслідок 
рослина, перебуваючи у стані зимового спокою, краще 
переносить холодовий «шок».

Застосування добрив, які у своєму складі містять аміно-
кислоти та фітогормони (хоч і може викликати чимало 
питань та дискусій), без сумніву, є одним із найефектив-
ніших способів нівелювання впливу шкідливих умов 
навколишнього середовища на сільськогосподарські рос-
лини. Хочемо зазначити, що підживлення рослин лише 
макро- та мікроелементами є недостатнім для отримання 
високих врожаїв. Варто звернути увагу на додаткові речо-
вини, які «подбають» про сільськогосподарські рослини, 
особливо в ситуаціях, які ми не можемо передбачити. А 
також пам’ятати, що окрім звичної для кожного аграрія 
технології, є ряд факторів, які змінити чи виключити не 
можливо, але вміло керувати та коригувати їх з ураху-
ванням знань та можливостей – під силу кожному. Ми ж 
у своїх технологіях зупинилися на препаратах, які здатні, 
додатково мобілізувати адаптаційний потенціал рослини 
для перенесення ними несприятливих умов, через активі-
зацію біологічних процесів.

Марія Августинович, 

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

та впровадження  
ТОВ «УНПЦ «Інститут живлення рослин» 
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УСПІШНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ ЯБЛУНЕВИЙ САД. 
ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Більше 14 років плодорозсадник  ДП «Голланд Плант Україна» успішно працює в 
Україні. На сьогодні на підприємстві вирощують понад півмільйона саджанців щорічно, 
що робить його компанією-лідером у цьому сегменті. З 2012 року компанія працює над 
програмою «Натуральне яблуко®», в яку входять резистентні столові сорти яблук, що 
підходять як для звичайного, так і інтегрованого та органічного вирощування. Крім 
сортів програми «Натуральне Яблуко®», розплідник пропонує своїм партнерам широку 
палітру інших стійких до хвороб сортів яблук і плодових культур.

Поряд з європейською якістю компанія гарантує своєму 
клієнтові надійність та інноваційність. Розплідник не стоїть на 
місці і постійні інновації у виробництві, передові технології 
вирощування саджанців допомагають триматися в лідерах. 
Фахівці фірми надають підтримку, починаючи з допомоги 
вибору відповідних територій, їх якісної підготовки, аж до 
нюансів закладання саду і збору врожаю. 

Мета компанії – щоб кожен садівник вирощував такий про-
дукт, зокрема, яблука і плоди інших культур, які мають високі 
смакові якості, містять якомога меншу кількість залишкових 
хімічних речовин завдяки меншому використанню засобів 
захисту рослин і несуть більшу користь для здоров'я людини.

Робота в плодорозсаднику сьогодні спрямована на те, щоб 
разом з саджанцями  дати партнерам вищу додаткову цін-
ність і завезти на ринок такі сорти і технології, застосовуючи 
які, можна займатися садівництвом більш рентабельно. Дуже 
важливим моментом цього процесу є рентабельність вироб-
ництва і мінімальний вплив на навколишнє середовище.

2007 року керівництво компанії прийняло рішення про те, 
що основною метою розвитку буде популяризація  резистент-
них сортів для садівників з акцентом на органічне виробни-
цтво. Такі сорти безпечні для вирощування, в їхніх плодах  
міститься менша кількість хімічних речовин і їхня собівартість  
нижча – плюси очевидні.

Можливості, які сьогодні «Голланд Плант Україна» пропо-
нує садівникові - унікальні. Інноваційні підходи до вирощу-
вання яблука допомагають не тільки вирішити проблеми, що 
вже існують, а й відкрити новий сегмент ринку, який знахо-
диться між традиційним і органічним вирощуванням.
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Трохи статистики: з 214 країн світу органічним виробни-
цтвом займаються у 160, майже на 37 млн га землі. В ЄС до 
2030 року під органічне виробництво хочуть віддати понад 
50% придатних територій.

В Україні сьогодні території під органічне виробництво 
хоч невеликими темпами, але впевнено збільшуються. Цей 
перехід триває вже кілька років, але садівники і аналітики 
прогнозують йому успіх.

Однією з головних переваг партнерства садівника з 
«Голланд Плант Україна» є те, що використання імунних сортів 
дозволяє дешевше виробляти продукцію завдяки відсутності 
необхідності застосування фунгіцидів проти парші. До того 
ж вирощена продукція є більш екологічною. Наприклад, з 
саджанцями сортів плодорозсадника садівник знижує на 10% 
витрати на хімзасоби. В результаті – садівник отримує еколо-
гічно чистий продукт, який можна продати дорожче, адже він 
завжди затребуваний на ринку. Таким чином, окупність саду 
відбувається швидше.

Головне в бізнесі садівника – виростити хороший якісний 
продукт. Але для цього потрібно витратити чимало сил, енер-
гії і фінансів. Звичайно, щоб отримати результат, кожен крок 
повинен бути продуманий, рішення зважені, а підходи – точні 
і правильні.

На сьогодні досить важко уявити  гарний сад  без вирішен-
ня питання зрошення. Зрошення є тим оптимальним інстру-
ментом, який дозволяє не тільки отримувати високі врожаї, а 
й істотно економити гроші і природні ресурси. Якщо садівник 
вирішив перейти на використання стимуляторів органічного 
походження, то ефективними вони будуть тільки за умови 
добре зволоженого ґрунту. І якщо в традиційному саду можна 
домогтися результатів із невеликим зрошенням або навіть 
без нього, то в інтенсивному саду без зрошення взагалі ніяк. 
Максимально ефективне крапельне зрошення можливе з 
грамотним плануванням. Саме зрошення – не панацея, воно 
має чітко функціонувати і забезпечувати полив саме в ті фази, 
коли потрібно рослині.

Наступний крок – добрива. Без них плід складно захистити 
від атак шкідників і отримати гарний врожай.

А для того, щоб рослині було комфортно, а в саду краси-
во – важливо пам'ятати і про техніку, необхідну для роботи 
садівника.

Дуже важливо вибрати не тільки надійний, але і правиль-
ний робочий інструмент, який впишеться в розміри саду, 
підійде під рослини і буде вдало справлятися з поставленим 
завданням.

Важливо не забувати про грамотну обрізку саду. Якщо 
обрізку почати під час вегетації, то це добре доповнить в 
майбутньому зимову обрізку. Поки дерева з листям, то краще 
видно, де потрібно прорідити, прибрати щось. Якщо у Вас є 
можливість і робоча сила для літньої обрізки, не шкодуйте 
нічого, потім під час зимової обрізки сад за це віддячить.

Перевага такої обрізки полягає в тому, що видаляються всі 
однорічні пагони, які в майбутньому не будуть потрібні для 
дерева, вони тільки забирають енергію і поживні речовини. 
Так само ефективно потім працюватиме біозахист, який по-
траплятиме тільки в потрібні місця, а плоди будуть отримува-
ти більше сонця і ставати насиченими і красивими.

На фірмі «Голланд Плант» віддають перевагу вільній 
обрізці – в ній немає ярусів і садівник сам вирішує, хоче він 
залишити обрану гілку чи ні. Найчастіше обрізку прово-
дять вручну, виламуючи гілки - це оптимальний варіант для 
органічного вирощування саду. Таким чином дерево потім 
краще заживає і добре видаляється спляча брунька. Малень-
ка хитрість для садівника: якщо дерево погано росте або вам 
потрібно досягти швидше певної висоти дерева, для гілки, 
яка йде вгору потрібно залишити гілку-конкурента і коли 
результат буде досягнутий – прибрати одну гілку, залишивши 
тільки направляючу. 

Про що ще не варто забувати – це про чистоту саду.

ДП «Голланд Плант Україна» є добре відомим завдяки інно-
ваційному підходу до вирощування продукції, впровадженню 
передових технологій і чіткому дотриманню тенденцій ринку, 
що дозволяє значно розширити потенціал галузі садівництва 
та поліпшити можливості кожного окремого садівника. 

Цього року компанія почала виводити на ринок новий 
сорт сливи німецької селекції Топенд Плюс (Topend Plus), 
який дуже популярний в Європі і стає все більш популярним 
і в Україні. Крім цього, в розпліднику постійно тестуються 
нові сорти яблук і інших фруктових. Компанія з оптимізмом 
дивиться в майбутнє, прагне знайти найбільш пристосовані 
сорти для вирощування в Україні, які здатні задовольнити всі 
запити споживачів.

«Голланд Плант» є підприємством із замкнутим циклом 
виробництва. Саджанці вирощують як способом зимового 
щеплення (переважно для виробництва якості «кніп-баум»), 
так і літнього брунькування (для виробництва «кронованих 
однорічок»). Нині саджанці компанії успішно ростуть і плодо-
носять практично по всій території України.

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

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців, консультування та більш 
детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 64 67, +38 050 372 55 74
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"БИТВА АГРОТИТАНІВ 2018" – НАЙКРАЩА 
ТЕХНІКА В ДІЇ

4-5 вересня на Тетіївщині відбулась 
вже шоста «Битва Агротитанів», яка 
стала масштабною подією вересня. 
Організатори - Всеукраїнська Аграр-
на Рада, ТАК-Агро та компанія Dуkun 
- зібрали на полях групи компаній 
«ТАК» біля села Степового 86 компаній, 
які представили понад 500 одиниць 
техніки. Незважаючи на жнива, подія 
привабила 2500 відвідувачів. 

У п’яти демонстраційних зонах були 
представлені 136 одиниць техніки у дії. 
Окремо показували, як ведуть себе в 
польових умовах борони та культива-
тори, сівалки, плуги та глибокорозпу-
шувачі, комбайни, жатки, бункери-пе-
ренавантажувачі, обприскувачі та 
розкидачі. 

Компанія Pottinger показувала 
лінійку сільськогосподарської техніки – 
це дискові борони, а також свою зелену 
лінію для заготівлі сіна, сінажу, зелено-
го корму – косарки, греблі, ворушилки. 
Віктор Бутенко,  представник від заводу 
компанії Pottinger в Полтавській облас-
ті, розповів, що серед новинок - рота-
ційна борона із сівалкою Аерозем, яка 
може сіяти культури як зернової групи, 
так і кукурудзу. Ця машина добре себе 
зарекомендувала на демо-полях, і вже 
кілька  одиниць продано. 

Vaderstad представив 16-рядну 
швидкісну сівалку Темпо. За словами 
Ігоря Лобатенко, територіального 
менеджера компанії, більше ніхто на 
ринку не може запропонувати робочу 
швидкість у 15 кілометрів на годину 
для посіву технічних культур, як у 
цієї сівалки. Насінина падає по трубці 
не під власною вагою, а з потоком 
повітря, що дозволяє точно спрямо-
вувати її до насіннєвого ложа на такій 
швидкості.

Також компанія виставляла важку 
дискову борону Carrier 625 з діапазо-
ном глибини від 6 до 15 см, де диск 
має діаметр 61 см для роботи по вели-
ких рештках, по великій масі соняшни-
ка чи кукурудзи. На ній також можна 
поставити взаємозамінний диск мен-

шого діаметру на 51 см і працювати на 
глибині від 4 до 13 см. 

Окрім добре відомих імпортних 
виробників, на "Битві агротитанів" 
була широко предствлена вітчизняна 
продукція. Виробник сільськогоспо-
дарської техніки "Уманьферммаш" 
показував оновлений посівний агре-
гат АП–6К, який, за словами комер-
ційного агента  Назара Мисловського, 
нещодавно доробили, врахувавши 
побажання клієнтів. Приміром, зро-
били більшу товщину самого бара-
бану. Кажуть, що клієнти задоволені, 
хвалять новинку.

Ще один вітчизняний виробник, 
Завод Кобзаренка, представив 
новинку - міні-розвантажувач вагонів 
"Ковчег". Менеджер Євген Христенко 
розповів, що цей агрегат маленький, 
компактний і його можна використо-
вувати для маленьких станцій – там, де 
не може розвернутись машина. Також 
тут розробили причепи для транспор-
тування жатки, 6-метрові і 9-метрові. 
Завдяки зміні кронштейну можна 
перевозити будь-який вид жатки. Тут 
же представляли бочку РЗС-6 для 

розмішування хімічних добрив, щоб 
не везти всю хімію в поле, а розмішати 
прямо на фермі.

Оприскувачі "Атлант" від компанії 
"Богуславська сільгосптехніка" - це 
нові розробки вітчизняних сільгосп-
машинобудівників. Вони можуть бути 
з баком на 3200 і 4200 літрів, а ширина 
варіюється від 18 до 36 м. Особли-
вість штанги в тому, що виготовлена з 
використанням новітніх технологій, а 
новому надточному обладнанні. На ній 
стоїть двоточковий механізм стабілі-
зації, і це дозволяє краще стабілізува-
тися на глибоких ямах, також можна 
нахиляти окремо праве і ліве крило. 
Керівник збуту компанії  "Богуслав-
ська сільгосптехніка" Віталій Сірий 
розповів, що в основна конкурентна 
перевага новинки в тому, що якість 
цієї техніки вища, ніж у конкурентів, 
у чому можна було переконатися 
на демо-показах, а ціна доступніша, 
плюс ще на цю техніку поширюється 
державна компенсація у 25%.

Товариство ТРАК з Херсону диву-
вало своєю системою контролю висіву 
для пропашних і зернових сівалок. Цю 
систему, за словами Євгена Шевченко, 
менеджера з продажу, можна поста-
вити на будь-яку пропашну сівалку: 
вітчизняну чи імпортну, і потім контро-
лювати безліч параметрів: кількість 
насіння і кількість добрив у бункерах, 
обертів у вентиляторах, поштучно 
рахувати кожну висіяну насінину, відхи-
лення від норми висіву, побачити, чи є 
двійники або пропуски. При збільшенні 
"двійників" або пропусків вище дозво-
леного діапазону, система сповіщає сиг-
налом, показує, наскільки точно сівалка 
розкладає насіння, тож завдяки цьому 
можна перевірити сівалку і подивитись, 
наскільки якісно вона сіє і чи сіє взагалі, 
налаштувати її для якісної роботи. 

Окрім техніки, на заході можна було 
ознайомитися з новинками селекції 
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ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ
ВТІЛЕНА В КУЛЬТИВАТОРАХ КАРАТ – 
ДЛЯ ВСІХ, ХТО РОБИТЬ СТАВКУ НА 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

робоча глибина від 5 до 30 см
десять варіантів лап для різних цілей використання
автоматичне налаштування сферичних дисків на робочу глибину
робота без бокового зносу завдяки оптимальному розташуванню 
стійок

Інтенсивний культиватор Карат є лідером серед культиваторів. 
Завдяки цілому ряду своїх змінних лап він якнайкраще оснащений 
для обробітку стерні на різній глибині та рихлення на глибину 
орного шару під мульчований посів:

З такою опцією як система швидкої

заміни робочих органів можна без

інструментів налаштувати Карат до

різних умов використання.

від провідних компаній, із сучасни-
ми добривами та засобами захисту 
рослин від вітчизняних та іноземних 
виробників.

Насіннєва компанія RAGT 
Semences представила принципово 
нові гібриди кукурудзи, які виводить 
на ринок України. Це Екксклам, Лі-
пеккс, Леккстур, які стійкі до стресо-
вих умов, до дефіциту вологи, добре 
показують себе в екстремальних 
умовах, дають високі врожаї. Микола 
Хмарський, менеджер по VIP-клієнтах 
RAGT Semences, розповів, що також 
вийшли на ринок України надзви-
чайно жаростійкі гібриди – Дубліккс, 
Еккзотіка. Макксалія, Вінккс, Футю-
рікс - це гібриди, завдяки яким можна 
отримувати рівень врожайності 
більше 150-170 центнерів з гектару і 
мати стабільний та хороший врожай. 
Також на ринок виходять нові гібриди 
соняшнику, які стійкі до вовчка. Це 
Волльф, який добре себе показує в 
лісостеповій зоні України, це Іновелл 
і Піреллі – для півдня України. Гібрид 
Іновелл також має абсолютну стійкість 
до іржі. До того ж всі вони надзви-
чайно посухостійкі та дають стабільні 
врожаї. «В цьому році ми зіткнулись з 
дефіцитом насіння сортів пшениці», -  
розповідає Микола Хмарський. –  «Ком-

панія не змогла повністю задоволь-
нити попит на насіння нових сортів 
озимої пшениці Реформ, Ребелл, 
Лінус. Плануємо розширити площу 
розмноження для того, щоб забезпечи-
ти усіх бажаючих». 

За словами Олександра Русіна, 
керівника наукового відділу компанії 
"Ярило" цього року аграріїв найбіль-
ше зацікавили такі їхні новинки як 
"Ярило Аміноцинк" і "Ярило Аміно-
мідь" - препарати антистресової дії, до 
яких додано комплекс амінокислот. 
Приміром, препарат "Ярило Аміно-
цинк", призначений, передовсім, для 
кукурудзи, легко проникає у листок і 

підвищує життєздатність рослини. Ще 
один новий продукт "Суперазот", який, 
крім азоту, містить ряд амінокислот, 
карбонових кислот, багатоатомних 
спиртів, тобто має потужний комплекс 
азотного живлення.

Привабив відвідувачів і перший 
в Україні аукціон вживаної сільсько-
господарської техніки. З виставленою 
на продаж технікою можна було озна-
йомитися протягом дня, а потім взяти 
участь в торгах і придбати вподобані 
агрегати.

Ольга Соломка

Фото автора













ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБПРИСКУВАЧА JOHN DEERE R4045 ШЛЯХОМ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ТЕХНІЧНОГО 
ФУНКЦІОНАЛУ

В.М. Зубко, В.І. Оничко, М.В. Горовий, О.О. Зеленський, 
Сумський національний аграрний університет

У статті розглянуто підвищення ефективності проведення  
агротехнологічної операції по внесенню засобів захисту рос-
лин та елементів живлення самохідним обприскувачем John 
Deere R4045, а саме дообладнання його датчиками-лопостя-
ми встановленими на передніх колесах «Row Sense».

Дане обладнання є розробкою американської компанії 
«John Deere» і до 2018 року не використовувалося на терито-
рії України. Вперше дане обладнання  розпочали використо-
вувати у компанії «Кернел». Дослідження проводились на 
полях Придніпровського кластеру компанії Кернел. 

АКТУАЛЬНІСТЬ
У сучасному аграрному виробництві застосування засобів 

захисту рослин відіграє дуже важливу роль. Враховуючи змі-
ни клімату, порушення сівозмін, перехід на енергозберігаючі 
технології обробітку ґрунту, є майже неможливим вирощу-
вання польових культур без застосування пестицидів. Поряд 
з цим проведення хімічних заходів захисту рослин, врахову-
ючи високу вартість пестицидів та їх внесення, вимагає від 
виробника пошуку, як здешевлення цього агрозаходу, так і 
підвищення максимальної його ефективності виконання. До 
факторів, які найбільше впливають на ефективність даної 
операції відносяться: строки та тривалість внесення, ступінь 
покриття оброблюваної поверхні, рівномірність внесення, 
знесення препарату вітром, швидкість руху обприскувачів, 
наїзд обприскувача на рядок тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Під час проведення обприскування посівів оператор несе 

відповідальність за траєкторію руху і постійно контролює 
ситуацію під час роботи машини. З метою покращення умов 
праці оператора та підвищення ефективності проведення 
обприскування посівів нами було здійснено доукомплекту-
вання обприскувача John Deere R4045 системою Auto Trac 
Row Sense. Ця система дозволяє забезпечити мінімальні 
наїзди на рядки культури під час роботи, збільшити робочу 
швидкість та зменшити вплив людського фактору на вико-
нання операції. 

В склад системи Auto Trac Row Sense входять наступні 
компоненти:

– інтегрована система Auto Trac встановлена і активована 
на машині з додатковим програмним забезпеченням Auto 
Trac Row Sense для блока рульового управління (SBBC або 
SSU);

– активація Auto Trac Row Sense для дисплея GS3;
– датчики рядків системи Row Sense встановлені на  

машині;
– антена Star Fire з активацією сигнала SF1, SF2, або RTK.
Дана система представляє собою додаткову функцію для 

інтегрованої системи Auto Trac на дисплеях Green Star 2630. 
Датчики рядків, встановлені на компонентах передньої 
підвіски, слугують для визначення положення стебла рослин 
в рядку. Сигнали датчика ведення по міжряддях об’єднують-
ся з сигналами системи Auto Trac, що дозволяє розрахувати 
більш точну траєкторію руху обприскувача. Якщо сигнал 
від датчика ведення не надходить (наприклад, при русі по 
балці), використовується звичайна система навігації з сигна-
лом GPS. Більшість інших характеристик системи Auto Trac 
залишаються не змінними.

Налаштування системи Auto Trac Row Sense. Після 
вибору правильної конфігурації дисплею проводиться калі-
брування системи Auto Trac Row Swense.

ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВВЕДЕННЯ 
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ СИСТЕМИ ТА ЇЇ 
ВИКОРИСТАННЯМ

Однією з основних проблем є правильне калібрування 
системи безпосередньо у полі. Для того щоб це зробити, в 
налаштуваннях треба проставити ширину міжряддя просап-
ної культури. Але у зв’язку з тим, що ця система американсь-
ка і всі довжини в них міряються фунтами, мінімальна шири-
на міжряддя не виставляється менше ніж на 76 см (30 дюйм). 
При виборі цієї ширини система працює не коректно – часто 
вимикається, агрегат рухається не по міжряддю. Проблема 
вирішується прошивкою монітора Green Star 2630 із версії 
3.34 на версію 3.36.

Процес коректного налаштування системи.
1. Активація налаштування - кнопка налаштування (А);
2. Активація навігаційної системи Row Sense - кнопка (С);
3. Маркування Row Sense - галочку у вікні Row Sense (B);
4. Вибір режиму виїзду на рядок (D) із представлених 

нижче:
- ручне рульове управління: після активації системи 

Auto Trac відбувається контактування датчиків із культурою, 
система автоматично переключається в режим ведення по 
датчиках рядків. Якщо культура не визначається системою, 
система автоматично переключається на глобальну систему 
позиціювання (GPS). Цей режим рекомендується використо-
вувати, якщо під час сівби не використовувалась навігація 
або рядки не рівні.

- рульове управління по GPS: після активації працює 
тільки на основі GPS сигналу. Після повторної активації 
відновлення (resume) Auto Trac система буде працювати з 
урахуванням сигналу з датчиків рядків, при надходженні 
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такого сигналу. Якщо культура не визначається системою 
або навігація в режимі ведення на основі сигналу з датчиків 
рядків не визначається, система автоматично переключаєть-
ся в режим роботи тільки по GPS. Цей режим рекомендуєть-
ся тільки тоді, коли сівба проводилась по GPS сигналу.

Примітка: перед включенням системи Auto Trac Row 
Sense машина має бути повністю виведена з розворотної 
смуги. Перед включенням системи машина має бути вирів-
няна належним чином і працювати на необхідних рядках. 
Порушення цих умов призводить до зниження ефективності 
роботи.

5. Перехід до наступної сторінки налаштувань здійсню-
ється за рахунок активації пункту меню Далі (Е).

6. Перехід до попередньої сторінки налаштувань здійсню-
ється за рахунок активації пункту Повернення (F).

РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗМІЩЕННЯ ROW 
SENSE

Зміщення датчика дає оператору можливість налаштуван-
ня відстеження машини справа або зліва (рис. 3).

Активація зміщення середини на сторінці навігації скидає 
відстежування машини на основі поточного положення на 
рядку.

Налаштування ширини міжряддя системи Auto Trac 
Row.

Налаштування ширини колії необхідно розпочинати з 
установлення осьової лінії шини. Її необхідно встановити 
таким чином, щоб вона була на відстані 381 мм (15 дюйм) від 
середини рядка.

При використанні системи Row Sense відображається 
піктограма (А), яка вказує на готовність датчика ведення по 
рядках (рис. 5). Кожна піктограма означає статус системи 
машини в конкретний момент.

Піктограма міняє колір від білого до кольорового:
– система установлена (В) (сірий фон).
– система активна (С), працюють датчики і GPS навігація 

(зелений фон).
– сигнал GPS відсутній (D), система отримує дані тільки від 

датчиків рядків( жовтий фон).
– сигнал з датчиків рядків не надходить (Е), система пра-

цює на основі GPS сигналу (оранжевий фон).
Примітка: Точність навігації знижується при відображен-

ні піктограми D або Е.
Датчик ведення по рядках використовується для ведення 

машини в тому випадку, коли він може визначити положення 
рядка. Оператор може визначити, коли система Auto Trac 
отримує сигнал із датчиків, по зміненню фону піктограми на 
зелений.

Той, хто довгий час працює  на обприскувачах, знає, 
наскільки велике навантаження увесь час дивитися вперед 
на рядки посіяної культури, щоб не наїхати на них. До цього 
ж, ще треба стежити за роботою самого обприскувача, 
положенням штанги та якістю внесення робочого розчину. 
А робота в нічний час та підчас вітряної погоди ще більше 
впливає на стрес оператора.

Провівши дослідження спеціальними окулярами для 
стеження за очима, нами виявлено, на що оператор обпри-
скувача найбільше часу акцентує свою увагу. Без системи 
Row Sense 82,5% часу він тратив на те, щоб стежити за на-
їздом на рядки, а із системою Row Sense той самий оператор 
витрачав 70% на стеження за наїздом на рядки і міг більше 
часу виділити для того, щоб стежити за характеристиками 
машини і крилами обприскувача. 

Проводячи обприскування посівів із швидкістю 24 км, 
заїзд на одну секунду на рядок може призвести до знищення 
близько 90 рослин. Із системою Row Sense оператор може 
бути впевнений у тому, що обприскувач знаходиться в 
міжрядді, навіть коли він фізично не бачить рядків.

Для прикладу фото з полів, де обприскувач працював із 
системою Row Senseі та без неї.

З системою RowSense

Без системи RowSense

Проведені економічні розрахунки на посівах кукуру-
дзи показали, що при умові заїзду обприскувача на рядок 
упродовж 5 секунд втрата рослин через їх витоптування 
складе 450 шт. Середня вартість одного качана з урахуван-
ням виробничих витрат складає 5,12 грн.  Тому втрати в 
грошовому вираженні складуть 450 шт. * 5,12 грн. = 2304 грн.  
На Придніпровському кластері вирощуються  40 тис. га 
кукурудзи – це 400 полів. Втрати з 1-го поля складуть 400 га * 
2304 грн. = 921 тис/грн. 

Система Row Sense коштує 336 тис/грн. Виходить, що 
встановлення і використання даної системи окупить себе за 
1 сезон.

ВИСНОВОК
При експлуатації самохідного обприскувача John Deere 

R4045 з  дообладнанням його датчиками-лопостями «Row 
Sense», встановленими на передніх колесах, можна збіль-
шити продуктивність роботи агрегату, що дає можливість 
своєчасного застосування засобів захисту рослин у визна-
чений термін. Крім того, рух агрегату з постійною швидкістю 
дозволяє рівномірно внести пестициди по всьому полю. 
Використання системи Row Sense дозволяє суттєво полег-
шити роботу оператора. 

Список використаної літератури:
Сайт www.deere.com

Офіційний дилер JohnDeere в Україні
Програма 1С Підприємства 

Всеукраїнський аграрний журнал №9 (68) / 201838



Олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI HDX 15W40  
API CI-4/CH-4/SJ

Олива трансмісійна 
TOTAL MULTAGRI MS 15W40   
(STOU) API CE/SF, GL4
Олива для двигунів
TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W40
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4

  Олива  трансмісійна 
Агрінол ТАД-17і

Олива гідравлічна 
Агрінол МГЕ-46В

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

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:o�ce@vfk.lutsk.ua

0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж з/ч, оливи та мастильні матеріали
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

Безкоштовні телефонні лінії!

Олива для двигунів 
 AGCO Premium Engine Oil 
15W-40 API CJ-4
 
Олива універсальна 
трансмісійна (UTTO) 
AGCO Parts Transmission Oil 
10W-30  API GL-4
   

Гідротрансмісійна олива 
TOTAL DYNATRANS MPV 10W30 
(UTTO)  API GL-4 

Олива для двигунів 
TOTAL TRACTAGRI HDZ 15W40
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4  

Олива для двигунів 
Агрінол м10г2к

Олива для двигунів 
Агрінол М10ДМ
   
Мастило  
Агрінол Літол 24

Олива трансмісійна
AGCO Parts Premium 
Transmission Oil 15W-40 GL-4

Пластичне мастило 
AGCO Parts Premium EP Grease 

ЛІНІЙКА АГРАРНИХ ОЛИВ ВІД «ВФК»





VERSATILE ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН NOVA

Компактний зернозбиральний комбайн VERSATILE NOVA — 
продуктивна агромашина третього класу. Має молотарку класу 
«три плюс», очистку —  четвертого. Призначена для збору 
зернових культур на полях з невеликою площею — від 50 до 
500 га. Високий кліренс, похила камера з системою копіювання 
рельєфу, комфортабельна кабіна і повна автоматизація — все 
це вигідно виділяє новинку серед аналогів. Ідеально підходить 
для тих господарств, яким не потрібна надмірна продуктив-
ність, і важливим є питання ціни. 

VERSATILE NOVA оснащений декою (підбарабанням) з 
найбільшим охопленням в світі — 154 градуси, тоді як зазвичай 
охоплення не перевищує 130. А велике охоплення дозволяє за 
один оборот зробити більше вимолоту. Обсяг бункера стано-
вить 4,5 кубічних метра, швидкість вивантаження — 50 літрів в 
секунду.

Комбайн оснащений двигуном 180 к. с., запас крутного 
моменту — до 20%. Електроніка двигуна повністю стежить за 
його роботою і подає рівно стільки палива, скільки потрібно 
відповідно до поточного навантаження. Завдяки цьому досяга-
ється мінімальна витрата палива.

У стандартній комплектації комбайн поставляється з заднім 
приводом. Коротка база і збільшений дорожній просвіт в пів 
метра — вагома перевага для регіонів з нерівним рельєфом. А 
при роботі на ґрунтах зі зниженою несучою здатністю передба-
чена можливість установки коліс збільшеного типорозміру.

На комбайни VERSATILE NOVA встановлюють двомісні кабіни 
Comfort Cab, як в машини вищого класу, — герметизовані, 
з системою кондиціонування, зі зручними регульованими 
кріслами і рульовою колонкою. Управляти виробничими 

процесами допомагає бортова інформаційна система Adviser II 
з РК-монітором.

Співвідношення ціни та якості новинки оптимальна серед 
«однокласників», тому компанія VERSATILE розраховує на 
популярність нового комбайна серед українських аграріїв. Тим 
більше, що на сьогоднішній день VERSATILE пропонує кілька 
вигідних фінансових програм, одна з яких — кредит під 0% до 
18 місяців на придбання комбайнів, з початковим внеском від 
20% і сезонними виплатами по кредиту. Завдяки цій програмі 
15 господарств вже стали щасливими володарями комбайнів 
VERSATILE. В зв'язку з високим інтересом дану пропозицію 
продовжено до кінця 2018 року.

Для консультацій з придбання техніки VERSATILE звертай-
теся за телефонами +38 098 675-47-11, +38 044 596-55-29 або 
до офіційного дилера у вашому регіоні — www.versatile.
ua/purchase/dealers 
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КЕРІВНИКУ. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
Після численних відгуків та звернень щодо статті «Це важливо знати керівнику» в №1 (48) 2017 

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

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

Зупинимося на найбільш поширених питаннях.

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

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

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

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

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

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

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

4) Вартість всього обладнання чимала, коли вона 
окупиться?

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

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

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

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

(055) 235 55 54 - тел./факс, 
(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, 
(097) 366 69 90, (067) 552 42 52

www.uspi.com.ua, 
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РОЗЛІСНЕННЯ – ЦЕ ПРОСТО, АБО «НЕ ТАКИЙ 
СТРАШНИЙ ЧОРТ, ЯК ЙОГО МАЛЮЮТЬ»

Сотні тисяч гектарів, які ще років тридцять назад рясно 
родили різними зерновими та технічними культурами, зараз 
простоюють під самосіяними  масивами. Подекуди це кущі, та 
в більшості – це «джунглі». Основною причиною цього став 
багаторічний занепад сільського господарства, а вже в роки 
стрімкого розвитку не було ефективного інструменту для 
розліснення цих ділянок. Здебільшого процес виглядав так:

- зрізання та утилізація великих дерев;
- вигортання бульдозерами кущів та невеликих дерев;
- вигортання (корчування) пнів;
- збір, вивіз та утилізація всієї маси;
- лущення дисковими боронами.
Для досягнення продуктивності треба було задіяти велику 

кількість техніки та працівників. А в результаті мали «гори» 
дерев і пнів, велику масу коріння на полі та ями «до поясу». 
Тож, фермерські господарства взагалі відмовлялися від об-
робки таких земель.

Найсучасніше та найефективніше рішення щодо розліс-
нення занедбаних полів – це лісовий мульчувач-фреза та 
ротоватор від компанії Seppi M (Італія). Ці агрегати здатні 

повалити та подрібнити в щепу кущі та дерева (подекуди діа-
метром до 50 см) і подрібнити пні та коріння із заглибленням 
25-50 см. Наразі в Україні використовують 2 методи роботи за 
різних умов:

1. Якщо ділянка заросла деревами та кущами 5-7 см в 
діаметрі, то лісовим мульчувачем  Seppi M Midiforst  подріб-
нюють всю рослинність поверхнево, а потім перебивають 
пеньки та коріння важкою дисковою бороною.  Продуктив-
ність складає 10-15 га/день.

2. Якщо ділянка заросла деревами від 10 см в діаметрі, 
то використовують універсальні лісові мульчувачі-фрези 

(ротоватори) Seppi M Multiforst (Starsoil). Які за перший прохід 
валять та перебивають дерева 25 (40) см в діаметрі, а за дру-
гий заглиблюються у ґрунт на 25 (40) см та перебивають пні, 
каміння і коріння. Продуктивність складає 1-2 га/день.

Тобто за допомогою однієї універсальної лісової фрези 
Seppi M Multiforst, можна замінити комплекс техніки та ватагу 
робітників, підготувати ділянку, готову до сівби і вже в пер-
ший рік отримати врожай.

 Конструкція універсального мульчувача (ротоватора) 
має ротор діаметром 700-1000 мм, із жорстко закріпленими 
різцями за твердосплавними напайками. Корпус «броньо-
ваний» змінними пластинами зі сталі «HARDOX» та 5 рядами 
змінних протиріжучих пластин із тієї ж сталі. Приводиться від 
ВОМ трактора. Ротор працює в 2-х режимах: 1000 (подрібнен-
ня деревини) та 540 об/хв (робота із заглибленням у ґрунт). 
Гідравлічний вал служить для повалення дерев та прикочу-
вання ґрунту. 

Технічні характеристики:

Multiforst Starsoil

Робоча ширина, см 200-250 175-250

Потужність трактора, к.с. 250-330 300-390

Максимальний діаметр  
дерева, см 25 40

Максимальне заглиблення, см 25 40

Максимальний діаметр  
каміння, см 25 30

Вага, кг 2700-3300 3300-4000

Швидкість ВВП трактора, об/хв 540/1000 1000

Отже, розліснення занедбаних полів – це дієвий метод 
збільшення земельного банку підприємства, який потребує 
порівняно невисоких капіталовкладень, часу та задіяних тру-
дових ресурсів.  Цим самим методом можна корчувати старі 
сади, відновлювати насипні дороги, звужувати лісосмуги до 
їхнього початкового стану тощо. 

Звертайтеся до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс» за 
більш детальною інформацією та демо-показом  

цих агрегатів.  
м. Кропивницький, вул. Заміська, 5

тел.: +38 066 955 36 93, +38 096 464 73 93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com

www.agroremmash-plus.com
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ВЧЕНІ СТВОРИЛИ РОБОТА, ЯКИЙ 
ВИКОНУВАТИМЕ ФУНКЦІЮ 

БДЖІЛ
Дослідники з Університету Західної Вірджинії (WVU) створи-

ли автономного робота, який здатний замінити живих комах, 
виконуючи їх завдання по запиленню культур. Наразі первинні 
тестування проходять на ягодах у тепличному середовищі.

Про це повідомляє traktorist.ua.
Світові вчені попереджають, що комахи-запилювачі, особли-

во медоносні бджоли, зникають із загрозливою швидкістю, що 
створює значні ризики для сільського господарства, оскільки 
бджоли є первинними запилювачами для багатьох сільсько-
господарських культур. Зникнення бджіл може призвести до 
скорочення кількості продуктів харчування.

Розробка, що покликана замінити живих комах, використо-
вує сучасні методи локалізації та зіставлення, а також інші 
інструменти, які дозволяють роботу планувати свій шлях, само-
стійно керувати рухом і проводити певні маніпуляції.

«Одна з основних проблем, пов'язаних з поточним сільсько-
господарським виробництвом — це запилення культур. 35% 
світового обсягу виробництва сільськогосподарських культур з 
щорічним оборотом приблизно в $577 млрд, безпосередньо за-
лежать від наявності запилювачів. Зниження популяції медоно-
сних бджіл в цьому сенсі є катастрофою. З точки зору економіч-
ної та харчової стійкості існує нагальна необхідність шукати 
альтернативні системи запилення», — говорить один з авторів 
та розробників робота-бджоли.

Проект фінансується американським Національним інститу-
том продовольства і сільського господарства (NIFA), агентством 
Міністерства сільського господарства США (USDA) в рамках 
Національної ініціативи з робототехніки.



              Робоча ширина 3,00 м 3,50 м 4,00 м 4,00 м 4,50 м 5,00 м

/               Вага з трубчатим 
катком (кг) 1960 2400 2 510 3 150 3 600 3 860

              Необхідна потужність 
трактора (к.с.) 75 - 130 90 - 160 110 - 180 110 - 180 130 - 200 150 - 220

               Кількість дисків 24+1 28+1 32+1 32+1 36+1 40+1

Навісні Моделі з цільною рамою Моделі з рамою, що складається

              Робоча ширина 4,50 м 5,00 m 6,00 м 7,50 m 9,00 м 12,00 м

           Вага з трубчатим катком (кг) 5 570 6 070 6 380 9 100 14 040 15 680

              Необхідна потужність 
трактора (к.с.) 150 - 210 170-250 190 - 280 230-360 280 - 380 350 - 450

               Кількість дисків 36+1 40+1 48+1 60+1 72 96

Напівнавісні Моделі з рамою, що складається

Дисковий агрегат Agrisem Disc-O-Mulch Gold

Вертикальний кут та кут атаки;
Чудове змішування землі з пожнивними рештками;
Легше проникнення диску в грунт;
Зменшення споживання енергії;
Високоміцні підшипникові вузли SR без необхідності змащування;
Система захисту 3D з віброефектом пружини, розміром 35*35;
Оптимальний кут нахилу диску з позитивним кутом атаки для економії 
потужності;
Запатентована різниця діаметру, передні диски діаметром  610мм, 
задні диски - 560мм;
Відстань під рамою – 60 см;
Посилена конструкція, рама 120*120.

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.
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У США ВИПРОБУВАЛИ НОВИЙ ДРОН  
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ

Факультет сільськогосподарської інженерії і біосистем 
Державного університету Північної Дакоти купив безпілот-
ний літальний апарат для внесення гербіцидів. Дрон перено-
сить більше 15 л рідини і здатний обробити більше 13 га за 
одну годину, пише aggeek.net .

Ринок дронів в сільському господарстві стабільно 
зростає останні кілька років, після того як летальні апарати 
і програмне забезпечення для автономних польотів стали 
доступнішими і технічно досконалішими. БПЛА використову-
ються в галузі для виконання таких конкретних завдань, як 
випас корів і овець, а також для моніторингу полів.

У липні цього року інженери з університету презентували 
публіці AG V6 + - новий дрон, куплений за $ 18 тис. БПЛА був 
створений Homeland Surveillance & Electronics в Лас-Вегасі 
спеціально для проекту впровадження смарт-фермерства. 
Університет планує почати використовувати високотехнічні 
розробки на одній четвертій своїх сільськогосподарських 
земель.

У Дікінсоні, Північна Дакота, є аналогічний проект - 
смарт-ранчо для впровадження високих технологій в 
розведення рогатої худоби. У цій програмі після завершен-
ня тестування кожної інноваційної технології економісти 
вирішують як ефективно і вигідно їх реалізувати в широких 
масштабах.

БПЛА може управлятися джойстиком або автономно і 
зараз кілька аспірантів навчаються використовувати його. 
Дрон планують використовувати на окремих ділянках землі, 
де є потреба у внесенні гербіцидів. Головна перевага дрона 
- здатність обробляти рослини без попередньої фотозйомки 
місцевості.

Джон Новацьки, інженер відповідальний за проект 

смарт-ферми, стверджує, що, крім їх дрона, в США є тільки 
один подібний апарат. Його використовують в Службі сіль-
ськогосподарських досліджень Техасу і в Університеті Небра-
ски. Цей БПЛА також може вносити гербіциди самостійно.

За словами науковця, під час подальших випробувань 
вони планують заправити дрон барвником і використовува-
ти його для розпилення на спеціальний папір, щоб перевіри-
ти точність, охоплення площі і легкість застосування апарату.

Новацьки не вважає, що новий дрон замінить повітряні 
або наземні розпилювачі. Він скоріше бачить в новому БПЛА 
спосіб боротьби з бур'янами на окремих невеликих ділянках 
їх скупчення або на пасовищах.

AG V6 + - шість лопатей, шасі з вуглецевого волокна, 
працює новий дрон на акумуляторах. Штанги обприскувача 
спеціально розроблені, щоб розприскувати гербіциди з усіх 
шести пропелерів на відстань в півтора метра.

Крім того дрон здатний обробляти рослини більш точно. 
Якщо необхідно задати конкретну ціль для внесення гербі-
циду, то потрібно натиснути спеціальну кнопку, коли дрон 
направляється до місця виконання завдання.

Дрон може літати на висоті 1,8 м або менше, а автономна 
навігаційна система дрона розрахована на півтора кілометра 
польоту туди і назад.

AG V6 + використовується тільки в присутності опера-
тора, що дозволяє не отримувати дозвіл на польоти дрона 
поза межами видимості людини, яка ним керує. У Штатах цей 
дозвіл видається Адміністрацією Федеральної Авіації.

Хоча зараз AG V6 + занадто дорогий, цілком можливо, що 
після успішного тестування і внесення всіх необхідних змін в 
технологію, його продуктивність підвищиться і впроваджен-
ня нового дрона почнеться в промислових масштабах.
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Як підвищити прибуток з вашого врожаю?

Що для цього потрібно?

1

1
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2
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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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ДОСЯГНЕННЯ, ВАРТІ ВИЗНАННЯ. НАУКОВИЙ 
ДАР КИЯКА ГРИГОРІЯ СТЕПАНОВИЧА

Сьогодні середня урожайність більшості сільськогосподарських культур порівняно із кінцем 
ХХ століття є надзвичайно високою і недосяжною для більшості формувань. Розвиток технологій, 
генетики і селекції дозволяє сучасним агрономам-практикам досягати наближеного рівня 
продуктивного потенціалу рослин. Багато у чому це відбулося завдяки науковми дослідженням і 
наполегливій роботі вчених у галузі рослинництва, починаючи з післявоєнних років. Серед них 
був селекціонер і агротехнолог Кияк Григорій Степанович, який заклав фундамент досягнення 
в умовах Західного Лісостепу урожайності озимої пшениці 100 ц/га, цукрового буряку 700 ц/га, 
кукурудзи 100 ц/га, картоплі 300 ц/га, сої 35 ц/га, озимого ріпаку 40 ц/га, ярого ріпаку 35 ц/га.

ПЕРІОД ДИТИНСТВА І ЮНАЦТВА
Кияк Григорій Степанович родом із міста Винники, що на 

Львівщині (народився 3 січня 1910 р.). Дитинство та шкільні 
роки його проходили в заможній селянській сім’ї Степана і 
Марії Кияків. У сім'ї було восьмеро дітей. Батьки всім дали 
спеціальну освіту. Змалку Григорій допомагав поратися у 
господарстві. Ще з прадідів у Кияків була пасіка і він також 
полюбив бджіл, сам доглядав невелику пасіку до кінця жит-
тя. Він був вихований твердим селянським хлібом. З мало-
ліття засвоїв дві заповіді: перша – власне почуття обов’язку, 
а друга – потреба у безперервній праці.

У 1930 році закінчив державну українську гімназію у 
Львові, а в 1934 р. – рільничо-лісовий факультет Львів-
ської політехніки в Дублянах, отримавши спеціальність 
інженера-агронома. Після закінчення студій влаштовується 
позаштатним асистентом класифікатора ґрунтів при кафедрі 
агрохімії і ґрунтознавства рільничо-лісового факультету 
Львівського політехнічного інституту. Майбутній науковець 
вивчав ґрунти і сільське господарство Західної України – від 
Полісся до Карпат. Зібраний матеріал використав для скла-
дання карти ґрунтів заходу України.

ТРИВАЛИЙ ШЛЯХ ВЧЕНОГО
Після тривалого навчанняу у 1936 р. Григорій Степанович 

обіймає посаду асистента науково-дослідної станції з осво-
єння боліт у м. Сарни Рівненської області. Тут він працює 
над проблемою раціонального сільськогосподарського вико-
ристання низинних боліт і торфовищ. У 1939 р. захистив у 
Львівському політехнічному інституті дисертаційну роботу 
на тему «Вплив сільськогосподарських культур і сівозмін 
на хімічні й фізичні властивості низинного торфовища» й 
здобув науковий ступінь доктора технічних наук. Захистив 
докторат на рільничо-лісовому факультеті Львівського полі-
технічного інституту.

У 1940 р. стає доцентом кафедри рослинництва агроно-
мічного факультету Львівського політехнічного інституту. 
У період німецької окупації (1941-1944 рр.) працює викла-
дачем рослинництва і луківництва на фахових сільсько-
господарських курсах у Дублянах. Зберіг від вивезення до 
Німеччини цінний посівний матеріал – 200 місцевих форм і 
сортів сільськогосподарських культур. У 1942 р. був обраний 
дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка (ма-
тематично-природничо-лікарської секції). У 1944 р., після 
звільнення Львова від гітлерівської окупації, завідує кафе-
дрою загального землеробства і рослинництва Львівського 
політехнічного інституту.

За визначні наукові результати у 1945 р. ВАК Міністер-
ства вищої освіти СРСР, на підставі захищеного за Польщі 
докторату, присуджує Г. С. Кияку науковий ступінь канди-
дата сільськогосподарських наук і присвоює вчене звання 
доцента.

У 1949 р. присвоєно вчене звання професора, а у 1951 р. 
обрано членом-кореспондентом Академії наук УРСР. У 1956 
р. в Харківському сільськогосподарському інституті успішно 
захистив докторську дисертацію на тему «Яра пшениця в за-
хідних областях УРСР» з присудженням наукового ступеня 
доктора сільськогосподарських наук.

У 1964 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки УРСР». Був членом сільськогосподарської секції 
Комітету з Державних премій УРСР в галузі науки і техніки 
при Раді Міністрів УРСР.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
За весь період роботи Григорій Степанович виплекав 

високоврожайні сорти ярої пшениці сортів «Дублянка-4» 
та «Новоподільська»; озимої пшениці сорту «Галицька», 
озимого жита сорту «Львівське», озимого ріпаку сорту «Ду-
блянський» та ярого ріпаку сорту «Львівський», кормових 
бобів сорту «Коричневі» тощо. 

Озимий ріпак сорту «Дублянський» – один із перших у 
СРСР, районований у 17-ти областях різних ґрунтово-клі-
матичних зон – від західних областей до Далекого Сходу. 
Створені сорти сільськогосподарських культур характерні 
високою продуктивністю й займали великі площі, здебіль-
шого у західних областях України. 

У 1970 році Президія Академії наук УРСР за цикл робіт 
у галузі рослинництва, селекції та луківництва; виведення 
нових районованих сортів озимої пшениці «Галицька», ярої 
пшениці «Дублянка 4», озимого жита «Львівське», озимого 
ріпаку «Дублянський», кормових бобів «Коричневі» нагоро-
дила Г. С. Кияка премією ім. В. Я. Юр'єва.

Крім цього вченого було нагороджено Орденом Трудового 
Червоного Прапора, орденом Леніна, медалями «За трудову 
доблесть», «За доблесну працю (За військову доблесть)», по-
чесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР, великою 
золотою медаллю та чотирма бронзовими медалями ВДНГ 
СРСР.

Значну увагу Кияк Г.С. приділяв вихованню студентів, 
зростанню кваліфікації спеціалістів різного рівня. Засно-
ваній ним наукової школи вдалося підготувати докторів 
сільськогосподарських наук, професорів В.В. Лихочвора та 
В.Г. Влоха, а також понад 30 кандидатів наук. Результати 
досліджень стали основою для написання 10 навчальних 
посібників, 8 монографій, понад 500 статей. На особливу 
увагу заслуговує підручник «Луківництво» для студентів 
сільськогосподарських ВНЗ, який перевидавали чотири рази. 
Підручник «Рослинництво» перевидавали п'ять разів.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
http://uk.wikipedia.org, http://inb.dnsgb.com.ua,

http://lnau.lviv.ua, http://plus.lviv.ua
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