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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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Вітаю Вас, шановний читачу!
Весна іде, красу несе – а тій красі радіє все! І кожної весняної 

днини аграрії закладають й плекають основу майбутніх врожаїв, 
щоби посіяне зерно принесло радість та достаток в час ужинку. 
Ми сподіваємося, що рекомендації науковців та колег-агрови-
робників на сторінках журналу «АgroONE» будуть на часі та ста-
нуть Вам у пригоді під час роботи.

За складних погодно-кліматичних умов, коли виникає ба-
гато проблемних моментів, вкрай важливо правильно під-
живити рослину. Ольга Бабаянц доктор біол. наук, с.н.с., 
зав. від. фітопатології та ентомології Селекційно-генетичного 
інституту-НЦНС у співавторстві з Сергієм Пеліховим (власник 
ТОВ «ТехноНК») розглядають питання комплексної діагности-
ки ґрунту та вибору системи живлення для підвищення родю-
чості й віддачі від культури.

Проведення посівної в оптимальні строки з застосуванням 
потужних сівалок дозволяє виконувати швидкий обсяг робіт 
за короткі терміни. При цьому важливо додати добрива і за-
соби захисту насіння на першому етапі. У березневому номері 
аналізується, як комплексне застосування елементів живлення 
та  пестицидів дозволить максимально якісно закласти фунда-
мент майбутнього врожаю.

Керівник ТОВ «Колос» Юрій Яловчук ділиться секретами но-
ваторського вирощування озимого ріпаку в екстремальних по-
годно-кліматичних умовах південного регіону. Також Ви озна-
йомитесь з відгуками господарств щодо ефективних результатів 
застосування щадної пофракційної технології отримання силь-
ного насіння від відомого конструктора Леоніда Фадєєва. А док-
тор технічних наук, генеральний директор ТОВ «ОЛИС» Олек-
сандр Верещинський формулює основні положення ефективної 
технології післязбиральної очистки зерна та підбору техніки 
для її реалізації.

Нинішня зима і, вочевидь, весна, залишаться у нашій пам’яті 
у якості еталонного прикладу нетипових погодних умов. Які 
технології посіву та агрегати можуть стати рішенням за браку 
вологи під час короткого весняного сезону? Фермерам, які ви-
рощують хліб у степових регіонах, та й не лише їм, бажано пере-
вірити свої сівалки щодо якості здійснення прямого висіву. Фор-
ма сошника, притискне зусилля, надійність конструкції – це все 
може зіграти свою роль.

Погодні умови цього сезону провокують високий тиск хвороб. 
У березневому випуску журналу представлені ключові принци-
пи та складові ефективного фунгіцидного обробітку. Також в но-
мері аналізуються особливості застосування фосфітів, які мають 
фунгіцидну та гербіцидну дію, та дається відповідь на те, чи мож-
на їх використовувати в якості добрив.

В номері також розглядається, які виклики та можливості 
постають перед агросектором у зв’язку з потужним розвитком 
ІТ-інновацій.

В рубриці «Законодавство» ми продовжуємо тему щодо 
особливостей оподаткування фермерських господарств та то-
вариств з обмеженою відповідальністю, щоби допомогти сіль-
госпвиробнику зробити вибір на користь оптимальної для нього 
системи оподаткування.

«AgroOne» вже неодноразово писав про неефективну сис-
тему державних дотацій, яка працювала в останні роки. Цього 
року уряд переглянув систему дотації, суттєво скоротивши пря-
мі державні субвенції виробникам сільгосппродукції, натомість, 
пряму видачу грошей стали заміняти на пільгові кредити. Наше 
видання аналізує, як працюють програми державної підтримки 
фермерів по-новому. Про це та багато чого іншого читайте у бе-
резневому випуску «AgroOne».

Також Ви маєте можливість задати питання щодо практичних 
порад, звернувшись до редакції за телефонами (067) 513-20-35, 
(0512) 58-05-68 або електронною поштою agroone@ukr.net.  
Кращі науковці й практики готові надати вам рекомендації, поді-
литися глибокими знаннями та досвідом. 

Ми були й будемо поруч з Вами – і для Вас!

З повагою, Наталя Корнієнко
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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

ДН Світязь
  (ФАО 250) F1
ДН Дніпро
  (ФАО 300) F1
Кобза МВ 
  (ФАО 350) F1
Одеський 385 МВ
  (ФАО 380) F1

виробляє та реалізує:
(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,

agrogold09@gmail.com
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Названо розмір держпідтримки  
для сімейних молочних ферм в Україні

До літа уряд планує 
напрацювати програми 
підтримки аграріїв на 2021-
2023 роки разом з профільними 
асоціаціями  
та народними депутатами, 
написав заступник міністра 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
Тарас Висоцький у Фейсбук.

«У молочному напрямі один з шляхів найефективнішої 
підтримки галузі – націленість на максимальну продук-
тивність поголів’я», – пише заступник міністра.

Програми держпідтримки на 2020 рік 
для агровиробників, які утримують 
ВРХ молочного напряму:
■  компенсація купівлі племінного високопродуктивного 

поголів’я;
■  компенсація до 30% реконструкцій та будівництва 

тваринницьких комплексів;
■  здешевлення кредитів до 5% шляхом компенсації 

до 1.5 облікової ставки НБУ, але не більше 15 млн грн 
на групу пов’язаних осіб.

Ресурс: https://agronews.ua

Названо розмір  
річної оренди 1 га землі  
в Україні за результатами 
аукціонів

За минулий тиждень територіальними органами 
Держгеокадастру до загального переліку земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності, права оренди на які пропонуються до продажу 
на земельних торгах у формі аукціону, включено 
62 земельні ділянки загальною площею 1066,61 гектара. 
Повідомляє Урядовий портал.

За цей період здійснено продаж прав оренди на 43 зе-
мельні ділянки загальною площею 529,40 га.
Найпоказовішими серед них є Чернігівська область – про-
дано прав оренди на 3 земельні ділянки загальною пло-
щею 81,11 га, Рівненська – 4 земельні ділянки (72,19 га) та 
Львівська – 6 земельних ділянок (57,58 га).
За результатами земельних торгів середній розмір річної 
орендної плати склав 21,96% від НГО, що наповнило міс-
цеві бюджети на 1,6 млн гривень.
Окрім цього, територіальними органами Держгеокадастру 
опубліковано оголошення про проведення земельних тор-
гів на 91 земельну ділянку загальною площею 974,19 га.

Ресурс: https://agronews.ua
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Цінам на цукор  
прогнозують злет
Ціни на цукор в Україні у травні-червні 2020 р. 

виростуть до позначки 12-12,5 грн/кг, або $490-
510 за т. Такий прогноз зробив директор «На-
уково-практичного центру бурякоцукрового ви-
робництва» Олександр Коротинський.

За його словами, зростання цін відбудеться 
через прогнозоване зменшення посівних площ 
в Україні.

«Згідно з отриманими оперативними даними, 
посівна площа у 2020 р. складе 170-180 тис. га. 
При середньому виході цукру в останні роки 6,5 
т/га, виробництво цукру складе 1,1  млн т, що 
навіть не забезпечить внутрішнє споживання. 
Дефіциту цукру не буде у зв’язку зі значними 
перехідними залишками. Однак цей фактор 
обов’язково призведе до зростання ціни», – вва-
жає експерт.

Він також вказав, що попередній прогноз 
щодо закріплення ціни на цукор вище позначки 
10,5 грн вже в січні 2020 року (за курсом гривні 
до долара, орієнтир 24 грн за $1) повністю ви-
правдався.

Ресурс: https://agronews.ua

Уряд озвучив розмір кредитів  
для сільських забудовників 
України
Кабінет Міністрів України прийняв постано-

ву «Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мі-
ністрів України», яка вносить зміни до Правил на-
дання довгострокових кредитів індивідуальним 
сільським забудовникам житла на селі. Повідо-
мляє Урядовий портал.

Зокрема, надається право на уповноваження 
членів сімей учасників бойових дій, які продо-
вжують військову службу у Збройних Силах Укра-
їни за контрактом, у разі призову таких осіб під 
час мобілізації і до закінчення проходження вій-
ськової служби в особливий період, на отриман-
ня пільгового кредиту.
Крім того, у зв’язку зі зростанням цін  
як на готове житло, так і на будівельні  
матеріали та послуги, збільшено розмір кредиту:

■  з 300 тис. грн до 400 тис. грн  
для нового будівництва;

■  з 150 тис. грн до 250 тис. грн 
для реконструкції житлового будинку, 
добудови незавершеного  
будівництвом житла;

■  з 200 тис. грн до 300 тис. грн для придбання 
житла та з 50 тис. грн до 100 тис. грн 
для спорудження інженерних мереж, 
підключення їх до існуючих комунікацій.

Ресурс: https://agronews.ua



10 ■  Aг р о 1



11



ПІСЛЯЗБИРАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА

12 № 3 (52) / 2020■  Оч и щ е н н я

П
ри виборі обладнання 
для післязбирального 
очищення зерна з метою 
раціонального використання 

будівельного обсягу та площі, перевагу 
слід віддавати агрегатованим маши-
нам, які представляють собою ситовий 
і повітряний (повітряні) сепаратори, 
об’єднані в одну конструкцію (рис.).

Для попереднього очищення 
необхідно використовувати ситові се-
паратори барабанного типу ЛУЧ ЗСО, 
тому що тільки ці машини здатні пере-
робляти зерно будь-якого виду, будь-
якої вологості і засміченості. Зернова 
маса, яка надходить у барабан сепара-
тора, примусово обертається на вну-
трішній його поверхні і перемішується 
лопатями, що дозволяє створити 
необхідні умови для її просіювання 
і руху через машину. У більшості ви-
падків, ситовий барабан розділений 
на кілька секцій по його довжині, що 
дозволяє встановлювати необхідні 
сита у кожній секції для реалізації тієї 
чи іншої схеми очищення. Зазначена 
конструкція дає можливість диферен-
ційовано розподілити корисну площу 
сит для відділення великих і дрібних 
домішок або задіяти всю корисну 
площу для відділення тільки дрібних 
або тільки великих домішок. 

Така можливість особливо важлива 
для попереднього очищення зерна 
перед сушінням, коли необхідно ви-
далити найбільш небезпечний вид 
домішок з максимальною продуктив-
ністю. Барабанні сепаратори є тихо-
хідними машинами, які не генерують 
динамічних навантажень, тому можуть 
встановлюватися на більшість існуючих 
будівельних конструкцій без їх поси-
лення або на різні тимчасові споруди. 
Також барабанні сепаратори ЛУЧ ЗСО 
можливо використовувати і для пер-
винного очищення зерна, для обробки 
сухого і не дуже засміченого зерна.

У сепараторах з плоскими ситами 
вологе і сильно засмічене зерно, що 
характеризується зниженою сипучістю, 
під дією коливань машини не завжди 
набуває рух, що забезпечує стійке його 
просіювання через сита і переміщення 
через машину. У такому випадку, вну-
трішні порожнини сепараторів з плос-
кими ситами повністю забиваються, 
а їх робота припиняється. Тому, плоско-
решітні зернові сепаратори Горизонт-К 
рекомендується використовувати 
для обробки сухого і не дуже засміче-
ного зерна, тобто на етапі первинного 
очищення. Найчастіше сепаратори 
з плоскими ситами складаються з од-
ного або декількох ярусів сит. Кожен 
ярус сит містить верхнє (сортувальне) 
і нижнє (підсівне) сито. Зерно пода-
ється паралельно на сортувальне сито 
кожного ярусу і сходом з нього ви-
водяться великі домішки. Прохід сор-
тувального сита спрямовується на сито 
підсівне, сходом з якого отримують 

очищене зерно, а проходом – дрібні 
домішки. Зазначена схема очищення 
є незмінною для сепараторів даного 
типу. Оперативній зміні підлягають 
тільки сита відповідно до необхідної 
форми і розмірів їх отворів. Однак, 
майже вся площа ситової поверхні 
таких сепараторів є корисною. Крім 
того, конструкція сепараторів з плос-
кими ситами сприяє створенню машин 
зі значними площами ситової поверхні. 
Тому, сепаратори з плоскими ситами 
доцільно використовувати для ретель-
ного очищення великих обсягів зерна, 
що пройшло попереднє очищення 
і сушіння.

На етапах попередньої та первин-
ної очистки обов’язково необхідно 
передбачати відбір легких домішок 
у пневмосепараторах.

Верещинський О. П.
доктор технічних наук,  

засновник ТОВ «ОЛИС»

I – барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО (1) з пневмосепаратором замкнутого типу (2);  
II – плоскорешітний сепаратор ГОРИЗОНТ-К (3) з пневмосепараторами замкнутого типу (4) і розімкнутого типу (5).

Запитання, критичні зауваження та пропозиції прошу надсилати на адресу:

olis1@ukr.net            www.olis.com.ua

Сито-повітряні сепаратори 
1

4

2

3

5I II

Протягом 15-ти років колектив компанії «ОЛИС» розробляє технології, виготовляє обладнання 
та здійснює їх впровадження у галузі переробки зерна� Одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності 
є процеси і машини для очищення зерна� Сотні зерноочисних машин виробництва компанії «ОЛИС» 
працюють у різних країнах, у різних умовах і на різних видах зерна� Узагальнення теоретичних розробок 
і накопиченого досвіду дає нам можливість чітко і просто сформулювати основні положення ефективної 
технології післязбирального очищення зерна і особливостей техніки  
для його реалізації�
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Сьогодні та величезна різноманітність гібридів соняшни-
ка, яка є на ринку України, найчастіше не допомагає, а збиває 
з пантелику виробників. Спробую донести до Вас свою точку 
зору, яка трохи допоможе Вам зорієнтуватись.

По-перше, не все золото, що блищить. Австрія, Угорщи-
на, Німеччина, Швейцарія, Хорватія мають фермерські гос-
подарства з середньою площею сільгоспземель до 50 га, які 
знаходяться на субсидіях. Як взагалі можна їх вважати сві-
товими лідерами? Які площі у Європі зайняті під їх вітчиз-
няною селекцією соняшника? 1000 га? Іспанія, Франція – це 
ті країни, які на початку 90-х років купували в Україні лінії 
соняшника для селекції, оскільки їх гібриди поступались уро-
жайністю нашим. Насіння сербської селекції зараз в Україні 
розмножують 4 великі компанії. Клімат Сербії м’який, теплий, 
з великою кількістю опадів – зовсім не співпадає з нашим. А 
головним, і, мабуть, єдиним виправданням для вибору цього 
насіння для цих компаній стало те, що той інститут є дер-
жавним, тому і має змогу продавати материнські лінії для 
розмноження. Наприклад, компанія «Піонер» не тільки не 
продає материнські форми, а вже і по першому поколінню 
перейшла на прямі продажі. Гібриди з іншої півкулі землі 
взагалі не потребують коментарів. Дуже, дуже велика кіль-
кість компаній закордонного походження невідомі навіть у 
своїх рідних країнах.

З СРСР нам залишилось спотворене бачення, що все за-
кордонне – це «фірма». Тому успіхи багатьох закордонних се-
лекційних компаній пов’язані лише з Україною. Саме тут вони 
«розкрутились» і заробили кошти. Починали вони на початку 
2000-х з однакових цін, або на 10-15% вище цін на вітчизня-
ні гібриди, а зараз вартість цього насіння в 2-4 рази вища за 
українське. Але чи насправді воно того варте?

Десять років тому наша компанія почала роботу по селек-
ції соняшника. Спочатку це було лише цікавістю: а зможемо 
ми взагалі щось створити? Вже потім, коли почались пробле-
ми у вітчизняній селекції, вимушені були перевести селекцію 
на промислову основу. У 2019 р. перші чотири створені нами 
гібриди соняшника ми передали на державне сортовипробу-
вання. Згідно результатів урожайності в мережі держсортос-
танцій виявилось, що середня урожайність гібридів ТОВ «АФ 
НПП АГРОМИР» по зоні Лісостепу на 37,8%!!! вища, ніж серед-
ня урожайність по цій зоні.

Гібрид  ПРЕЗЕНТ
- В 2019 р. у мережі державних сортостанцій перевищив 

середню урожайність районованих гібридів на 28,3%! В т.ч. у 
зоні Лісостепу на 42%!!!

- На харківській державній сортостанції в 2018 р. зайняв 
перше місце серед 300 випробовуваних на той час гібридів з 
урожайністю 30,5 ц/га. В 2019 р. на тій самій станції урожай-
ність склала 44,1 ц/га.

- Середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р. 
склав 54%.

Гібрид  ФУРОР
- В 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив 

середню урожайність районованих гібридів на 25%! В т.ч. у 
зоні Лісостепу на 29,2%. Реально отримана урожайність на 
виробничих посівах на площі 500 га без поливу у 2016 р. (Цю-
рупинський р-н Херсонська область) – 36 ц/га.

- Середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р. 
склав 53,1%.

Гібрид  БЕРК АНА
- В 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив 

середню урожайність районованих гібридів на 25,4%! Реально 
отримана урожайність у 2019 р. на виробничих посівах у Мо-
гилів-Подільському районі Вінницької області – 44,0 ц/га.

- Середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р. 
склав 51,5%.

Особливо для мене ці цифри вражаючі. Як по урожайності, 
так і по олійності. І це ж порівняння в основному як раз з тими 
вищезгаданими іноземними гібридами та іншими світовими 
брендами, які зараз захопили ринок насіння в Україні.

Наше підприємство ще новачок в селекції. Але ж для свого по-
дальшого розвитку по цьому напряму потрібні величезні кошти.

- Це і селекційна техніка, яка коштує в 3-5 разів дорожче 
ніж звичайна.

- Це і необхідність для прискорення створення нових гібри-
дів проведення селекційних схрещувань в іншій півкулі Землі.

- Це і величезний об’єм ручної роботи.
При відсутності підтримки наукової роботи з боку держа-

ви, залишається єдина надія на сільгоспвиробників, які нарешті 
схаменуться та звернуть свою увагу на вітчизняні гібриди. А ми, 
в свою чергу, зробимо все можливе, щоб Вас не підвести.

Гібрид Особливості
Вартість за 1 т  

(за 1 посівну одиницю)
економ стандарт екстра

Фурор new найвищий потенціал урожайності 70 000  
(400 –  
1 п.о.)

130 000  
(1 200 –  

1 п.о.)

140 000  
(1 500 –  

1 п.о.)
Селянин високоолійний, пластичний, невисокий, стійкий до вилягання

Віват стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу
Презент new стійкий до кореневих гнилей 60 000  

(360 –  
1 п.о.)

120 000  
(1 200 –  

1 п.о.)

130 000  
(1 500 –  

1 п.о.)Сучасник для низьковитратних технологій вирощування

Базальт високі темпи росту, інтенсивного типу
50 000  
(300 –  
1 п.о.)

110 000  
(1 000 –  

1 п.о.)

120 000  
(1 450 –  
1 п.о.)

Торук new пластичний, технологія Clearfield 600 –  
1 п.о.

1 300 –  
1 п.о.

1 500 –  
1 п.о.Беркана new потужний, технологія Clearfield

Анна технологія Sumo - - 1 500 –  
1 п.о.

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2020 рік

ВИБІР НАСІННЯ СОНЯШНИКА  
НА ПОСІВ У 2020 РОЦІ

Розповідає директор  
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»  

Гостєв Євген Юрійович 

       ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» Сайти: https://agromir.in.ua, agromir-harkov.all.biz 
Телефони: 050 401-95-04; 067 531-02-67
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Коли рослина знаходиться в умовах стресу (посуха, спека, 
вітер, заморозки, фітотоксичність, пестицидне навантаження), 
вироблення власних гормонів (цитокінінів, гіберелінів, аукси-
нів та інш.) сильно знижується. Це призводить до ослаблення 
рослини в цілому, роблячи її більш чутливою до впливу хвороб, 
шкідників та перешкоджає засвоюванню поживних речовин.

Регулятори росту рослин грають важливу роль у підвищен-
ні врожайності сільськогосподарських культур, поліпшенні їх 
якості. Досягається це за рахунок можливості управляти про-
цесом росту і розвитку рослин, для того щоб повною мірою 
реалізувати їх життєвий потенціал.

Їх дія дуже багатогранна:
• прискорюють проростання насіння;
• стимулюють ріст кореневої системи та утворення пагонів;
• знижують опадіння зав'язей;
• викликають більш раннє і рясне цвітіння;
• прискорюють вступ у фазу плодоношення;
• підвищують стійкість до хвороб та несприятливих умов ви-

рощування;
• відновлюють рослини після стресів, пов'язаних із застосу-

ванням гербіцидів (мають швидку дію на реабілітацію культури 
у короткий строк).

При застосуванні регуляторів росту важливо дотримуватись 
зазначених доз, терміну та способів застосування.

Наукою доведено, що для нормального розвитку рослин-
ного організму важливе застосування регуляторів росту рос-
лин з мікроелементами, які є невід'ємною частиною сучасних 
технологій, особливо при впровадженні нових високопро-
дуктивних сортів і гібридів, які потребують збалансованого 
рівня живлення.

Чому необхідно застосовувати регулятори росту рослин?
Регулятори росту рослин - це природні або синтетичні  

речовини, які при винятково малих концентраціях  
у рослинах значно змінюють процеси їх життєдіяльності.

imptorgservis@ukr.net
www.imptorgservis.uaprom.net

ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»
(067) 633-97-87, (067) 633-62-88

ПРОПОНУЄМО 
регулятори 
росту рослин 
власного 
виробництва:

A1
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 ПИТАННЯ:  Яка відповідальність у сільськогосподарського 
товаровиробника у разі вирощування ним 
сільськогосподарської продукції на земельній ділянці, щодо 
якої не укладено договору оренди? (фермер, Вінницька обл.)
 
 ВІДПОВІДЬ:  По-перше, слід усвідомлювати, що у такому випад-
ку у сільгоспвиробника, окрім відповідальності, існує і ризик, що ви-
рощеною на такій земельній ділянці продукцією може скористатися 
інший, тобто власник земельної ділянки. Адже така продукція вважа-
ється власністю господаря земельної ділянки. І,  звісно, у разі звер-
нення власника земельної ділянки до компетентних органів з заявою 
про те, що на земельній ділянці, власником якої він є, вирощується 
сільгосппродукція без укладення договору оренди, такий сільгоспви-
робник буде нести цивільну, адміністративну або навіть кримінальну 
відповідальність. Так як такі дії сільгоспвиробника компетентні ор-
гани будуть кваліфікувати як самовільне заняття земельної ділянки.

Керуючий партнер Адвокатського бюро «Вікторія Кур’ян та партнери» – 
адвокат Вікторія Кур’ян, свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю № 000339 від 15.05.19 р.

 ПИТАННЯ:  Вітаю! Хочу запитати, якого врожаю 
пшениці можна очікувати в умовах Півдня при слабкому 
зволоженні ґрунту та прогнозу щодо посухи весни-літа? 
(агроном, Херсонська обл.)

 ВІДПОВІДЬ:  Стосовно майбутнього врожаю озимої пшени-
ці у південних регіонах України можу запевнити, що абсолютно 
критичної ситуації не буде. Пшениця вже, починаючи з середини 
січня 2020 р., тихо вегетувала. 
Тумани листопада, грудня, січня надали можливості рослинам 
утворити міцну та дуже продуктивну кореневу систему, на 1 бе-
резня 2020 року ми маємо чудові сходи, високий рівень кущис-
тості, від стабільно 3-х до 7-ми продуктивних стебел. Вологи у 
метровому шарі ґрунту, дійсно, дуже мало, від 30 до 50 см майже 
у кожному куточку України. Однак, я би рекомендувала зробити 
розкопки на масивах пшениці або ячменю у півтораметровому 
шарі ґрунту, адже, здебільшого, волога там є, необхідно лише 
мати чітке визначення, скільки. Це є важливим для розуміння, на 
який врожай можна розраховувати за умов посухи. 
Головне – не впадати у паніку, а просто дуже ретельно прора-
ховувати кожен агротехнологічний прийом навесні, включаючи 
живлення рослин. Якщо ви бачите, що рослини мають високий 
рівень кущення, сильну кореневу систему, не забувайте про до-
брива, особливо про нітроген, фосфор та сірку. У залежності від 
того, яку техніку маєте, застосовуйте КАС-32, аміачну селітру, рід-
кий карбамід, сульфат амонію (якщо з осені ним не працювали), 
або те добриво, до якого ви звикли. Однак, якщо рослини дещо 
ослаблені, уважно прорахуйте, скільки нітрогену така рослина 
може «з’їсти». 
Не перебільшуйте норми внесення, тому що це добриво зали-
шиться не використаним. У такому випадку краще недодати до-
брива та отримати стабільно посередній врожай, ніж витрати-
ти кошти на живлення з нульовим результатом. Також в умовах 
дефіциту ґрунтової вологи найбільш ефективними будуть рідкі 
фосфорні добрива, краще – ортофосфати, особливо внесені по-
близу насінини.

Ольга Бабаянц,  
докторка біологічних наук, с.н.с.,  

завідувачка відділу фітопатології  та ентомології СГІ-НЦНС

Не укладено 
договору оренди?

Посуха весною-літом?

Якого врожаю 
пшениці можна очікувати

Яка відповідальність?



www.agroone.info 17

 ПИТАННЯ:  Будь ласка, допоможіть визначити, 
як вибрати добриво КАС, щоби воно було якісним? 
Мали проблему з КАС-26. (фермер, Запорізька обл.)

 ВІДПОВІДЬ:  Стосовно якості добрива КАС (три фор-
ми нітрогену). Гарантовано якість КАС-32 можливо забез-
печити виробником «Черкаський азот». Інші виробники, 
аби вписатися в економіку, не витримують концентрацію 
нітрогену. Виходячи з цього, неможливо вірно підрахува-
ти необхідну норму кількості азоту під врожай, від цього 
знижується економічний ефект сільськогосподарського 
підприємства. 
Ми розраховуємо, виходячи з запланованої врожайнос-
ті, кількість азоту, а, фактично, вкладаємо меньше на 20-
30%! Та отримуємо недобір по врожайності. Пам’ятайте, 
що надлишок азотних добрив за умов дефіциту вологи 
суттєво знизить врожай та його якість.

Ольга Бабаянц,  
докторка біологічних наук, с.н.с.,  

завідувачка відділу фітопатології  та ентомології СГІ-НЦНС, 

 ПИТАННЯ:  Чи є інформація про те, наскільки 
ефективно застосовувати мікроелементне 
підживлення кукурудзи?  
(фермер, Кіровоградська обл.)

 
 ВІДПОВІДЬ:  Про результати застосування мікродобрив 
«НАНОВІТ» компанії «Агровіт-Груп» (Польща-Україна) 
на посівах кукурудзи на зерно в ПП «Агропрогрес» 
(Бобровицький р-н, Чернігівська область).

Гібрид  PR 39 Н 32
  70 га 3070 га 15 га

Добрива Карбамід під передпосівну
культивацію, 225 кг/га

Карбамід під передпосівну
культивацію, 225 кг/га

Карбамід під передпосівну
культивацію, 225 кг/га

Фаза 6-8 листків
 
 
 
 
 

Нановіт фосфорний, 1 л
Нановіт Цинк, 1 л
Сульфат магнію, 2 кг
Гумістар, 1 л
Карбамід, 8 кг
Липосам 2, 0.165 л

Нановіт Цинк, 1 л
Гумістар, 1 л
Карбамід, 8 кг
 
 

 
Не проводилось
 
 
 
 

Через 7 днів
 
 
 
 
 
 

Нановіт Мікро, 1 л
Нановіт Бор, 1 л
Сульфат магнію, 2 кг
Гумістар, 1 л
Липосам 2, 0.165 л
Карбамід, 8 кг
 

Не проводилось
 
 
 
 
 
 

Не проводилось
 
 
 
 
 
 

Внесено елементів
живлення на 1 гр/га

N – 7430, Р2О5 – 411 г,
MgO – 980, SO3 – 1840,
В – 163, Cu – 13, Fe – 15,
Mn – 24, Mo – 92, Zn – 1148

N – 3680, Р2О5 – 0 г,
MgO – 460, SO3 – 920,В – 0, Cu 
– 0, Fe – 0, Mn – 0,  
Mo – 0, Zn – 102

 

Урожайність 
до контролю

+ 124 ц/га 
+ 27 ц/га

112 ц/га
+ 15 ц/га

97 ц/га
0

Іванчук М.Д., член-корр. МАККНС

Як вибрати 
якісне добриво КАС?
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ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» ПРОПОНУЄ ДО ВАШОЇ УВАГИ

Детальна інформація за телефонами: +38 067 515 30 06, +38 050 657 85 09 
expoluxe111@gmail.com

НОВІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ «ADVANTA SEEDS»

ГІБРИДИ СОРГО, ЯКІ ДОБРЕ ЗАРЕКОМЕНДУВАЛИ СЕБЕ У СВІТІ

Група стиглості: рання 
Період вегетації: 95-100 днів 
Колір зерна: червоний 
Маса 1000 насінин: 30-35 г 
Тип волоті: напіввідкрита 
Продуктивне кущення: 3-3,5 
Присутня стійкість  
до попелиці біотипу “C” 
Рослини низькорослі  
(90-100 см),  
з високо розміщеною  
волотю, що значно  
полегшує збирання. 
Гібрид з широким ареалом 
адаптації – від Степу  
до Полісся.
Танін відсутній 
Селекція: США

Високоолеїновий ІМІ гібрид 
Особливості та переваги:
●  високий рівень толерантності 

до фомопсису, вертицильозу, 
білої гнилі, бурої іржі

●  стиглість 112-115 днів
●  розмір кошика 18-20 см
●  стійкість  до посухи середня
●  олійність 47-50%
●  врожайність до 47-49 ц/га  

(в середньому  35 ц/га)

Високоврожайний ІМІ гібрид
Особливості та переваги:
●  адаптований до екстенсивної 

технології та посушливих умов
●  стиглість 112-118 днів
●  розмір кошика 18-19 см
●  толерантність  

до основних хвороб
●  олійність 46-48%
●  врожайність до 51 ц/га  

(в середньому 25-30 ц/га)

Високоврожайний  
інтенсивний гібрид
Особливості та переваги:
●  стійкість до посухи середня
●  стиглість 118-122 днів
●  розмір кошика 18-19 см
●  толерантність до хвороб
●  висока стійкість до вовчку раси G
●  олійність 46-48%
●  врожайність до 49 ц/га  

(в середньому  35 ц/га)

ІМІ гібрид, адаптований до 
різних умов вирощування
Особливості та переваги:
●  середня посухостійкість
● стиглість 112-115 днів
●  розмір кошика 112-165 см
● стійкість до основних хвороб
●  стійкий до вовчку раси F
●  олійність 46-47%
●  врожайність до 51 ц/га  

(в середньому 30-35 ц/га)

Група стиглості: середньорання 
Період вегетації: 108-115 днів 
Колір зерна: червоний 
Маса 1000 насінин: 31-35 г 
Тип волоті: напіввідкрита 
Продуктивне кущення: 2-3 
Присутня стійкість до попелиці біотипу “C” 
Стійкий до полягання 
Стійкість до соргового комарика – Midge 
Tested Ratig (MTR) 6 
Рослини низькорослі (95-110 см),  
з високим потенціалом урожайності. 
Чітко виражена ознака “Stay Green” – по-
кращує продуктивність гібриду в жорстких 
умовах, конвертує наявну вологу в ґрунті на 
високий потенціал урожайності 
Танін відсутній 
Селекція: Австралія

Група стиглості: середньостиглий 
Період вегетації: 115-120 днів 
Колір зерна: білий 
Маса 1000 насінин: 32-35 г 
Тип волоті: напіввідкрита 
Продуктивне кущення: 2-3 
Присутня стійкість до попелиці  
біотипу “C” 
Стійкий до полягання 
Рослини низькорослі (75-90 см),  
з високим  
потенціалом урожайності. 
Має чистий білий колір,  
що дозволяє використовувати  
його в харчових цілях. 
Танін відсутній.
Високий вміст крохмалю – до 75% 
Селекція: США 

ЯНКІ

ХАЙСАН 231НО ХАЙСАН 298ХАЙСАН 158ІТ ХАЙСАН 162ІТ

ЕКЛІПС Б'ЯНКА
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Потрібна додаткова консультація, телефонуйте – 0 800 302 032 підтримка споживачів компанії ВНІС  
(Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів України)  • www.vnis.ua

Розповсюдження вовчку в посівах соняшнику нині можна на-
звати проблемою номер один у вирощуванні цієї культури. Нині 
соняшник впевнено просувається з південно-східних регіонів на 
північ та захід країни, а слідом за ним з не меншою наполегли-
вістю рухається і вовчок. І які б засоби боротьби проти цього 
паразита не пропонували фахівці - способи обробітку ґрунту, 
культури-пастки, передпосівну обробку насіння тощо, але ді-
євішого методу для його стримування, аніж, з одного боку, за-
стосування гібридів, стійких до нових рас, а з другого, - гербі-
цидів, безжальних до вовчку соняшникового, наука поки що не 
придумала.

Сьогодні доведено, що найбільш дієвий результат дає за-
стосування у посівах соняшнику гербіцидів групи імідазолі-
нонів (імазапір, імазамокс тощо). Ці діючі речовини входять 
до складу гербіцидів Євро-Лайтнінг та Євро-Лайтнінг Плюс, 
які є основою виробничих систем Clearfield та Clearfield Plus. 
У тандемі з генетично стійким до вовчку та толерантним до 
гербіциду гібридом соняшнику вони дають чудовий резуль-
тат. Додаткова перевага ІМІ-гербіциду – контроль однорічних 
дводольних та однорічних злакових бур’янів, а також най-
більш проблемних бур’янів (амброзії полинолистної, нетреби 
альбінської та звичайної тощо). Звісно, не варто відкидати й 
інші згадані методи, які у комплексі й даватимуть бажаний 
ефект – збережену врожайність завдяки максимальному 
контролю бур’янів та вовчку соняшникового.

Для кожної селекційної компанії, що спеціалізується на 
соняшнику, створення стійких до нових рас вовчку гібридів – 
пріоритетне завдання. Спеціалісти Всеукраїнського наукового 
інституту селекції (ВНІС) успішно працють над цим завданням. 
Нині у портфоліо компанії переважна більшість гібридів соняш-
нику має стійкість до вовчку рас E, F та G. Новий ІМІ-гібрид Євро, 
який внесено до Державного реєстру сортів рослин у 2018 році 
поєднує у собі стійкість до 7-ми рас вовчку та рекомендований 
для виробничої системи по соняшнику Clearfield. Трохи раніше 
у компанії були створені дуже вдалі гібриди Карлос 115 та Кар-
лос 105, які теж стійкі до ІМІ-гербіцидів.

- Ці три гібриди можуть вирощуватись в усіх ґрунтово-клі-
матичних зонах, - розповідає провідний агроном, кандидат 
сільськогосподарських наук Володимир Скорик. - Але завдяки 
своїй високій посухостійкості та стійкості до вовчку вони до-
бре зарекомендували себе у південних регіонах – 2018 року 
там господарства отримали до 3,6 т/га (Одеська обл.) та біль-
ше 2,7 т/га 2019 року у товарних посівах у Херсонській області 
за екстремально посушливих умов. На півдні України у 2019 р. 
максимальна врожайність була 3,8 т/га на поливі у Херсонській 
області. Але з огляду на те, як нині потерпає від посухи та ви-
соких температур навіть Чернігівська область, їх можна сіяти і 
там – вони встигають дозріти.

Додаткова перевага цих гібридів для чистих від вовчку со-
няшникового полях – можливість контролювати проблемні 
бур’яни ІМІ-гербіцидами за потреби. Плануючи вирощувати ці 
гібриди у певній зоні, варто правильно обрати норми висіву, які 
залежать від наявності вологи у ґрунті. Так, на півдні густота со-
няшнику має бути близько 40-45 тис. шт./га на період збирання, 
в центральній Україні - 55-68 тис. шт./га до збирання, а у північ-
них може бути і до 70 тис. шт./га. Окрім того, до переваг нових 
гібридів відносяться висока стійкість до хвороб, зокрема до не-
справжньої борошнистої роси, фомозу, фомопсису, гнилей, до 
полягання та осипання тощо.

Безперечно, нині кожен аграрій зважає на економічну 
складову у рослинництві. Затрати на гектар для вирощування 
соняшнику можна коригувати, обравши технологію вирощу-
вання – Clearfield чи класичну. Якщо у вас на полі вовчок, без 
Євро-Лайтнінгу не обійтись, хоч він і більш вартісний, але збе-
режена врожайність компенсує ці затрати. А якщо цю врожай-
ність гарантує якісний вітчизняний гібрид, то навіщо перепла-
чувати за дороге імпортне насіння?

Дмитро Слободяник, головний агроном «Агрокалина» (Ві-
нницька область)

Минулого року ми на площі 30 га заклали демонстраційне 
випробувальне поле, де висіяли нові гібриди соняшнику різних 
компаній, різної селекції, у тому числі й гібриди ВНІС, зокре-
ма Євро, Карлос 105 та Карлос 115. Як кажуть, найкраще про 
гібрид може сказати його врожайність, так от гібрид Карлос 
115 показав на демонстраційному полі найвищу урожайність –  
4,4 т/га за вологості 5,7%. Тож цього року ми його будемо висі-
вати в товарних посівах. Не гіршими були Євро – 4,2 т/га та Кар-
лос 105 – 3,9 т/га. І вихід олії всі гібриди мали високий – на рівні 
50-52%, такі гібриди завжди більш затребувані у переробників. 
І таких показників ми досягли за не надто сприятливих умов 
вирощування – на піщаних ґрунтах та за дефіциту вологи. Наше 
господарство, хоч і працює у зоні достатнього зволоження, але 
брак опадів ми також відчуваємо все сильніше, тому для нас 
дуже важливою є посухостійкість гібридів. От і минулого року 
дощі пройшли до травня, а потім була посуха. І у таких умовах 
Євро та обидва Карлоси показали себе набагато краще, ніж інші 
гібриди у товарних посівах, зокрема й дуже розрекламовані гі-
бриди іноземної селекції.

Окрім того, мене приємно здивувала не тільки посухостій-
кість гібридів ВНІС, але й стійкість до вилягання. Минулого року 
у нас були сильні вітри і чимала кількість соняшнику у товарних 
посівах іноземної селекції полягла і почала осипатись, а ці ви-
стояли. Я думаю, за рахунок свого міцного стебла та середньо-
рослості. Хоч, селекціонери, мабуть, можуть більш аргументо-
вано пояснити таку високу витривалість.

Багато фермерів вважають, що іноземні гібриди завжди 
кращі. Але порівняння показали, що це не так. Наприклад, усі 
12 гібридів ВНІС були виповнені, натомість у товарних посівах 
у нас один іноземний гібрид взагалі не мав зернівки. І за стій-
кістю до хвороб наші гібриди були нічим не гірші за іноземні.

Гібриди Євро, Карлос 115 та Карлос 105 розраховані для 
системи Clearfield, але ми їх, як і всі решту, вирощували за кла-
сичною технологією –  у нас не було потреби у застосуванні 
гербіциду Євро-Лайтнінг. Тож  система захисту складалася з 
ґрунтового гербіциду, дворазового внесення фунгіциду та ін-
сектицидного захисту. Під оранку з осені внесли 200 кг амофо-
су, під передпосівну культивацію навесні -  100 кг карбаміду, і 
по вегетації підживили бором.

Моя думка: якщо Карлос покаже добрий урожай цього року на 
товарних посівах, то ми будемо сіяти тільки гібриди ВНІС. Адже 
немає сенсу переплачувати кошти за імпортне насіння, якщо наш 
вітчизняний соняшник має вищу врожайність, вищу посухостій-
кість, стійкість до полягання за рівнозначних інших характерис-
тик. Тому будемо підтримувати українського виробника.

Фермер Сергій Станіславович, ФГ «Шанс» (Кагарлицький ра-
йон, Київська область)

Другий рік поспіль я вирощую гібрид соняшнику Карлос 
115 селекції ВНІС. Чому вибрав саме його? Тут спрацювала, 
по-перше, фінансова складова, адже він наполовину дешев-
ший від гібридів іноземних компаній, по-друге, підходить під 
систему обробітку Clearfield, по-третє, він мене задовольняє 
за продуктивністю, і у 2018-му показав хорошу врожайність, 
а у 2019-му перевершив усі сподівання: врожайність 4,0 т/га, 
а цей результат на рівні світових. Окрім цього, він дозріває у 
ті строки, з тими показниками вологості, які задекларували 
автори. Невибагливий до догляду. По одному разу обробили 
гербіцидом та підживили. В новому сезоні також будемо пра-
цювати з цим гібридом. Я знаю, що дуже багато моїх колег та-
кож обирають гібриди та сорти цієї селекційної компанії. І не 
дивно: на сьогодні ринок дуже нестабільний. Якщо у сезоні 
2018-го я продавав пшеницю по 6 тис грн/т, то у 2019-му – по 
4200 грн/т, тобто нас «нагріли» буквально на рівному місці, 
хоча добрива не подешевшали, ЗЗР і пальне також, у магази-
нах хліб подорожчав. А тому, я обираю високоякісне і недо-
роге вітчизняне насіння, і додатково отримую більше прибутку 
з кожного гектара.

СОНЯШНИК: ВІТЧИЗНЯНІ ГІБРИДИ ПІДВИЩУЮТЬ ПРИБУТОК
Нові гібриди соняшнику української селекції на практиці довели  

свою здатність формувати високий урожай за різних умов

A1
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Фосфіти: добрива, фунгіциди або гербіциди?

Наприклад, фосфати, фосфіти та фосфіди. Назви майже 
однакові, відмінність у одній букві. Але ці речовини є соля-
ми різних фосфорних кислот. І мають відмінні властивості.

Фосфати – це джерело фосфорного харчування для рос-
лин. Амофос, діамоній фосфат, монофосфат калію, супер-
фосфат простий і подвійний – найбільш відомі фосфорні 
добрива. Фосфіди використовують для захисту вирощено-
го врожаю від шкідників запасів. Тобто від щурів, мишей 
і комах, які мешкають у корабельних трюмах, в складах 
і на елеваторах. Фосфід алюмінію реагує з вологою з пові-
тря і виділяє токсичний газоподібний фосфін.

Фосфіти успішно використовують для захисту рослин від 
хвороб-ооміцетів. Тобто для боротьби зі збудниками перо-
носпорозу (несправжньої борошнистої роси), фітофторозу, 
пітіозної кореневої гнилі. Фосфіти відносять до фунгіцидів, 
але є певні зауваження щодо цього.

У минулому столітті біологи вважали ооміцети представ-
никами особливої групи нижчих грибів (фікоміцетів). Але 
у новому столітті їх «депортували» з царства грибів (Fungi) 
у царство найпростіших (Protista). А за іншою системою – 
взагалі «вислали» у царство бактерій (Chromista).Тому на-
зивати фосфіти «фунгіцидами» не зовсім коректно. Але тра-
диції та зручність суто виробничої класифікації залишили 
для засобів від ооміцетів місце серед фунгіцидів.

Якщо вірити деяким рекламним публікаціям, то фосфіти 
– це також біостимулятори та добрива. Наприклад, поль-
ська компанія Agrosimex свій препарат Phos 60 (суміш 
фосфіту калію і фосфіту амонію) продає як добриво. У ката-
лозі продукції німецької компанії Belchim Crop Protection 
Deutschland GmbH аналогічний препарат також віднесли 
до добрив. Але є певні обґрунтовані сумніви щодо «пожив-
ності» фосфітів. Проте, відсутні жодні сумніви щодо фунгі-
цидної дії представників цієї хімічної групи.

ФОСЕТІЛ АЛЮМІНІЮ ТА ФОСФІТ КАЛІЮ
Вперше фунгіцидні властивості фосфітів були виявлені 

на початку 1970-х років співробітниками агрохімічної ла-
бораторії французької компанії Rhone-Poulenc.

Першим комерційним продуктом був фосетіл алюмінію 
(Aluminium tris (ethyl phosphonate)). Це біла кристалічна 
речовина, яка добре розчиняється у воді і може переміща-
тися в рослині як зверху вниз (базідіопетально), так і від 
низу до верху (акропетально). Саме тому ця речовина роз-
повсюджується системно як при фоліарному (на листя) так 
і при прикореневому (ґрунтовому, фертигації) внесенні.

Фосетіл алюмінію отримують при реакції фосфористої 
кислоти Н3РО3 з етиловим спиртом і хлоридом алюмінію.

Найбільш відома препаративна форма цієї речовини – 
фунгіцид Aliette, який містить 80% фосетіл алюмінію.

Хімія - дуже складна наука� Вона вимагає розвинутої пам’яті та уважності�  
Це стосується не лише теоретичних основ, але і практичного використання здобутків цієї галузі�  

Кожна буква у назві хімічної речовини має таке ж значення, як місце розташування коми у вироку  
«стратити не можна відпустити»� Подібні за назвою речовини мають різні властивості та різне застосування�

Фосфіти використовують  для обробітку листя, а також 
через систему крапельного зрошення. Для дерев,  
які хворіють на фітофторозну гниль деревини, роблять 
«коли», тобто іін'єкції робочого розчину у стовбур.
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Цей фунгіцид з середини 1970-х років використовують 
у Франції переважно для захисту виноградників від міль-
дью (несправжньої борошнистої роси). А потім, як то кажуть, 
він «завоював світ». Генеричні версії Альєту (Ефаль, напри-
клад) з 1990-х років використовують в Україні, РФ, Молдові.

Препарат практично нешкідливий для природної ентомо-
фауни, в тому числі для бджіл і комах-ентомофагів. До того 
ж, збудник мільдью не «пристосувався» до нього. Саме тому 
препарати фосетіл алюмінію залишаються важливою лан-
кою антирезистентної боротьби з цією хворобою.

Для розширення спектру дії та підвищення 
ефективності, фосетіл алюмінію вносять 
у суміші з іншими діючими речовинами, 
переважно контактної дії� Наприклад,  
з манкоцебом�

У двокомпонентному препараті Превікур (Превікур 
Енерджі) «компаньйоном» фосетіла алюмінію є пропамо-
карб – системна д.р., яка ефективна проти більшості фіко-
міцетів (Phytophthora, Plasmopara, Pythium, Aphanomyces, 
Bremia). Ця комбінація діючих речовин використовується 
для захисту огірка і томата у закритому ґрунті.

На початку 1990-х років дослідники з Університету штату 
Північна Кароліна виявили, що бакова суміш фосетіл алю-
мінію (Aliette) з манкоцебом (Fore) відмінно справляється 
з хворобами газонних злакових трав. Наприклад, з пітіоз-
ною кореневою гниллю.

Фірми Rhone Poulenc (Франція) і Chipco Signature (США) 
швидко знайшли ще один об'єкт для захисту (та збуту своєї 
продукції) – газони. Та оперативно розпочали випуск спеці-
альних фунгіцидів на основі фосетіл алюмінію.

В середині 1990-х років з'явилася «бюджетна» альтер-
натива фосетіл алюмінію. Фосфіт калію виявився цілком 
конкурентним продуктом як за ціною,так і за якістю. У США 
були зареєстровані фунгіциди з цією д.р.: Alude, Magellan, 
Vital, Vital Sign і Resys. А потім з’явилися генеричні версії – 
у ЄС, Австралії, Індії. Та, звісно, у Китаї.

До того ж, з'ясувалося, що фосфіт калію контролює не-
справжню борошнисту росу (Bremia lactuacae) на салаті. 
А також є ефективним проти P.cinnamomi, P.nicotianae та 
P.palmivora на люпині, тютюні і папайї відповідно. І проти 
мільдью винограду – теж.

Тому реєстрація препаратів фосфіту калію поширилася 
на чимало плодових, ягідних та овочевих культур.

Щодо механізму фунгіцидної дії фосфітів вчені тривалий 
час не мали єдиної думки. На думку деяких дослідників, 
фосфіти діють безпосередньо на патогенний організм. Інші 
науковці впевнені, що головний «секрет» фунгіцидного 
ефекту фосфітів пояснюється стимуляцією природних за-
хисних сил рослин. А дехто вважає, що обидва способи дії 
доповнюють один одного. Тобто фосфіти одночасно пригні-
чують збудника захворювання та стимулюють реакцію не-
специфічного імунітету рослини.

У перших дослідженнях на штучному поживному се-
редовищі пряма дія фосфітів на Pythium aphanidermatum 
не була доведена. Дослідники припустилися серйозної по-
милки – у поживному середовищі був надлишок фосфатів. 
Фосфат і фосфіт заважали один одному на шляху в орга-
нізм патогену. Патоген «всмоктав» фосфат, тому для фосфі-
ту вільного місця вже не було.

У подальших дослідженнях, при зменшенні концентра-
ції фосфатів до адекватного рівня, були отримані інші ре-
зультати. Та зроблені інші висновки. Фосфіти порушували 
метаболізм фосфатів в організмі ооміцетів з летальними 
для патогена наслідками.

Австралійські вчені, які вивчали вплив фосфітів на пред-
ставників роду Phytophthora, виявили, що у клітинах збуд-
ників фітофторозу накопичуються поліфосфат та піро-
фосфат. Накопичення цих з'єднань «дезорієнтує» АТФ 
та перешкоджає нормальному енергетичному обміну. «Зне-
струмлений» патоген гине.

При профілактичному застосуванні фосфіти ефективно 
попереджають розвиток фітофторозу, пероноспорозу, піті-
озної кореневої гнилі. Але внесення фосфітних фунгіцидів 
після того, як проявилися типові симптоми ураження, зазви-
чай малоефективне.

Фосфіти використовують в антирезистентних програмах, 
чергуючи з системними фунгіцидами класу стробілуринів. 
А також вносять їх у бакових сумішах з контактними (ман-
коцеб) або системними (металаксил) діючими речовинами.

На «справжні» гриби фосфіти не діють! Тому використо-
вувати їх як засіб від іржі, справжньої борошнистої роси 
або септоріозу – це даремно витрачати гроші.

Чи дійсно фосфіти стимулюють природний імунітет рос-
лин? Питання, як то кажуть, відкрите. Проте, відомо, що 
у певних обставинах фосфіти можуть діяти на рослини як 
стимулятор.

СТИМУЛЯЦІЯ – ТАК! ДОБРИВО – НІ!
Чимало дослідників відзначали стимулюючу дію малих 

доз фосфітів. Під їх впливом рослини прискорювали зрос-
тання та розвиток, формували більш потужну кореневу сис-
тему та велику площу листкової поверхні. Збільшували кіль-
кість і розмір плодів, вміст сухої речовини.Тобто позитивно 
впливали нам кількість та якість врожаю.

Стимулюючий ефект фосфітів яскраво проявляється 
на цитрусових (апельсин), персику, цибулі, картоплі, селері 
і бавовні. Як саме фосфіти стимулюють рослини на здій-
снення «трудових подвигів»?

Конкретної відповіді на це питання немає. Дослідники 
припускають, що стимулюючий ефект фосфітів пов'язаний 
з їх впливом на обмін цукрів, стимулюючу дію на шікімат-
ний шлях (спеціалізований шлях біосинтезу бензоїдних 
ароматичних сполук, наприклад, протеїногенних аміно-
кислот фенілаланіну, тирозину і триптофану, флавоноїдів, 
лігнінів, танінів та ін.). Тобто фосфіти прискорюють деякі 
важливі біохімічні реакції рослин.

У чому дослідники не мають сумнівів, так це у тому, що 
стимуляція зростання і розвитку рослин не пов'язана з ви-
користанням рослинами фосфітів як джерела фосфору.

Проте, реклама деяких препаратів фосфітів містить не-
достовірну інформацію про те, що пропонований продукт 
є не тільки фунгіцидом та стимулятором росту, але також 
є добривом.

Фосфіти ефективно перешкоджають розвитку хвороб,  
які викликають представники ооміцетів.  
Наприклад, захищають рослини від пітіозноі кореневої гнилі.
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Про те, що рослини не можуть використовувати фосфіти 
як джерело фосфору, було відомо ще до Другої Світової ві-
йни. У Німеччині та США агрохіміки заздалегідь готували-
ся до песимістичного сценарію найближчого майбутнього. 
Тобто до чергової великої війни. А велика війна – це не-
минуче порушення глобальних торговельних зв'язків.Та 
дефіцит деяких життєво необхідних матеріалів/речовин. 
Наприклад, фосфорних добрив.

Німці та американці шукали заміну дефіцитним фосфатам. 
Спробували замінити їх фосфітами, але це була даремна на-
дія. Урожайність зернобобових та кормових бобових культур 
на ділянках, де вносили фосфіти калію та амонію, була мен-
шою, ніж у варіанті, де внесли фосфат калію і амонію відпо-
відно. Проте, на другий рік після внесення «фосфітні» ділянки 
виявилися лідерами за врожайністю. Як з'ясувалося, за цей 
час ґрунтові бактерії трансформували фосфіти у фосфати.

Мікроорганізми використовують переважно фосфати, 
але за відсутності доступного фосфату використовують 
фосфіти. Процес повної трансформації фосфітів у фосфати 
відбувається протягом 6-8 місяців. Тому рослини, які виро-
щували у наступному році, використовували не фосфітну, 
а фосфатну форму фосфору.

У першій половині минулого століття вартість фосфітів 
була високою, а ефект від їх використання в якості добрива 
– низьким. Тому після закінчення серії польових дослідів 
фосфіти були остаточно викреслені зі списку потенційних 
замінників фосфатних добрив.

Але приблизно через 50 років досліди довелося повто-
рити. Для того, щоб наочно продемонструвати, що рослини 
поглинають фосфіти, але не засвоюють їх.

В дослідах використовували піщаний субстрат, в який 
внесли фосфіт та фосфат калію. Фосфіт (або фосфат) були 
єдиними потенційними джерелами мінеральної форми 
фосфору у варіантах досліду.

Виявилося, що рослини кукурудзи і однорічного мятлика, 
які намагалися виростити на субстраті з фосфітом калію, 
загинули. Такий самий результат був отриманий при ви-
рощуванні томатів та перцю на гідропоніці при спробі за-
мінити у живильному розчині фосфат калію на фосфіт. А 
також при вирощуванні салату, селери і шпинату на водній 
культурі в умовах закритого ґрунту. Метод гідропоніки по-
вністю виключає можливість «несанкціонованої гуманітар-
ної допомоги» рослинам від бактерій, які трансформують 
фосфіти у фосфати. Саме тому досліди на гідропоніці оста-
точно довели, що для рослин фосфор у формі фосфіту не є 
доступним. Крім того, було встановлено, що надлишок фос-
фітів є токсичним для будь-яких видів рослин.

ФОСФІТИ – ГЕРБІЦИДИ СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ?
У високих концентраціях фосфіти пригнічують ріст і роз-

виток рослин. При «передозуванні» фосфітів однорічні од-
нодольні та дводольні рослини гинуть, а багаторічні види 
довгий час знаходяться у «прибитому» стані.

Інтоксикація можлива при потраплянні фосфітів 
через лист (при обробці вегетуючих рослин) та через ко-
реневу систему. Особливо чутливі до надлишку фосфітів 
паростки та молоді сходи.

Наприклад, ярий злак Brachypodium distachyon та од-
норічна дводольна рослина іпомея пурпурова (Ipomoea 
purpurea) не ростуть після внесення фосфітів у ґрунт. 

НА  ЗВИЧАЙНІ  РОСЛИНИ ВЕЛИКА НОРМА  
ФОСФІТІВ ДІЄ ЯК ГЕРБІЦИД СУЦІЛЬНОІ ДІІ

Перед розпиленням

4 дні після обприскування

7 днів після обприскування

14 днів після обприскування

Вплив різних норм фосфіту (зліва - контроль без фосфітів, праворуч - максимальна доза)



www.agroone.info 25

Таку ж реакцію на присутність фосфітів у ґрунті проявляє 
щириця гібридна (Amaranthus hybridus) і щириця зелена 
(Amaranthus viridis). А також більшість злаків.

Інтоксикація паростків рису пригнічує ріст коренів і ко-
реневих волосків, зменшує вміст хлорофілу. Рослини то-
матів, перцю, шпинату, кукурудзи, гірчиці та ріпаку гинуть 
на щедро «підживленій» фосфітами ділянці.

Обробіток вегетуючих рослин сімейства молочайні 
(Euphorbia hirta, Phyllanthes niruri) концентрованим роз-
чином фосфіту калію гарантовано вбиває рослини. Обпри-
скування вегетуючих рослин портулаку (Portulaca oleracea) 
не призводить до «смертельного результату», але викликає 
тривалу затримку росту. Подібний ефект спостерігається 
при обробітку вегетуючих багаторічних дводольних рослин.

Чому «ліки» (фунгіцид) діють  
як «отрута» (гербіцид)?

На це питання дуже давно відповів Парацельс. Причина 
у дозі. З невеликою кількістю фосфітів рослина може впо-
ратися без негативних наслідків. Більш того, іноді навіть 
з користю для себе – через стимулюючий ефект. Але якщо 
фосфіт потрапив у рослину у надмірній кількості, виникають 
серйозні проблеми.

Надлишок фосфітів «дурить» рослину, яка не відрізняє їх 
від фосфатів. Але використовувати фосфіти замість фосфа-
тів не може. І не може швидко позбутися.

Ймовірна причина загибелі рослин при отруєнні фосфі-
тами – фосфорне голодування. «Підміна» фосфату на фос-
фіт не дозволяє рослинам відчути дефіцит фосфата та, як 
то кажуть, «вжити заходів». Внутрішні «системи моніторин-
гу» дають помилковий сигнал про те, що фосфору в рослині 
цілком достатньо, але реально його немає.

У рослини не «включаються» ферменти (кисла фосфа-
таза) та транспортні молекули, необхідні для виживання 
на бідних доступними формами фосфору ґрунтах.

Рослина припиняє рости. Зупиняється ріст коріння, а по-
тім – зростання надземної частини. Відсутність фосфатів 
зупиняє енергетичний обмін (для синтезу АТФ потрібен 
фосфор) та синтез хлорофілу. Паростки та молоді сходи 
вмирають швидко, багаторічні рослини, які вегетують, ма-
ють шанс вижити.

Якщо фосфіт може вбивати, чи можна його використову-
вати як гербіцид?

КУЛЬТУРИ, ЯКІ «ПЕРЕТРАВЛЮЮТЬ» ФОСФІТИ
Фосфіти у великій кількості працюють як гербіцид су-

цільної дії. Фосфор необхідний для усіх рослин без ви-
нятку, тому «мішень» для дії фосфіту є у кожної рослини. 
Однодольної та дводольної, озимої та ярої, однорічної та 
багаторічної.

Фосфіт можна використовувати як гербіцид ґрунтової дії, 
якщо вносити його у верхній шар ґрунту. При такому спо-
собі застосування фосфіт буде перешкоджати появі сходів 
бур'янів. Фосфіти добре розчинні у воді, тому їх можна вно-
сити методом фертигації, тобто разом з поливною водою. На-
приклад, проводити провокаційний полив наприкінці сезону.

Фосфіт також можна використовувати і як страховий гербі-
цид проти вегетуючих бур'янів. Тобто для обробки листкової 
поверхні молодих рослин. У такий спосіб можна позбутися 
сходів бур’янів або сходів падалиці після збирання врожаю.

Проблема в тому, що фосфіти не мають вибіркової дії. 
Бур'яни або культурна рослина – їм все одно. Тому викорис-
тання фосфітів як гербіцидів передбачає тривалий період 
між їх внесенням та посівом культури. Бажано витримати 
паузу щонайменш 6-8 місяців.

Проте, проблему застосування фосфітів для 
захисту вегетуючих с/г культур можна вирішити� 
Приблизно так само, як її вирішили для 
гліфосату� Тобто створити ГМО культури,  
здатні перетворювати фосфіт на фосфат  
та використовувати небезпечну «отруту»  
як поживну мінеральну «їжу»�

При цьому внесення фосфітів забезпечує подвійний 
ефект – загибель бур'янів і підживлення стійких с/г культур. 
Майже як у популярній у корумпованих урядах схемі «сво-
їм – усе, чужим – закони». Але як це зробити?

Існують організми, які успішно трансформують фосфі-
ти у фосфати. Наприклад, мікроорганізми, що мешкають 
у ґрунті. Біохімія процесу окислення фосфітів «записана» 
у ДНК таких організмів. Якщо «вирізати» необхідний ген 
і «вставити» його в рослину, вона отримає можливість ви-
користовувати фосфіт як джерело фосфорного живлення.

«Донором» гена ptxD (кодує фермент фосфіт дегідроге-
назу) є бактерія Pseudomonas stutzeri. Цей ген вдалося «пе-
ресадити» у водорості Chlamydomonas reinhardtii.

При додаванні фосфітів у поживне середовище конку-
ренти і «забруднювачі» (бактерії, гриби, зоопланктон та 
інші види водоростей) гинуть, а культура водоростей роз-
вивається без перешкод (Loera-Quezada et al., 2016).

Ген ptxD також вдалося «вбудувати» в арабадопсіс. А по-
тім в тютюн, рис та бавовну, тобто в рослини з перспекти-
вою комерційного використання.

Спільний проект університету штату Техас і урядових ор-
ганізацій «Texas A&M AgriLife Research» розробив вироб-
ничу систему вирощування ГМО бавовника, який є стійким 
до високих норм фосфітів.

Ця система передбачає використання фосфітів як гербі-
цидів для боротьби з бур'янами. Рослини бавовни викорис-
товують внесений у ґрунт і/або на листя фосфіт як джерело 
мінерального фосфору. Тобто так, як звичайні рослини ви-
користовують фосфати.

З'ясувалося, що фосфіт гербіцид ефективно контролює 
в посівах ГМО бавовника бур'ян Amaranthus palmeri, який 
є проблемним бур’яном у Сполучених Штатах. Він придбав 
резистентність до гліфосату та багатьох речовин сучасних 
гербіцидів, тому «здихатися» цієї рослини дуже важко. 
Але фосфіти непогано справляються з цим завданням.

Ще однією перевагою використання фосфітів є те, що фос-
фіти, на відміну від фосфатів, слабо зв'язуються з ґрунтом. 
Зазвичай в перший рік рослини використовують не більше 
10-15% фосфору з фосфатних добрив, при цьому ГМО рос-
лини засвоюють щонайменш 50% внесених фосфітів.

Але в Україні ГМО культур, стійких до «гербіцидних норм» 
фосфітів ще немає. Тому в нашій країні фосфіти як гербіци-
ди та як дуже «специфічні» добрива можна не розглядати.

Практичну цінність мають фунгіцидні властивості фосфітів. 
Препарати фосфіту калію є відмінними профілактичними за-
собами від фітофторозу овочевих культур відкритого та за-
критого ґрунту. А також від несправжньої борошнистої роси 
(пероноспорозу) на винограді, плодових, овочевих і техніч-
них культурах. Та надійним захистом від пітіозної кореневої 
гнилі. Але за дотримання певних «правил безпеки».

При «передозуванні» засіб захисту рослин перетворю-
ється на засіб знищення рослин. Тому дотримання норм 
і кратності внесення – необхідна умова застосування фос-
фітів як фунгіцидів. І ще одне важливе зауваження: фосфі-
ти – це не добриво! Якщо, звісно, ви не вирощуєте стійку 
до фосфітів ГМО культуру.

Олександр Гончаров
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У Джобса був КРИТЕРІЙ ІСТИНИ —  
Користувач смартфонів, в нашому ви-
падку Користувач АгроБіоТехнологій —  
і РЕ ЗУЛЬТАТ Н А ПОЛІ!

Результат — це і якість агрохімікатів, 
технічних засобів, ґрунту і правильність 
їх застосування! Як і смартфон для Корис-
тувача, так і набір зазначених засобів - це 
лише можливість їх реалізації для досяг-
нення бажаних цілей. І результат в цифрах 
- всі прямі витрати на один гектар - 200-
400 доларів, постійні - стільки ж, дохід - 
700-1400, з кожного гектара в середньому. 
З коригуванням як все складеться зі стре-
сами на поле. Можуть бути й інші числа. 
Особливо на поливі або за сприятливих по-
годних умов, оптимальній сівозміні, інши-
ми культурами. Ще є післядія - у нас же на 
поле завжди незавершене виробництво, і 
не тільки озимих - наступна або попередня 
культура теж може додати, а може і забра-
ти врожай, незважаючи на красу етикеток 
агрохімікатів і новітню техніку!

Ми враховуємо, що наш об'єкт на полі 
- біологічний - і засвоєння ним необхідних 
хімічних і біологічних поживних елементів 
повинно бути і легкозасвоюваним і стре-
состійким і економічно доцільним, тому і 
показуємо і пропонуємо найбільш еколо-
гічні та ефективні препарати АБК - цитрати 
необхідних для рослин і тварин металів і 
неметалів - для харчування та захисту від 

бактеріальних, грибних і вірусних хвороб, 
апробованих вже в декількох країнах, з 
підтримкою корисних мікроорганізмів, у 
т.ч. симбіотичних на бобових, фітогормо-
ни, амінокислоти і полісахариди для про-
лонгації корисної дії бакових сумішей.

Не забуваємо і про основне живлен-
ня і основні незамінні агротехнологічні 
операції. Детальніше - на сайті журналу 
впроваджувальної компанії «Агровіо».

Наступним кроком по озимим куль-
турам важливо забезпечити для кращого 
розвитку рослин пшениці, гороху та ози-
мого ріпаку правильне співвідношення 
азот-фосфор-сірка (оптимальний вміст 
азоту в рослині до початку четвертого 
етапу органогенезу зернових становить 
5-5,2%, фосфору - 0,9-1,1%).

Поки корінню ще холодно, азот і фос-
фор засвоюються дуже повільно. Азот ми 
традиційно вносимо або по мерзлоталому 
ґрунту, або прикореневим способом і його 
вміст у прикореневій зоні після внесення 
досить високий. А фосфор? Адже при се-
редньодобовій температурі +7°С швидкість 
засвоєння фосфору з ґрунту в 15 разів ниж-
че, ніж через листову поверхню. Нестача 
фосфору різко знижує ефективність азот-
них підживлень. При проведенні першого 
листкового підживлення озимої пшениці 
необхідно дати достатню кількість фосфо-
ру. Фосфор у свою чергу сприятиме інтен-
сивному відростанню коренів. Але потрібно 
вносити весною таку форму фосфору, яка 
буде доступна рослинам більше навіть при 
порівняно низьких температурах весни. Що 
потрібно і як це працює - дивіться на сайтах 
журналу, на конкретних фото з коротким 
поясненням 4-5 березня 2020.

Для нормального проходження обмін-
них процесів в рослинах в цей період осо-
бливо необхідно достатнє і збалансоване 
забезпечення мікроелементами. З мікро-
елементів у фазу весняного відновлення 
вегетації для пшениці найбільш затребу-
вані мідь, марганець, цинк і молібден.

Автор АБК В.П. Притуляк,
експерти к.с.-г.н. Леонтюк І.Б.  

та д.с.-г.н. С.М. Крамарьов
Фото 3. Степан Петрович, який з повним АБК 
вирощує з 2015 року насіння зернових до  

98-100 відсотків енергії проростання і схожості

Фото 2. Це найкращий, найшанованіший НДІ 
Півдня! Тут зібрані та досліджуються найкращі 
агротехнології та можливості для вирощуван-
ня пшениці. Вчитись на помилках чи впрова-

джувати кращий досвід - вибір завжди є!

Бажаєте гарний врожай?  
Користуйтесь технологією АБК!

067 404-63-99, 097 386-08-50, 097 900-00-65
www.agrovio.com.ua    vpagro51@gmail.com
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Фото 5. Ріпак — з АБК краще.
Фото 4. По дорозі в ФГ «ЛАД» — 

поле з АБК, Київська обл.

Фото 6. Озимий ячмінь з АБК теж у Степана Петровича. 5.02.2020 р.

Фото 1. Вторинна коренева система свідчить 
— технологія АБК вірна і в Київській області.

A1
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ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

СОНЯШНИК

Н А С І Н Н Я
м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com
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СОНЯШНИКСОНЯШНИК
Назва Фірма- 

виробник
Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

СУР (суперультраранній)
Всеросійський 

НДІ масличних культур 
ім. В.С. Пустовойта, 

м. Краснодар

74-78 30,0 екстра 60 000
74-78 30,0 стандарт 54 000

ЛАКОМКА (кондитерський) 84-88 35,0 екстра 60 000

ЯСОН Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків

107-108 41,6 екстра 60 000
ЗЛАТСОН 105-106 47,3 екстра 60 000
ЦЕЗАР Майсадур-Сіменс, Франція 110-112 55,0 екстра 70 000

РЕМБО**
ВНІС, м. Київ

120 52,0 екстра 1 600 п.е.
120 52,0 стандарт 1 300 п.е.

СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ**
98-103 51,0 екстра 1 600 п.е.
98-103 51,0 стандарт 1 200 п.е.

НС СУМО 2017**
Інститут овочівництва і рільництва 

«NS SEME», Нови Сад, Сербія

110-112 50,0 екстра 1 900 п.е.
НСХ 1752** 102-105 53,0 екстра 1 900 п.е.
НС ТАУРУС* 109-113 57,0 екстра 1 950 п.е.

ГІ
Б

РИ
Д

И

*Стійкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стійкий до дії Гранстар 30-50 г/га 

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ЗЛАТИБОР Інститут овочівництва 
і рільництва «NS SEME», 

Нови Сад, Сербія

109-112 48,0 екстра 1 950 п.е.
НС КНЕ 3 107-110 46,0 екстра 1 950 п.е.
НС Х 195 (покращений) 107-109 60,0 екстра 1 950 п.е.

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС 
(норма висіву 65 кг/га)

Канада 80 150 Р1 договірна

ЗЕРНОВІ
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НС-Х-6045
Стійкий до Євро-Лайтнінгу, незалежно від фази розвитку

Дозволяє знищити всі існуючі раси вовчка, включно G та H

Генетично стійкий до A-G+ рас вовчка в Україні

Гібрид стійкий до стресових погодних умов

Придатний для сівби на засмічених ділянках

Новинка сезону 2019!

www.ug-agrolider.com.ua

НОВИЙ!
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КОМПАНІЯ «АЛЬКОР С» ПРОПОНУЄ
2-річні, щеплені сортові саджанці грецького горіха  

класичних та інтенсивних сортів молдовської промислової селекції.
Компанія на ринку горіхового садівництва України більше десяти ро-

ків. За цей час є перевірений та підтверджений, в польових умовах, до-
свід вирощування промислових горіхових садів по всій території  України 
з урахуванням ґрунтових та кліматичних умов. Є можливість подивитись 
реальні сади різного року вегетації в різних регіонах України та найближ-
чого зарубіжжя.

ЗВЕРНУВШИСЬ ДО НАС,  ВИ ЗНАЙДЕТЕ  
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:

• Як організувати горіховий бізнес.
• Як підібрати саджанці саме для вашого регіону.
• Як посадити сад (підготовка ґрунту, розбивка з точніс-

тю ±10 см на 1 км довжини, посадка саду з гарантією 
приживання 98%, організація поливу, обрізки, під-
готовка до зимового періоду, зниження вірогідності 
підмерзання незалежно від погодних умов).

• Як і чим підживлювати та захищати грецькі горіхи 
(пропонуємо схеми підживлення та захисту від хво-
роб та шкідників, пропонуємо засоби підгодовування 
та СЗР по цінам нижче ринкових на річну програму).

• Як досягти максимального врожаю.
• Як організувати уборку  

та налаштувати переробку горіха.

(067) 447-58-71,  (067) 447-58-67    alkor-s.com.ua
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Бабаянц Ольга 
доктор біол.наук,  ст. н. с., 
завідуюча відділом фітопатології 
та ентомології Селекційно-
генетичного інституту – НЦНС

Пеліхов Сергій
начальник ОТК АТ «ОПЗ», 
власник компанії «ТехноНК»

НАУКОВЦІ – ДЛЯ АГРАРІЇВ. 
В умовах безводдя та інших непередбачуваних кліматичних викликів... 

Вітаю, дорогі мої аграрії та усі небайдужі, хто причетний  
до сільського господарства� Закінчилася зима (та й чи була вона) 
і ми змінюємо одяг на весняний та живемо в очікуванні прогнозу 
погоди на весну� Наразі питань багато, хвилювань ще більше� 
Саме у цій статті буду зупинятися на тих питаннях, які є ключовими 
на часі, які повинні допомогти нашим сільськогосподарським 
виробникам у проблемних ситуаціях� Можливо, деякі моменти 
дещо не сподобаються виробникам добрив, менеджерам 
агрохімічних компаній, але я висловлюю свою, та точку зору 
співавтора статті, вибачайте� До дискусій, будь-ласка, запрошую�

С
ільське господарство у світі багато років 
поспіль неупинно йшло уперед, збіль-
шувалися врожаї, підвищувалася якість 
рослинної продукції. Все начебто склада-
лося якнайкраще. Але ще майже 30 років 
тому вчені-кліматологи забили на спо-
лох щодо значних кліматичних змін, за-

стерігаючи фахівців, науковців аграрної сфери про невід-
кладність змін у світогляді щодо технологій вирощування 
рослинницької продукції, щодо обов’язкових змін у захисті 
та здоров’ї рослин і, головним чином, у змінах селекційних 
підходів до створення нових, витривалих до стресових 
факторів сортів. Вже тоді науковці відчували, що такі ре-
організації у природі будуть не на добро, тому на сьогодні 
маємо не досить приємну ситуацію щодо усіх вище наве-
дених питань.

Наразі у сучасному рослинництві почалися рухи у бік по-
кращення стану ґрунтів, з розумінням, що чим родючішим 
є ґрунт, тим більше елементів живлення отримують культу-
ри і тим більше якісного врожаю можна отримувати. Отож, 
наразі починати будувати бізнес на землі необхідно зі зна-
йомства з агрохімічним станом ґрунту, тобто з проведення 
діагностики поля. 

Пропозицій на агрохімічному ринку є досить�  
Що ж є невід’ємною часткою діагностики? 
Наведу найбільш для мене цікавий  
і раціональний підхід до цього�

■  Приступаючи до відбору зразків ґрунту на певному полі, 
бажано, аби лабораторія була оснащена автоматичним 
відбірником з новітнім програмним забезпеченням.

■  Аналіз ґрунту повинен бути комплексним та мати широ-
кі можливості у показниках. Найсильніші діагностичні 
лабораторії мають можливість проводити аналіз по 75 
і більше показниках. Найбільш необхідними є такі показ-
ники: рН ґрунту (коливання показнику здорового ґрунту 
повинні бути у межах 6,5-7,5, тобто від слабко-кислого до 
слабко-лужного); загальний вміст нітрогену (N), рухомого 
фосфору (Р2О5), обмінного калію (К2O), кальцію (CaO), маг-
нію (MgO), натрію (Na), рухомої сірки (S), цинку (Zn), міді 
(Cu), заліза (Fe), марганцю (Mn), молібдену (Mo), кобальту 
(Co) та ін.

■  За основи наявності та кількості поживних елементів роз-
робляється агрохімічна картограма поля, де чітко видно, 
де, скільки та яких елементів живлення виявлено.

■   Оцінюємо біологічний потенціал поля та вираховуємо 
можливий плановий врожай культури, що розташована 
на цьому полі.

■  За наявними показниками визначаємо ефективність за-
стосування мінеральних добрив на даному полі.

■  У період вегетації культури проводимо оперативну лист-
кову діагностику та за виявленими показниками розро-
бляємо рекомендації щодо ліквідації існуючих дефіцитів 
елементів живлення.

Останнім часом майже на усіх зустрічах з аграріями,  
в усіх своїх публікаціях я звертаю увагу читачів 
на невідворотність кліматичних змін� Природа змінюється, 
зважаючи на катаклізми, змінюються й підходи 
до вирішення питань�
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Дуже важлива та складна справа для хліборобів – ви-
значити, яким чином підбирати основні добрива, аби 
мати можливість отримати максимально високий врожай 
навіть з майже критичною кількістю продуктивної вологи.

Повертаючись до осінньої посівної озимих…
вважаю, що раціонально робити закладку 
нітрогену у формі карбаміду, тоді при 
посіві озимої пшениці у кінці жовтня ми 
маємо більшу можливість завдяки саме 
використанню карбаміду надати рослині 
можливості приймати нітроген покроково, 
починаючи з осіннього старту, та, надалі 
за рахунок більшої ймовірності опадів 
(з жовтня до березня) у вигляді розчину 
та трансформації у амонійний та нітратний 
нітроген до весняної вегетації� 

Прошу усіх агрономів та фахівців-аграріїв запам’ятати 
цей дуже простий прийом, який дійсно зможе у критич-
них умовах по рівню продуктивної вологи витримати 
пресинг та отримати врожай озимої пшениці за будь-
яких важких умов.

Також на майбутній рік, за умов жорсткої посухи, про-
поную використати можливість проведення посівної 
кампанії озимої пшениці у стислі пізні терміни, а саме: 
з 20 жовтня до 20 листопада з перервою на 10 грудня 
до 20 січня (якщо буде м’яка та суха зима). Наш досвід 
передбачає досить хороший врожай за таких термінів 
сівби. За період жовтня – січня у степовій частині пів-
дня ми завжди отримуємо певну кількість природної 
вологи від туманів (так звана капілярна вода) і цілком 
імовірно отримати дуже міцну, добре розгалужену ко-
реневу систему пшениці саме у цей час. Для такого роз-
витку рослин необхідно також враховувати, що глибина 
загортання насіння може бути лише у межах 2.0-3.5 см 
(або, критично, 4,0) та з нормою витрати насіння не 
більше 1.8 млн насінин/га.

Ви можете подивитися фото, що зроблені нещодавно. 
Це посіви 15 грудня 2019 року. Культури: ярий овес, ко-
ріандр, підзимній горох, нут та соняшник. 

■  Визначаємо, які критичні фактори є на заваді повноцінно-
го ґрунту, та які потреби у хімічних меліоративних заходах 
(вапнування, гіпсування тощо).

■  За наявності суми показників, які ми отримали, маємо 
змогу розробити рекомендації щодо системи удобрення 
сільськогосподарських культур та на загал розробляємо 
технологічні прийоми вирощування культур на конкретно-
му полі. Важливим є підбір сорту або гібриду, визначена 
система обробітку ґрунту, підібрано спектр добрив, які по-
трібні у даному випадку, створено систему захисту рослин 
з метою перешкоджання розвитку хвороб та знищення 
шкідників.

■  Звичайно, що такі лабораторії можуть взяти на себе фахо-
вий супровід для впровадження рекомендацій.

Працювати на полі буває значно легше  
та продуктивніше, коли Ви обізнані зі своїми 
полями та знаєте достеменно їх характеристику�  
Тоді можливо не витратити жодної лишньої гривні 
та максимально зберегти врожай�

Горох Дослід 1

Горох Контроль 1 Горох Контроль 2Горох Дослід 3

Коріандр  Контроль 1

Горох Дослід 2

Горох Дослід 4

Коріандр  Дослід 1
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Посів проводився за умов посухи. У метровому шарі 
ґрунту вологи було не більше 30 мм. Критична кількість.

Закладено по два варіанти по кожній культурі. За мету до-
сліду ставили визначити, по-перше, роль морфорегулятора 
як накопичувача вологи, по-друге, мали за мету встановити 
можливість посіву ярих культур на початку зими і визначен-
ня раціональності цього підходу. У контрольному варіанті 
висівалося чисте насіння без додавання пестицидів та аг-
рохімікатів. Дослідний варіант – насіння оброблене певним 
морфорегулятором, який має заявлену властивість утриман-
ня вологи у ґрунті. Як бачимо, морфорегулятор дійсно спра-
цював, що дає нам надію на можливість його використання 
для утримування вологи та мати гарантію на врожай.

Такий самий дослід буде закладено 15-20 березня, тобто 
саме у традиційний час для посіву ярих культур.

Наразі у аграріїв-рослинників є багато 
питань щодо раціонального та ефективного 
застосування основних добрив навесні,  
якщо маємо повсюдно дефіцит вологи�

Згідно наукових досліджень критична волога під посіва-
ми озимої пшениці на період відновлення весняної веге-
тації становить менше за 100 мм. Тобто очікувати врожай 
можливо лише не більше 50% від закладеного потенціалу. 
За рівня вологи 150 мм – впевнено можна очікувати абсо-
лютно вдалого врожаю.

У березні ми повинні дати нітроген рослині у формі амоній-
ного та нітратного іону (NH4+, NO3-). За посухи найбільш раці-
онально використати аміачну селітру. Необхідно забезпечити 
рослини фосфором у максимально доступній (розчинній, ру-
хомій) формі. З доступних варіантів можливо розглядати рідкі 
фосфорні добрива, діамоній фосфат, калійні сполуки фосфору 
(КH2PO4, K2HPO4). Суперфосфати (подвійний, потрійний, суль-
фований) не має сенсу вносити на лужних ґрунтах (південь 
України), адже він може переходити у рухомі форми фосфору 
лише на кислих ґрунтах протягом декількох років. Калійні до-
брива не розглядаємо, тому що у ґрунтах півдня України калій 
не є у дефіциті, а навпаки, його дуже багато. Таким чином, за-
стосовувати традиційно NPK економічно не вигідно.

Щодо використання карбамід-аміачної суміші КАС мож-
но буде у формі 28 або 32. Гарантовану якість КАС-32 може 
забезпечити лише один виробник – «Черкаський азот». 
Інші виробники, аби вписатися у економіку, не витримують 
концентрацію нітогену (=азоту). Виходячи з цього, аграрію 
неможливо вірно підрахувати необхідну норму кількості 
нітрогену під врожай, до того ж, при цьому знижується очі-
куваний економічний ефект сільськогосподарського під-
приємства. Складається так, що ми розраховуємо кількість 
нітрогену, виходячи з запланованої врожайності, а, фактич-
но, вкладаємо менше на 20-30%! Та, звичайно, отримуємо 
недобір по врожайності! Тому будьте уважні та помірковані 
у виборі КАС та інших добрив. За планування економіки 
сільськогосподарського підприємства необхідно рахувати 
вартість 1 кг N (нітрогену) та Р (Р2О5). Наприклад, 1 кг N у 
сульфаті амонію буде суттєво вище за 1 кг N у аміачній се-
літрі. Так само потрібно підраховувати й по фосфору.

У низці з нітрогеном і фосфором дуже важливою є також 
наявність сірки (SO3). Найбільш раціонально вносити сірку у 
формі сульфату амонію у співвідношенні N:S як 6:1, де N – 
сумарний нітроген, що був внесений у ґрунт протягом усієї 
вегетації. Враховуючи можливість жорсткої посухи в Україні, 
особливо у південних регіонах, треба брати у розрахунок 
внесення основних поживних елементів (N, P, K, S), а також 
мезо- та мікроелементів (Ca, Cu, Zn, Mg, Mn, Mo, B) виключно 
у формі листкової підкормки. У більшості випадків за від-
сутності вологи мінеральні добрива, що були внесені, зали-
шаються нерухомими та не засвоюються рослинами.

На цю весну ми закладаємо досліди щодо зниження 
норми внесення мінеральних добрив, водночас, дещо 
збільшивши норму використання листкового підживлення. 
Мета цього дослідження – забезпечити живлення рослин 
доступними елементами, при цьому зменшити витрати та 
задля пролонгації термінів вегетації. Після збору врожаю 
обіцяємо надати звіт з результатами.

А тепер – УВАГА! Наразі є термінова необхідність 
надати інформацію щодо борних мікродобрив, 
які створюють величезна кількість фірм, агро-
хімічних компаній у формі моноетаноламінборату�
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Слід зазначити, що моноетаноламінборат не є хелатною 
сполукою бора, так само, це не є комплексною сполукою. 
Бор у цій формі не в змозі віддавати борат-іон у польових 
умовах, до того ж цього не буде ніколи! Серед усіх кон-
струкцій з бором є єдиний комерційний продукт, в якому 
борат-іон постає у формі комплексної сполуки. Комплексо-
утворювач підібраний таким чином, що має здатність доне-
сти та віддати борат-іон у польових умовах.

Зважайте на те, що жодна культура  
не закінчує повністю цикл свого розвитку 
(утворення насіння) за відсутності певної 
кількості бору у доступній формі� 

Водорозчинні сполуки бору становлять 3-10% загально-
го вмісту. Потреба культур у борних добривах обмежується 
вмістом менш за 0.1 мг засвоюваного бору на 1 кг ґрунту. 
А з усіх мікроелементів бор найбільш суттєво впливає на 
розвиток рослин та якість врожаю.

Тепер дещо абсолютно необхідне  
для читачів журналу�

Як свідчать аграрні кліматологи, запаси вологи на початку 
весни 2020 майже повсюдно в Україні не перебільшують 30-
50 мм у метровому шарі ґрунту. І це є тим самим кліматичним 
викликом нашому сільському господарству. Вочевидь ми бу-
демо вимушені щорічно розробляти схеми вирощування тих 
чи інших культур з огляду на жорстку посуху та за відсутності 
вологи. Тому вважаю за доцільне пропонувати агрономам та 
власникам сільських господарств, не гаючи часу, у перші дні 
березня підготуватися до посіву ярих культур. Вибір культу-
ри на цей рік буде незначним. Хочу запевнити, що поки що є 
можливість успішного посіву ярого ячменю, але не зволікайте, 
на все є лише 5-10 діб. Усі посіви, пізніші за 10 березня, бу-
дуть марними. Будьте готові до роботи гербіцидами, головним 
чином, ґрунтовими протизлаковими, фунгіцидами – для об-
меження розвитку листкових плямистостей на перших етапах 
розвитку ячменю та інсектицидами (можливі шкідники – пиль-
щик чорний та хлібний, злакові попелиці та мухи, цикадки). 

Застосовувати пестициди дуже обережно. За умов посухи 
зменшувати хімічне навантаження на рослини. Посіви не за-
гущувати, аби рослини мали площу живлення без конкурен-
ції між собою. Соняшник сіяти також треба якомога раніше, 
але лише за прогріву ґрунту не нижче 80С. Більш вірогідно, 
що вдалим буде ранній посів, або ж дуже пізній.

На цей рік я бачу, що вигідно буде висівати просо. 
Ця  культура має найбільшу гарантію отримання врожаю. 
Культура стійка до посухи та витривала. Посів проса необ-
хідно починати за температури ґрунту не менше 12-130С.

На початок весни потрібно підготувати техніку, запастися 
добривами, засобами захисту рослин, можливо, морфоре-
гуляторами з властивістю вологоутримувача. Не забувайте 
про аналіз наявної вологи у метровому шарі ґрунту кожно-
го поля – озимих культур та під посів ярих культур. На дея-
ких полях бажано було би проглянути на півтораметровому 
шарі наявність вологи, аби розуміти ситуацію.

Щодо вологи, нагадаю певні правила. Коли випадає дощ у 
кількості 1 мм, це є рівноцінним 10 т/га води, тоді 10 мм дощу 
буде рівним 100 т/га. Вологість шару ґрунту у 50 см підви-
щується на 1%, але лише за умови вологопроникного ґрунту. 
Злива у 50 мм дорівнює 500 т/га води. Якщо дощ був повіль-
ний, то вода не стікає і не випаровується, а з часом ґрунт по-
кривається кіркою, що буде утримувати таку важливу вологу.

Раціональним буде проведення комплексу весняно-по-
льових робіт у стислі терміни, коли буде можливість ско-
ристатися зимовими запасами вологи. Та це буде не довго. 
Так що поспішайте!

І наостанок� Для отримання гарного врожаю 
вологість ґрунту має бути не менше 60-80% 
від повної вологомісткості, що рівнозначно 
опадам у 900-1 000 мм� Але таке благо може 
забезпечити людству лише Господь Бог�

У наступних номерах журналу познайомлю 
Вас з новими розробками та технологіями 
вирощування нішевих культур�

Щасти Вам!
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Стрес — це захисна реакція організму на вплив зовнішніх по-
дразників на його біологічну систему, спрямована на нейтралізацію 
та усунення цих подразників. Впродовж періоду дії стресу актив-
ність генів, характерних для клітин у нормальних умовах, падає, а 
активність антистресових генів зростає. Як наслідок, зменшується 
чи навіть повністю припиняється синтез пластичних білків. Разом з 
тим активізується синтез захисних білків рослини. При цьому галь-
мується поділ і ріст клітин, зменшується утворення АТФ — джере-
ла енергії. Виникає дефіцит енергетичного ресурсу рослини в той 
час, коли потреба у ньому зростає. Отже, весь механізм утворення 
стре сових білків у більшій мірі діє за рахунок зменшення утворення 
білків пластичних (або навіть їх розпаду). Крім цього, слаборозви-
нений, уражений хворобами листковий апарат та ще й у холодну 
погоду не може синтезувати достатню кількість необхідних продук-
тів фотосинтезу. Для того, щоб рослина могла ефективно боротися 
зі стресами, їй потребно збільшити продукування білків.

В ослабленому, енергодефіцитному організмі цього досягти 
важко, і необхідно мати додаткове джерело забезпечення потре-
би у білках. Що може бути цим джерелом?

Подивимось, що собою представляє білок. Білок — це високо-
молекулярна органічна речовина, яка сладається з амінокислот. 
Амінокислоти — це органічні сполуки карбоксильної і амінної 
груп. Білки — найбільша складова організму рослини і виконують 
у ньому різноманітні функції. В утворенні білків приймають участь 
20 протеїнолітичних незамінних L-амінокислот, які, в залежності 
від послідовності сполучення між собою, формують білки з різни-

ми функціями. Рослині ми не можемо дати готові білки в їх різно-
манітті, проте можемо дати сировину для їх вироблення - неза-
мінні L-амінокислоти - внесенням амінокислотних препаратів за 
допомогою листкових підживлень.

У складі білка амінокислоти мають свої відмінності і різний 
вплив на рослинний організм. На проростання насіння найбіль-
ший вплив мають глютамінова кислота, фенілаланін, лізин, метіо-
нін, трианін та аспаргінова кислота. На холодостійкість — аргінін 
і аленін. На проростання пилку та запліднення — лейцин, тирозін, 
лізин, метіонін, пролін, глютамінова кислота. На збільшення вміс-
ту хлорофілу — аланін, гліцин, глютамінова кислота. На стійкість 
проти засолення — аланін та аргінін.

Внесенням рослинам додатково амінокислотного комплексу 
ми допоможемо їм швидко вийти зі стану стресу та продовжити 
нормальний розвиток, хоча й з частково втраченим потенціалом.

Хочу звернути увагу, що білковими речовинами є ензими або 
каталізатори, що прискорюють біохімічні реакції в рослині в міль-
йони разів, забезпечуючи інтенсивність її розвитку. Окрім білків 
до складу ензімів входять мікроелементи — мідь, марганець, 
цинк, кобальт та інші. Тому, вносячи амінокислоти, слід подбати 
і про забезпечення рослин мікроелементами. Компанія «Аgrovit 
Group» (Польща-Україна) виробляє комплексні мікродобрива з 
високим вмістом мікроелементів та незамінних L-амінокислот, 
що забезпечує їм високі ростстимулюючі та антистресові власти-
вості. Окремо виробляється також висококонцентрований аміно-
кислотний препарат Нановіт Аміно Макс.

Як швидко вивести рослину зі стресу?
Аномальні погодні умови осені-зими 2019-2020 років негативно вплинули на схожість та розвиток озимих культур. 
Протягом цього періоду рослини піддавались впливу таких подразників як дефіцит вологи, високі температури во-
сени та перепади їх взимку, інтенсивне зараження хворобами тощо. Слаборозвиненій рослині потрібно протистояти 
цим негараздам, тобто, вона перебуває у постійному стресі.

Елементний склад мікродобрив Нановіт

Назва добрива
Вміст речовин, г/л

Елементи 
живлення Аміно кислоти Органічні 

кислоти Фітогормони Полі сахариди

Нановіт Мікро 208 66,4 67,8 0.0058 0.049

Нановіт Супер 230.3 34.9 28,1 0.0056 0.049

Нановіт Макро 296 35,7 8,3 0.052 0.046

Нановіт Аміно Макс 449 403 46 - 1,16

Нановіт фосфорний 487 34 61,6 0.0057 0.05

Нановіт кальціевий 360 10,9 1,4 0.0056 0.049

Нановіт моно Бор 150 20,5 - 0.0057 0.050

Нановіт моно Цинк 222 37 111 0.0058 0.050

Нановіт моно Мідь 170 33,2 28,1 0.0056 0.049

Нановіт моно Марганець 256 19,9 103 0.054 0.047

Нановіт молібденовий 113,6 49 189,8 0.0058 0.049

Застосування антистресових добрив Нановіт 
Мікро з додаванням Нановіт Аміно Макс при під-
живленні соняшника після обробки гербіцидом 
Евро-Лайтнінг, та кукурудзи після гербіцидного 
стресу, показали високу ефективність продуктів.

Для швидкого виведення рослин з абіотичного 
та пестицидного стресів ми використовували лист-
кове підживлення добривом Нановіт Мікро, 1 л/га 
з додаваням 0.2 л Нановіт Аміно Макс на посівах 
соняшнику та по 0.5 л/га при обробітку кукурудзи.

ТОВ «ПНС» поставляє мікродобрива «Нановіт» 
та виконує консультаційний супровід їх застосу-
вання за лабораторною листковою діагностикою.
Іванчук М.Д. Член-корр. МАККНС. (050) 604-11-45
ТОВ «Агровіт Груп» м. Вінниця, вул. Ак. Янгеля, 4 

+38 (0432) 55-61-95, +38 (097) 167-23-76 
nanovit2013@ukr.net, g.sivak65@gmail.com 

Стан рослин соняшника на 6-й день  
після обробки Евро-Лайтнінгом та 5-й 
день після внесення мікрокомплекса  

Нановіт Мікро, 1 л + Нановіт Аміно Макс, 0.2 л.

Частина поля  
кукурудзи  
у гербіцидному  
стресі

Сформований урожай  
пригнічених рослин  

внаслідок оброблення  
їх мікрокомплексом  
Нановіт Мікро, 1 л +  

Нановіт Аміно  
Макс, 0.5 л. Урожайність 

цієї ділянки була  
на рівні урожайності 

всього поля
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БОГДАН ВИННИЧУК, агроном, СФГ «Сонячний настрій»

Дуже часто принципові винаходи для сільгоспвиробництва ро-
блять фахівці з інших галузей. Можливо через те, що буденщина, на-
працьований ритм стають шорами. Очевидно, для прориву у техно-
логічних підходах потрібно подивитися на процес збоку, проявити 
нестандартність мислення. Наприклад, у Німеччині збирають огірки 
за допомогою дуже зручних спеціальних платформ, які навішуються 
на трактор, наче крила. Їх винайшов авіаційний конструктор, а ово-
чівники зі вдячністю користуються вже 40 років. Те саме, здається, 
відбулося з щадними технологіями Леоніда Фадєєва. Його решета 
нестандартної форми, цілі комплекси для калібрування та дооброб-
ки насіння – результат винаходу людини, яка більшість свого життя 
працювала над конструкціями для космосу.

Від самого початку підприємство укомплектоване обладнанням 
системи Фадєєва. «Це не просто система підготовки насіння за до-
помогою гравітаційного столу, нової конструкції решет. Після її за-
стосування треба змінювати економіку, систему господарювання, 
мислення керівників, менеджерів», – вважає пан Винничук.

Справді, на перший погляд, комерція тут не зовсім вигідна. Після 
дообробки, калібрування виробник отримує меншу кількість продук-
ту, посівний матеріал подорожчав. Зате все неякісне, мало потенцій-
не насіння вибракувано.

Так витрати ж компенсуються якістю, прибавкою врожаю, – нібито 
підказує звичайна логіка.

«Але того врожаю ще треба дочекатися, тоді як витрати понесені 
вже сьогодні, – парирує виробничник. – До того ж, під більш якісне 
насіння господарство мусить поступово адаптувати весь техноло-
гічний процес. Наприклад, зменшувати норму висіву, бо відібране, 
відкаліброване насіння дає дружніші сходи. Ми ж позбуваємося вну-
трішньовидової конкуренції, коли слабша рослина конкурує з більш 
розвиненою. Слабких немає зовсім і сильним ніхто не завадив – усі 
ростуть однаково гарно. Більш рівномірні сходи дають можливість 
звичайні засоби, гербіциди, ЗЗР використовувати ефективніше, оби-
рати оптимальні терміни, не так пригнічувати рослини. Потрібні змі-
ни після ретельних, прискіпливих спостережень. За звичною схемою 
не попрацюєш. Агроном мусить змінювати свідомість».

Відгуки  про ефективність 
щадної пофракційної технології 
виробництва  сильного насіння
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МИХАЙЛО БЕРНАЦЬКИЙ, 
директор ТОВ «Рост-Агро»

Всю кукурудзу калібрує на лінії Фадєєва, яка 
не травмує зернину. За 3 роки роботи пере-
конався, що «фадєєвський» підхід до калібру-
вання – простий, зрозумілий і ефективний. А 
головне – дає потрібну якість на виході.

«Принцип калібрування насіння в усьому 
світі однаковий. Чому масово не застосовуєть-
ся у нас?», - Михайло Володимирович не довго 
шукає відповідь на це запитання: «Всюди ру-
шіями є дві очевидні речі: приватна власність і 
конкуренція. Взяти до прикладу такі відомі за-
води, як той же Джон Дір. Він починався з куз-
ні, рухався від простого до складного, все про-
пускалося через себе, через свої потреби. Тому 
й отримували якісний продукт. А у нас вигідні 
мені. Лінія Фадєєва відповідає цьому принци-
пу. Фактично маємо комплекс, як на кращих 
заводах, з однією різницею: там обладнання 
коштує 20-30 млн євро, а мені обійшлося на 
порядок дешевше».
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«Кілька років тому я вимолотив сою і отримав 30% поло-
винок насінин. На жаль, наявні у нас на той час машини не 
відбирали половинки. Тоді я звернувся до Леоніда Фадєєва 
(«Спецелеватормаш»), і він запропонував мені взяти мішок 
сої та приїхати до нього у Харків. Він тільки пропустив на-
сіння через калібратор, я подивився – половинки з одного 
боку, ціле насіння – з іншого. Відразу зрозумів – моя машина.

Для пневмовібростола привезеного мною зерна було за-
мало, там потрібен потік. Але я зрозумів, що мені потрібно. 
Так 3 роки тому ці дві машини з’явились у моєму господар-
стві. Звісно, це ще не повна лінія, коштів на все одразу не 
вистачає. У Фадєєва ж взагалі весь процес відбувається без 
ручної праці.

До цього у мене були різні машини: «Алмаз», ОВП, ОВС 
та інші, ще радянські зразки. Вони відпали миттєво. У по-
рівнянні з моїм новим обладнанням – це небо і земля. Цими 
двома машинами я готую все насіння, що у мене є, навіть 
люцерну і фацелію.

Спочатку зерно калібрується за крупністю, фракцією. 
Після калібрування за фракцією пневмовібростіл відбирає 
насіння за питомою вагою. Тобто відбираються насінини і 
великі і важкі, найкращі з кращих. Тут можна провести пев-
ну аналогію з людьми – якщо будуть боротися більш здоро-
вий і слабший, то зазвичай здоровий перемагає слабшого. 
Так само і з насінням. Якщо змішувати різні за схожістю, 
енергією, силою, то сильніші переможуть слабших. Це кон-
куренція. Якщо ж ти відібрав однакове за крупністю і масою 
насіння, то все воно має однакові можливості для пророс-
тання і розвитку. Це робиться для того, щоб сходило відразу 

все, а не так – спочатку одне, потім друге, потім третє. Сходи 
з’являються в один день, тому що зерно все однакове. На-
сінини борються, як спортсмени, – в одній категорії.

Отож, на виході ми отримуємо насіння практично одна-
кового розміру з однаковою масою, одне в одне. I, найголо-
вніше, – наше обладнання не завдає йому жодних травм».

Мокляк демонструє зразки свого ячменю Водограй по 
60,7 г. Сьогодні отримав дані з місцевої насіннєвої станції. 
На їхніх дослідних ділянках вага 1000 зерен ярового яч-
меню – 42-43 г. Соя після підготовки на пневмовібростолі 
показує 208 г за середніх 130-145, яра пшениця – 57 г.

«Завдяки підготовленому насінню отримав потужні схо-
ди – стрункі, з гарним листям. Зійшли дружно, чи не в одну 
секунду. Дивився на сусідські і бачив вражаючу різницю. 
Правда, використати увесь потенціал завадила посуха. 
Отримав ячменю по 38 ц/га. Сусіди переважно по 20, дехто 
до 30. Наукових висновків поки що не можна робити, але 
картина очевидна. Спостерігатимемо і далі. Вже трохи під-
коригував норму висіву, скажімо, на ячмені з 4,5-6 млн/га 
до 4,8-5. Крупним і важким насінням не натішуся.

Все насіння у нас зберігається в біг-бегах, щоб воно ніде 
не травмувалося. Після того, як його очистили, більше немає 
ніяких шнеків. Найкращі умови зберігання, згідно зі світо-
вою практикою, – це або біг-беги, або дерев’яні ящики.

Якщо розглядати пшеницю, то першу і другу фракції ми 
використовуємо на насіння, а третя і четверта йдуть на про-
довольчі та фуражні цілі. Перша і друга фракція не змішу-
ються між собою і зберігаються в окремих біг-бегах».

Наталія Весна

ВОЛОДИМИР МОКЛЯК, директор СФГ «Дослідне», кандидат с/г наук
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На сьогоднішній день в Україні Інститут 
зрошуваного землеробства НААН (м� Херсон) – 
єдина наукова установа, де займаються 
виведенням нових гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості для вирощування у зрошуваних умовах�

За результатами багаторічних досліджень розроблені 
методи ідентифікації селекційного матеріалу за озна-
ками адаптивності до вимог зрошення, методи підбору 
батьківських пар для схрещувань з метою отримання 
гібридів кукурудзи з широким адаптивним потенціалом, 
методи оцінки середовищ як фонів інтенсивного до-
бору селекційного матеріалу за ознаками адаптивності. 
У стадії розробки знаходяться такі важливі питання як 
розробка методів створення самозапилених ліній, адап-
тивних до конкретних екологічних умов, удосконалення 
методів добору вихідного матеріалу для умов зрошення 
з урахуванням особливостей південно-степового кліма-
ту, з’ясування оптимальних параметрів морфо-біологіч-
них та гетерозисних моделей гібридів різних груп сти-
глості, адаптованих до зрошення.

Практичним результатом реалізації розроблених 
методик є створення гібридів, які здатні стабільно 
реалізовувати генетичний потенціал зернової про-
дуктивності в умовах жорсткого коливання факторів 
зовнішнього середовища, та придатних для вирощу-
вання при водозберігаючих технологіях. Використан-
ня в селекції нового вихідного матеріалу дозволяє 
отримувати гібриди кукурудзи ФАО 190-600 з висо-
кою специфічною адаптивністю до агроекологічних та 
технологічних умов вирощування при зрошенні. Ство-
рено понад 50 високопродуктивних гібридів різних 
груп стиглості, 11 з яких занесено до Державного реє-
стру сортів рослин, придатних до поширення в Україні 
з урожайністю зерна 14-16 т/га.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних 
до поширення в Україні на 2019 рік занесено гібриди 
селекції Інститут зрошуваного землеробства: Степо-
вий, Скадовський, Азов, Асканія, Чонгар, Арабат, При-
морський, Інгульський, Каховський, Кр 9698, Борисфен 
600 СВ, Наддніпрянська 50, Гілея, Тронка.

У результаті селекційної роботи було створено 
інноваційний гібрид інтенсивного типу, середньопізній 
гібрид кукурудзи Гілея (ФАО 420), який занесений  
до Державного реєстру сортів рослин України  
у 2019 році і рекомендований для вирощування  
в зоні Степу та Лісостепу України�

Показники Середнє Ліміти Vg,% Параметри моделі

Урожайність зерна, т/га 12,0 7,9-17,8 24,3 16,0

Вихід зерна, % 86 80-91 2,4 90

Вага з одного качана, г 139,1 157-267 35,2 220

Маса 1000 зерен, г 240,63 204-344 39,0 320

Довжина качана повна, см 19,56 16,0-23,3 6,31 22

Довжина качана озернена, см 18,13 15,0-20,8 8,1 22

Діаметр качана, см 4,5 4,0-5,4 5,4 5,2

Кількість рядів, шт. 14,1 12,0-20,0 10,9 18-20

Кількість зерен, шт. 41,3 26,3-52,5 9,45 50

Діаметр стрижня, см 2,45 2,0-2,8 7,3 2,6

Фотосинтетичний потенціал, тис.м2*діб 3105 3041-3228 4,1 3200

Листковий індекс 5,6 5,5-5,9 3,4 6,0

Таблиця 1. Ознаки продуктивності гібриду кукурудзи Гілея 

Новітні досягнення в  селекції кукурудзи
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Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої  
сажок – добра� Потенційна врожайність – 17,82 т/га 
(табл� 1)� Характеризується високою вологовіддачею 
зерна при дозріванні� У зоні Південного Степу 
дозріває на зерно за 120-124 дні�

Агротехніка вирощування загальноприйнята для умов 
зрошення і відповідає вимогам технологій виробництва 
зернової кукурудзи для агроекологічних умов степової 
зони України. Попередник – соя. Після збирання попере-
дника проводили дискування на глибину 10-12 см. Оранка 
проводилась на глибину 28-30 см. Дозу мінеральних до-
брив розраховували балансовим методом, вносили згідно 
розрахунку азотні добрива (аміачна селітра) у передпосів-
ну культивацію N270. Ранньовесняне боронування прово-
дили за фізичної стиглості ґрунту під кутом до основного 
обробітку. По мірі відростання бур'янів проводили суцільну 
культивацію на глибину 10-12 см. Ґрунтовий гербіцид вно-
сили у передпосівну культивацію, яку проводили на глиби-
ну 6-8 см перед сівбою насіння гібридів у першій декаді 
травня. Відразу після сівби проводили коткування. 

Додатково проти однорічних та багаторічних дводоль-
них бур'янів вносили гербіцид у фазу 4-5 листків культури 
у баковій суміші з інсектицидом проти шкідників. Густота 
стояння рослин – 80 тис. рослин/га. 

В умовах виробництва висока врожайність може бути за-
безпечена при поєднанні наступних продуктивних ознак 
гібриду Гілея: вихід зерна – 88-90%. Рослина високоросла 
(261-287 см). Качан формується на висоті 98-110 см, ве-
ликих розмірів: довжина – 20-23 см; діаметр – 4,6-5,1 см. 
Число зерен у ряду 42-48, число рядів зерен – 18-20. Зерно 
зубовидне, крупне. Маса 1000 шт. – 320 г. Фотосинтетичний 
потенціал – 2950 тис.м2*діб, листковий індекс – 5,6.

Стійкість до вилягання, пухирчастої та летючої сажок – ви-
сока. Рекомендований для інтенсивного зрошуваного земле-
робства за оптимального режиму зрошення та забезпечення 
основними елементами живлення. Потенційна врожайність – 
17,8 т/га.  Для встановлення реакції новостворених гібридів 
на елементи технології досліджували вплив способів поливу 
та режимів зрошення: полив дощуванням ДДА 100 МА на Ін-
гулецькому зрошуваному масиві з рівнем передполивної во-
логості ґрунту 70% НВ (РПВГ 70%, водозберігаючий режим); 
полив краплинним зрошенням, Інгулецький зрошувальний 
масив, передполивна вологість ґрунту 80% НВ; полив кра-
плинним зрошенням з РПВГ 80%, Інгулецький зрошувальний 
масив, РПВГ 85% (оптимальний режим); полив дощуванням 
Зіматік – Каховський зрошувальний масив, РПВГ 80% НВ. 
Такі режими зрошення та способи поливу відповідають най-
більш типовим параметрам технологій вирощування кукуру-
дзи на поливних землях (табл. 2).

У середньопізній групі вітчизняний гібрид кукурудзи ін-
тенсивного типу Гілея забезпечує урожайність зерна 15,0-
17,8 т/га за краплинного зрошення і дощуванням в умовах 
Інгулецького та Каховського зрошуваних масивів незалеж-
но від якості поливної води. Гібриди такого типу недоцільно 
використовувати на поливних землях з низьким гідромоду-
лем та за водозберігаючих режимів зрошення, оскільки це 
призводить до вагомих втрат урожаю і вони стають некон-
курентними з сучасними гібридами ФАО 190-280.

Цей гібрид не поступається за урожайністю зерна кра-
щим світовим аналогам та має прогнозовану реакцію 
на рівень технологічного забезпечення, що дозволяє на-
давати виробництву не тільки вітчизняний селекційний 
продукт, а одночасно і сортову технологію, яка орієнто-
вана на ґрунтово-екологічну зону, гідромодуль водопос-
тачання, структуру сівозміни, рівень матеріального забез-
печення господарства.

Правильний вибір гібридів кукурудзи для відповідних 
ґрунтово-кліматичних умов – перший і дуже важливий 
крок в отриманні високих урожаїв. Для підвищення рівня 
реалізації біологічного потенціалу культури важливе зна-
чення має впровадження у виробництво сучасних ефек-
тивних конкурентоспроможних технологій вирощування, 
які повинні базуватися на доборі адаптованих для зони 
високопродуктивних гібридів, за оптимізації умов макро- 
і мікроелементного живлення, штучного зволоження, засто-
сування сучасних біостимуляторів росту.

Гібрид ФАО

Полив дощуванням ДДА 
100МА, Інгулецький 

зрошувальний масив, 
РПВГ 70% НВ

Полив краплинним 
зрошенням, 
Інгулецький 

зрошувальний масив, 
РПВГ 75-80-75% НВ

Полив краплинним 
зрошенням, 
Інгулецький 

зрошувальний масив, 
РПВГ 85% НВ

Полив дощуванням 
Зіматік, Каховський 

зрошувальний масив, 
РПВГ 80% НВ

Стандарт  420 8,55 14,83 16,86 14,43

Гілея  420 7,99 16,41 17,82 14,35

Таблиця 2.  Урожайність зерна (т/га) гібриду кукурудзи Гілея  
за різних способів поливу та режиму зрошення (2016-2018 рр.)
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Дієвими заходами впливу на рівень зернової  
та кормової продуктивності гібридів кукурудзи  
є не тільки застосування зрошення, мінеральних  
та органічних добрив, але й мікроелементів у вигляді 
комплексних мікродобрив та рістстимулюючих речовин� 

В першу чергу позитивна дія на рослини рістстимулюючих 
речовин та мікроелементів зумовлена тим, що вони прийма-
ють участь в окислювально-відновлювальних процесах вуг-
леводів навколишнього середовища. Під впливом мікроеле-
ментів в листках збільшується склад хлорофіл, покращується 
фотосинтез.

Застосування регуляторів росту рослин за період 2016-
2018 рр. досліджень на посівах позитивно вплинуло на ріст та 
розвиток рослин і, як наслідок, на формування урожаю (табл. 3).

Урожайність зерна кукурудзи гібриду Гілея, в умовах зрошен-
ня без обробки препаратами, коливалася в середньому за роки 
досліджень в межах 16,46-16,63 т/га. Застосування регулятору 
росту і мікродобрив підвищувало показник урожайності зерна 
до 15,66-16,21 т/га, що чітко ілюструє таблиця 3.

Максимальну урожайність зерна кукурудзи сформовано 
за обробки препаратом Органік-баланс, яка в середньому склала 
16,15 т/га з прибавкою 1,21 т/га до контролю. Препарат Аватар-1 
збільшив урожайність на 0,84 т/га, Нутрімікс – на 0,78 т/га.

Це пояснюється тим, що рослини були повністю, або частково 
забезпечені необхідними мікроелементами та рістстимулюю-
чими речовинами з їх розподілом протягом вегетації культури, 
особливо в критичні періоди розвитку рослин.

Новий високопродуктивний гібрид кукурудзи  
Гілея рекомендовано до вирощування у зрошуваних 
сівозмінах агроформувань України: зокрема  
у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій  
та Дніпропетровській областях� Насінництво ведеться  
на стерильній основі М-типу�

Р. А. ВОЖЕГОВА,  
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кор. НААН

Т. Ю. МАРЧЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук,  
старший науковий співробітник

О. С. ДРОБІТ, кандидат сільськогосподарських наук

Інститут зрошуваного землеробства НААН

Гібрид 
(фактор А)

Обробка 
препаратом
(фактор В)

Роки досліджень

Середнє

Приріст урожайності

2016 2017 2018 т/га %

Середньопізні гібриди

Гілея

Без обробки 16,46 16,57 16,63 16,56

Аватар-1 17,38 17,44 17,52 17,45 0,89 5,4

Нутрімікс 17,29 17,37 17,53 17,40 0,84 5,1

Органік-баланс 17,71 17,85 17,86 17,82 1,26 7,6

Стандарт

Без обробки 14,84 14,94 15,04 14,94

Аватар-1 15,64 15,74 15,78 15,72 0,78 5,2

Нутрімікс 15,66 15,80 15,88 15,78 0,84 5,6

Органік-баланс 16,09 16,17 16,21 16,15 1,21 8,1

НІР 05, т/га А=0,09
В=0,05

Таблиця 3.  Урожайність зерна гібриду кукурудзи Гілея (ФАО 420) залежно від мікродобрив  
і регуляторів росту (середнє за 2016-2018 рр.), т/га
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Тел.:  (067) 614-19-49
факс:  (061) 42-20-37

E-mail: ktap@i.ua
www.ktap.com.ua

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

• крупорушки
• зерносушилки
• віялки-калібратори
• погрузчики шнекові
• машини по видаленню пера
• протравлювачі насіння
• екструдери
• насіннярушки
• маслопреси 
• соломорізки

виробляє:
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Подбай про своє...
www.seeding.com.ua
Подбай про своє...

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»
Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості про-

цесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

• 7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому 
захисному корпусі;

• сучасне програмне забезпечення;
• на екрані зображена інформація одночасно по всім ви-

сівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі, 
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сі-
валки та сіяти з максимальною швидкістю;

• відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
• робота оптичних датчиків в умовах забруднення,  

завдяки автоматичному посиленню сигналу;

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

A1

• система зберігає в пам’яті дані  
10 полів (до 500 га кожне) і дозво-
ляє провести аналітику якості посіву.
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Нині в господарстві, яке працює в Великомихайлівському 
районі Одеської області обробляють 2700 га землі. Як роз-
повів директор ТОВ «Колос», вирощуванням озимого ріпа-
ку в господарстві зацікавилися трохи більше десять років 
тому, проте, з чого розпочинати цю справу, і гадки не мали.

— У нашій зоні попередником під ріпак є озима пше-
ниця. Для того, щоб виростити його після пшениці, 
обов’язково потрібно було спалити на полі солому — і цей 
прийом відомий багатьом ріпаківникам. Чому це необ-
хідно зробити? Справа в тому, що в нашій зоні за висіву 
ріпаку в солому, яка перемішана з верхнім шаром ґрунту, 
взагалі неможливо отримати врожаю. Культура ця, як ви 
знаєте, дрібнонасінна, її висівають у ґрунт на глибину 
2-3 см, а вологи в цьому шарі на період висівання ріпаку 
в нас ніколи не буває. Тож у нашій зоні основна передумова 
отримання дружних сходів — насамперед правильний об-
робіток ґрунту, а точніше, його мінімізація.

Найтиповіша технологія вирощування ріпаку озимого, 
яку використовують більшість господарств, така: після зби-
рання озимої пшениці поле під озимий ріпак дискують — 
задля закриття вологи та провокації проростання бур’янів. 
Таким чином солома перемішується з верхнім шаром ґрун-
ту. Застосувавши такий прийом, агровиробники позбува-
ються вологи, а солома, залишена для мінералізації, вико-
ристовує азот. Потім, як правило, після дискування на поле 
«заходить» сівалка, призначена для мінімальної чи нульо-
вої технології вирощування. 

Висіяли. Якщо після висіву випаде достатня кількість 
опадів, то, вважайте, вам дуже пощастило — насіння зійде 
і ви отримаєте сходи. Хоча про достатню кількість вологи 
у серпні на Півдні, так би мовити, лише в казці можна про-
читати. Тож варіант з вологою рівнозначний джек-поту у ло-
тереї. Якщо ж опадів не буде взагалі — тоді вважайте, що 
ви провели «амбарні посіви» — і з цим не посперечаєшся, 
адже вже багато господарств набули такої практики. Далі 
вже немає ніякого сенсу розповідати про те, як вивести рі-
пак на високу врожайність і рентабельність… 

ТЕХНІКА НАДАЄ МОЖЛИВОСТІ 

До 2016 року спалювання соломи під ріпак у господар-
стві ТОВ «Колос» було класичним агроприйомом. Юрій 
Яловчук розповідає

— Для того, аби перевершити свої напрацювання, по-
трібно щось змінювати у самій технології вирощування. 
Тож розглянемо польову картину відразу після збирання 
попередника: перед нами на полі лежить солома. Якби 
я спіймав казкову Золоту рибку і вона пообіцяла викона-
ти бодай одне моє бажання, я б «замовив» сівалку, яка 
б могла якісно висівати насіння під солому. Та, на жаль, 
ми живемо не в казці, а в реальному світі. От покажіть 
мені, будь ласка, серед величезного вибору закордонних 
сівалок таку, яка зможе висіяти насіння під солому, при-
чому не перемішуючи її із шаром ґрунту. Та немає такої! 
Принаймні ще кілька років тому точно не було такої. 
А сьогодні вже є — це сівалка Мzuri. Одного разу роботу 
такої сівалки мені довелося бачити в Черкаській облас-
ті на висіві озимої пшениці. Дана сівалка висіває здвоєні 
рядки з міжряддям 12 см та 24 см між ними. Вже через 
три тижні приїхав подивитися на розвиток рослин та 
порівняти результат з класичним варіантом висівання. 
Сказати чесно, був вражений — і тоді задля власного екс-
перименту придбав і собі таку сівалку, щоб використати 
її на висіванні озимого ріпаку. 

Після придбання такої сівалки, Юрій Яловчук провів 
у своєму господарстві цікаві досліди. Поле у 125 га поділив 
на дві частини: 25 га — ділянка, на якій застосував загально-
прийняту для господарства технологію, тобто зі спалюван-
ням соломи, а на решті площі розміром 100 га випробував 
ефективність роботи нової сівалки. 

НЕЗАЛЕЖНЕ ПОЛЬОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

На тій ділянці, де була спалена солома, провели борону-
вання дисковою бороною, а після нього — передпосівний 
обробіток ґрунту «Європак» на глибину висівання насіння. 
Висів озимого ріпаку виконали 20 серпня сівалкою «Джон 
Дір 455» з густотою 600 тис. схожих насінин на гектар. 

Озимий ріпак в фокусі  експерименту
Чи можна вдвічі збільшити урожай  
за допомогою новаторських рішень? 

Господарство ТОВ «Колос», яке розміщене 
в екстремальному кліматичному регіоні – 
на Півдні України, попри жорсткі умови 
щодо вологозабезпеченості, досягає досить 
пристойних результатів вирощування основних 
культур, і озимого ріпаку зокрема� Секретами 
новаторського вирощування цієї культури особисто 
поділився директор господарства Юрій Яловчук� 
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статній кількості відповідно до потреб культури, то ніяким 
підживленням ви не «витягнете» більший урожай.

Перед збиранням ріпаку ніяких клеїв та десикантів 
у господарстві не застосовують. Як сказав один німецький 
експерт, за кордоном ніхто цього не робить (яким чином, 
внісши 1 л/га клею, можна проклеїти таку масу і кількість 
стручків, що розміщені в кілька ярусів?).

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ ВРАЖАЮТЬ

За прийнятою в господарстві технологією отримана вро-
жайність була на рівні 25 ц/га, а за експериментальною 
технологією — удвічі більша. Тож що в кінцевому результа-
ті, за умови повного захисту рослин та відповідної норми 
мінерального живлення, послугувало збільшенню врожаю? 
Наш співрозмовник робить остаточні висновки:

— Під ріпак ми вперше використали нову техноло-
гію Strip-Till, і я вважаю, що це — технологія сьогоден-
ня. Можливо, завтра щось буде інше, ще прогресивніше, 
проте поки що ми не бачимо такої перспективи. У будь-
якій традиційній технології є ще один недолік. Коли ви 
висіваєте ріпак (немає різниці — якою сівалкою), насіння 
вноситься в зону висіву. Як відомо, фосфор та калій пере-
бувають у ґрунті в малорухомій формі, тож коли коре-
нева система рослин ріпаку росте, вона йде вглиб. Але ж 
внесені добрива перебувають у верхньому шарі ґрунту! 
Тож скажіть мені, будь ласка, для кого вони були внесені 
за таку, далеко не кожному доступну, ціну? Особливістю 
роботи сівалки «Mzuri» є те, що вона може вносити до-
брива вертикально на глибину до 20 см, а зверху, над зо-
ною удобрення, висівати насіння. Тож рослина, яка росте, 
може поступово споживати внесені добрива протягом 
усієї вегетації. За прийнятої технології ми висіваємо на-
сіння ріпаку нормою 600 тис. насінин/га, за нової — 350-
400 (але не більше). Як бачите, є ще й економія на насінні, 
яке сьогодні коштує досить недешево. 

Тож як бачите у будь яких умовах господарювання 
можна отримувати високі врожаї, варто лише 
підібрати правильний інструмент�

Сергій Іваненко

Після сівби поле в обов’язковому порядку закоткували. 
Гадаю, ні для кого з виробничників не становить труднощів 
підрахувати, скільки витрат пішло лише на те, аби тільки 
висіяти насіння.

За нової технології, насамперед слід зазначити важливий 
момент: під час збирання попередника потрібно викорис-
товувати той комбайн, який ретельно подрібнює та рівно-
мірно розподіляє солому. Тож якщо у вас в господарстві 
наявний закордонний комбайн — це не проблема. Якщо ж 
на полі виявляться солом’яні огріхи, то ситуацію можна ви-
правити, застосувавши пружинну борону. Саме вона допо-
може розподілити рівномірно солому та водночас закриє 
ґрунтові пори, через які випаровується дорогоцінна волога. 
За два тижні до висівання ріпаку було застосовано гербі-
цид Раундап для знищення пророслих бур’янів та падали-
ці, яка частково проросла на той період. Далі в оптимальні 
строки (20 серпня) висіяли ріпак сівалкою «Mzuri» без про-
ведення жодних попередніх ґрунтообробітків з густотою 
400 тис. схожих насінин на гектар. Після висівання ріпаку 
випало 20 мм вологи. Після цих агроприйомів провели спо-
стереження та зробили відповідні висновки.

На частині поля, де ріпак вирощували за традиційною 
технологією, через пару днів після сівби всю вологу з ґрунту 
«видуло», а на полі, де працювала сівалка «Mzuri», залишені 
на поверхні рослинні рештки виконували роль мульчі, тому 
наявна ґрунтова волога збереглася майже повністю. І вже 
через чотири-п’ять днів там з’явилися рівномірні сходи. Як 
згадує Юрій Вікторович, для нього як агронома така картина 
була дуже несподіваною. Таким чином, отриманий результат 
випробувань давав ще одну можливість: строки висівання 
ріпаку можна розтягувати або зміщувати до 10-15 днів.

За нової технології вирощування не було потреби засто-
совувати грамініцид, оскільки вся падалиця попередньої 
культури була на поверхні ґрунту, а та, що проросла, була 
знищена Раундапом. Восени, для того аби посіви не пере-
ростали, використали ретардант Карамба у нормі 1 л/га. 
Натомість той ріпак, що ріс за традиційної технології, по-
трібно було неодмінно рятувати — проводити певні агро-
заходи відповідно до поточного стану посіву.

Навесні, аби «підчистити» падалицю на ділянці з ріпаком, 
вирощуваним за традиційної технології, знову виникла по-
треба застосування грамініциду, а окрім того — гербіциду 
Сальса задля знищення наступної хвилі бур’янів. За нової 
ж технології в цьому не виникало жодної необхідності, по-
заяк поле було ідеально чистим. У фазі середини цвітіння 
культури на обох варіантах застосували інсектициди Біска-
йя та Піктор. Також для стимулювання кращого галуження 
бічних стебел провели одну ретардантну обробку продук-
том Тілмор у нормі 0,9 л/га.

Мінеральне живлення рослин за обох технологій було од-
накове. В основне удобрення в господарстві застосовують 
добриво Тімак Агро нормою 140 кг/га. Основна його пере-
вага в тому, що фосфор у ньому міститься в більш доступній 
для рослин формі. І хоча воно й коштує чимало, проте воно 
того варте: за врожайності понад 5 т/га, за словами Юрія 
Вікторовича, воно повністю виправдовує витрати на своє 
застосування. Або ж як альтернативу Тімак Агро тут вносять 
сульфоамофос, 130 кг/га (у фізичній вазі) під час висівання.

Навесні по мерзлоталому ґрунту застосовують сульфат 
амонію нормою 130 кг/га, а через п’ять-шість днів потому 
— 100 кг аміачної селітри і в третє підживлення — 250 кг/га 
КАС у фізичній вазі.

Щодо використання стимуляторів росту рослин, усіляких 
добрив із вмістом мікроелементів: у ТОВ «Колос» застосову-
ють абсолютно всі наявні на ринку продукти, але, за словами 
директора господарства, це все — «косметика» для ріпаку, 
адже якщо не забезпечити посів основним удобренням у до-
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Основні елементи та ярі культури
Короткий період вегетаційного періоду в ярих зернових 

культурах не дозволяє аграрію розслаблятися. Зокрема, 
для такої культури як ячмінь він складає 70-110 діб, для ві-
вса – 100-120, для пшениці ярої – 80-115 діб. При цьому 
важливо, що коренева система ярих зернових менш роз-
винена, ніж у озимих культур. Дані технологічні особли-
вості агрономи враховують, щоб забезпечити повноцінне 
живлення посівів упродовж вегетації. Ярі зернові мають 
велику потребу в азоті у фази від початку кущіння до ви-
ходу у трубку. За цей період вони поглинають до 40% азоту 
загального виносу за вегетацію.

Відомо, що протягом перших 10-30 діб після появи схо-
дів азот накопичує в рослинах вуглеводи. Відповідно не-
стача азоту в цей період сприяє порушенню формування 
генеративних органів посівів, а за підсумками – призведе 
до втрати врожаю. Використання азоту протягом пізніших 
строків не знімає негативного впливу раннього азотного 
голодування і не підвищує врожай культур.

Інший елемент – фосфор – в ярих зернових сприяє рос-
ту кореневої системи, формуванню крупного колоса, більш 
ранньому достиганню зерна. Наступний перший період 
росту посівів є критичним у фосфорному живленні рос-
лин. Відповідно, застосування фосфорних добрив у рядки 
під час сівби в дозі 10-20 кг/га д.р. підвищує врожайність 
на 2-4 ц/га. Загалом фосфорні добрива дають менший, ніж 
азотні, приріст урожаю, але без них рослини гірше засвою-
ють азот і калій.

Третій елемент – калій – ярі зернові споживають найбіль-
ше на перших етапах розвитку. Найбільш ефективні калійні 
добрива, що застосовуються на піщаних та супіщаних ґрун-
тах з невисоким вмістом рухомих сполук.

Живимо високий урожай
Як свідчать результати наукових та практичних дослі-

джень, частка добрив у формуванні врожаю становить 30-
40%, що значно вище, ніж частка насіння, засобів захисту 
рослин чи обробітку ґрунту. 

Згідно з розробками провідних фахівців, тонна міне-
ральних добрив у діючій речовині в середньому забезпе-
чує наступні прибавки врожаю з 1 га: зерна — 4,5 т, коре-
нів цукрових буряків –30-40 т, картоплі — 25-30 т, насіння 
соняшнику — 1,5-2 т. Для економії ресурсів і одержання 
високої прибутковості, аграрії мають застосовувати нові 
підходи до оптимізації доз, строків та способів внесення 
мінеральних добрив під вирощувані культури з викорис-
танням методів ґрунтово-рослинної діагностики живлення 
сільськогосподарських посівів.

Відповідно, враховуючи умови нестачі вологи як ключо-
вого лімітуючого фактору, під ярі культури рекомендовано 
застосовувати прості мінеральні добрива: аміачну селітру, 
карбамід, аміачну воду, суперфосфат амонізований, а також 
нітроамофоску, суперагро. Коли мова йде про терміни вне-
сення добрив, то при внесенні в рядки одночасно з сівбою 
перевагу мають складні мінеральні добрива. 

СІЯТИ ДОБРЕ –   з протруйниками та добривами

Початок весняної посівної кампанії активно 
стимулює аграріїв планувати сівбу саме 
зернових культур� Проведення посівної 
в оптимальні строки з застосуванням потужних 
сівалок дозволяє виконувати великий обсяг 
робіт за короткі терміни� Завдяки цьому буде 
збережена волога, що забезпечить можливість 
отримати стабільні рівномірні сходи та наступні 
посіви� При цьому важливо на першому етапі 
додати добрива і засоби захисту насіння� 
Комплексне застосування елементів живлення 
та пестицидів дозволить максимально якісно 
закласти фундамент майбутнього врожаю� 
Спробуємо розібратися, як краще це зробити�
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Якщо раніше рекомендували вносити суперфосфат 
простий (Р10) в рядки під час сівби, що було обґрунтова-
но за внесення високих доз основного внесення добрив, 
то нині, за відсутності основного внесення, доцільно за-
стосовувати в рядки складні мінеральні добрива в дозах 
25-30 кг/га д.р. NPK. Для цього використовують нітроамо-
фоску, суперагро, нітрофоску, амофоску та інші. На ґрунтах 
з високим вмістом обмінного калію застосовують складні 
мінеральні добрива парного сполучення (суперагро марки 
N20P10, амофос N12P50, амофосфат N16P20 та ін.).

Доза внесення азоту для ярих культур на високому агро-
фоні має бути в межах 45-60 кг/га. Після малоцінних по-
передників та на ґрунтах з відносно низькою родючістю, її 
підвищують до 60-80 кг/га. При цьому, на відміну від озимих 
культур, 50% загальної дози азоту необхідно обов'язково 
внести до сівби. Фосфорні і калійні добрива вносять під зя-
блеву оранку, що сприяє перемішуванню з ґрунтом на всю 
глибину орного шару і забезпечує кращий розвиток корене-
вої системи та рослини в цілому. Найбільшу потребу у фос-
форі рослини мають на початку кущіння – виходу в трубку. 
При весняному внесенні добрив фосфор залишається мало-
доступним для рослин, оскільки не засвоюється так швидко 
ґрунтовим комплексом. Калій підвищує стійкість соломини 
до вилягання, зменшує ураження кореневими гнилями і при-
скорює рух вуглеводів зі стебел і листків у колос.

Практичні результати внесення добрив на родючих 
ґрунтах (чорноземи, темно-сірі та ін.) під ярі зернові куль-
тури після кращих попередників свідчать про потребу 
вносити N45-60P45-60К45-60. На бідніших ґрунтах (дерново-
підзолисті, світло-сірі тощо) дозу добрив збільшують до  
N60-90P60-90K60-90. 

Високопродуктивні, чутливі до добрив і стійкі  
до вилягання сорти забезпечують максимальні вро-
жаї з підвищенням дози до N90-120P90K90. За виро-
щування пивоварного ячменю, а також при підсіві 
багаторічних бобових трав дозу азотних добрив 
зменшують на 25-30%.

Доза внесення добрив не повинна перевищувати 
після удобрених просапних культур N30, а після ін-
ших попередників – N60. Кращі результати у зоні до-
статнього зволоження для підвищення врожайності 
і якості зерна пшениці ярої забезпечує підживлення 
азотом на початку трубкування (30% від загальної 
дози) і у фазі колосіння (решту 20% дози). Залежно від 
особливостей ґрунту і попередників під овес, добрива 
вносять з розрахунку від 30 до 60-90 кг/га діючої ре-
човини азоту, фосфору і калію. Азотні добрива, якщо 
розрахункова доза їх не перевищує 40-60 кг/га, кра-
ще вносити під передпосівну культивацію. Якщо доза 
вища ніж 60 кг/га, то частину азотних добрив слід вно-
сити під час підживлення на початку трубкування.

Боремося проти шкідників та хвороб
Досвід, особливо сумний, останніх років, коли шкідники 

та хвороби знищують чи роблять непридатною більшу час-
тину врожаю, вимагає нагальних технологічних дій. Серед 
способів хімічного захисту з агрономічного та економічно-
го поглядів дуже важливим і, водночас, відповідальним є 
передпосівна обробка насіння протруйниками. Адже про-
ведені вченими дослідження з ярою пшеницею і ярим яч-
менем свідчать про те, що окремі препарати, попри їхню 
високу технічну ефективність проти збудників хвороб, ток-
сично діяли також і на рослини. Агрономи мають це вра-
ховувати, бо фітотоксичність виявлялась у зниженні польо-
вої схожості протруєного насіння. Тим більше негативний 
вплив на насіння культурних рослин посилювався тоді, 
коли була посуха, що призводило до формування меншої 
кількості рослин і стебел на одиниці площі та подальшого 
зниження врожайності порівняно з контрольним варіантом 
(без виконання протруювання).

Результати дослідів свідчать, що використання для про-
труювання насіння препаратів на основі діючих речовин 
карбосин, тебуконазол, беноміл, тритіконазол, прохлораз, 
в умовах недостатнього зволоження не призводить до зни-
ження врожайності зерна. Така ситуація обумовлюється їх 
меншим фітотоксичним впливом на паростки зернових ко-
лосових культур порівняно з іншими препаратами.

Водночас у ті роки, коли достатньо вологи, названі пре-
парати гарантують істотне збільшення врожайності ярих, 
особливо за обробки насіннєвого матеріалу, враженого 
збудниками хвороб. Водночас варто пам’ятати, що ефек-
тивність протруєння насіння значною мірою визначається 
рівнем удобрення культури та способом обробітку ґрунту.

Іларіон Радченко
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Для сучасних фермерів і сільгоспвиробників основний 
пріоритет - гарантовано стабільна врожайність за рахунок ви-
сокоточної техніки. Якщо це сівалка, то вона повинна забезпе-
чувати якісний посів і бути простою в обслуговуванні, а якщо 
сівалка точного висіву, то повинна дотримувати рівномірність 
глибини посіву і відстаней між рослинами і, знову ж таки, бути 
надійною в роботі.

Для прикладу розглянемо пневматичні сівалки точного ви-
сіву Venza і Venza Pro від заводу «Фаворит», які призначені 
для точного висіву каліброваного насіння кукурудзи, соняшни-
ку, сорго, сої, а також насіння кормових бобів, квасолі, люпину, з 
одночасним, від насіння, внесенням гранульованих мінераль-
них добрив і коткуванням ґрунту в рядках. Відразу відзначимо, 
що відмінність цих двох сучасних сівалок в робочих органах 
висіваючого апарату. Venza має анкерну систему, тоді як Venza 
Pro – дискову (робочі органи Bellota).

На ринку представлено багато моделей просапних сівалок 
інших виробників як імпортного, так і українського вироб-
ництва, але багато з них не відповідають стандарту «сівалки 
точного висіву». Комплектація сучасної сівалки навіть не роз-
глядається без системи контролю висіву. На сьогоднішній день 
сівалки Venza і Venza Pro можуть комплектуватися сучасними 
системами вітчизняного виробництва «Record».

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ:
• визначає поточні «норми висіву» в перерахунку  

на погонний метр і на гектар;
• визначає «двійники» і «пропуски»;
• підраховує кількість висіяного насіння поштучно  

по кожній секції і сівалці в цілому;
• вимірює засіяну площу;
• вимірює швидкість роботи посівного агрегату.

На механічному рівні точність висіву сівалок забезпечує 
пневматичний апарат імпортного виробництва. Вакуумна систе-
ма м'яко утримує насіння в отворах висівного диска незалежно 
від їх розмірів і форми. Наявність верхнього і нижнього регульо-
ваних скидачів гарантує відсутність двійників і пропусків.

Система карданного приводу дозволяє забути про ланцюги, 
мастило і про підшипники, забиті пилом. Не бійтеся працювати 
на полях з великим вмістом рослинних залишків. Привід кар-
данного валу гарантує рівномірне обертання висівного диска 
і не вимагає технічного обслуговування. При обертанні диска 
не відбувається уповільнення або прискорення, які бувають на 
нерівномірному або хвилястому рельєфі ґрунту, що забезпечує 
більш точну відстань між насінням.

Використання дводискових сошників Bellota і балансуючих 
копіювальних коліс гарантує висів насіння навіть на великих 
глибинах і у важких умовах.

Копіюючі колеса накочують ґрунт відразу після відкрит-
тя борозни. Велика частина тиску розподіляється по боках, а 
верхня частина, ближче до центру борозни, злегка примина-
ється для проходу задніх коліс, що закривають борозну.

Фактично цей процес побачити не можна, але після про-
ходу сівалки можна розкопати кілька насінин і за допомогою 
лінійки виміряти необхідні відстані. Власне, цим завжди і за-
ймаються не тільки на тестах і демопоказах, але і після нала-
штування сівалки.

Для використання 8-рядкової сівалки в навісному поло-
женні необхідний механізм навішування відповідної категорії. 
Тому компанія-виробник для більшості тракторів рекомендує 
причіпний пристрій. Також сівалки можуть комплектуватись 
транспортним пристроєм, що дозволяє перевозити сівалку не-
зважаючи на обмеження по ширині – її транспортна ширина 
складає 2,5 метра.

При нас Venza працювала на швидкості 10 км/год, що тро-
хи забагато, однак при контрольних «розкопках» здвоювання 
і пропусків ми не помітили. «Фаворит» позиціонує Venza як 
сівалку точного, а не швидкісного висіву, тому краще дотри-
муватися нормальної робочої швидкості, щоб питань до якості 
висіву не виникало.

Висновок: сівалка точного висіву Venza компанії «Фаво-
рит» — це розумна пропозиція для сучасних сільськогоспо-
дарських підприємств, які заточені під якісні посіви. Venza 
— проста в експлуатації і забезпечує якісний посів. Витримка 
відстані висіву і відсутність здвоювання є хорошими аргумен-
тами на користь цього агрегату. Крім того, дуже приваблює 
ціна — в декілька разів дешевше імпортних аналогів, а якщо 
врахувати дворічну гарантію від виробника, то пропозиція 
взагалі майже унікальна в своєму класі.

Телефонуйте для отримання консультації 
+38 (067) 520-44-48
+38 (0800) 30-44-55

Venza і Venza Pro —  
гарантовано стабільна врожайність!

27613 Україна, Кіровоградський р-н
с. Підгайці, вул. Польова, 1В

Venza Pro
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Значення люцерни у землеробстві
З багаторічних бобових трав найбільш цінною 
культурою у сучасних ринкових умовах є люцерна� 
Її відрізняють висока продуктивність, довголіття, 
виняткова адаптивна здатність до різноманітних 
природних умов, багатоцільове використання�  
У той же час вона – основний фактор  
біологізації землеробства�

Внаслідок інтенсивних методів ведення землеробства, 
ґрунти поступово втрачають агрономічні цінні властивості: 
зменшення вмісту гумусу, зниження поглинаючої і водо-
утримуючої здатності, руйнування структури, збільшення 
щільності будови тощо. Ці процеси розвиваються повіль-
но, вочевидь не проявляються і найчастіше тривалий час 
не викликають тривоги за родючість ґрунту. 

Насправді ж насувається серйозна небезпека – висна-
ження ґрунтів, а відповідно і зниження родючості. В ре-
зультаті відсутності або порушення науково обґрунтованих 
сівозмін, вирощування економічно прибуткових монокуль-
тур (соняшник, ріпак), а також недостатнього внесення мі-
неральних і органічних добрив, відбувається виснаження 
ґрунту й фактично його деградація.

Вирішення цієї проблеми можливе при розміщенні 
у сівозмінах багаторічних бобових трав, зокрема люцерни. 
Вона завдяки своїй потужній кореневій системі пронизує 
великий об'єм ґрунту, покращуючи при цьому його фізико-
хімічні властивості: шляхом зниження щільності будови 
ґрунту, збільшенням загальної порозності та обсягу пір. При 
цьому зростає польова вологоємність і вміст водоміцних 
агрегатів в орному шарі.

Рослини люцерни після першого року життя в умовах 
природного зволоження накопичують у ґрунті кореневу 
масу в кількості 15-20 ц/га, при зрошенні – 25-30 ц/га. 

Відмерлі коріння мінералізуються, що сприяє поповненню 
гумусу у ґрунті і підвищенню врожаю наступних культур.

Накопичення сухої маси коренів має свої особливості та 
істотні коливання у залежності від умов вирощування та 
сорту. Наші дослідження показали, що на травостої першо-
го року життя за краплинного зрошення кількість сухої маси 
коренів становила 2287 кг/га, проти 1756 кг/га без зрошен-
ня. Найбільша маса, як в умовах природного зволоження 
1798 кг/га, так і при зрошенні 2296 кг/га, спостерігалася 
у сорту Зоряна. У сорту Унітро накопичення кореневої маси 
було нижче 0,8-4,9%.

Вплив рослинних рештків на родючість та структуру ґрун-
ту залежить від їх кількості та якості. Встановлено, що на-
копичення кореневої маси люцерни залежить від термінів 
і способів сівби, сорту, системи обробітку ґрунту, умов во-
логозабезпечення, добрив та інших факторів, а також віку 
рослин. Адже люцерна в різні періоди свого росту і розви-
тку має різну потужність кореневої системи.

Наші дослідження показали, що вміст поживних речо-
вин в повітряно-сухій кореневій масі рослин люцерни 
залежить, в першу чергу, від умов вирощування. Найбіль-

Азотфіксація – єдина дармова і екологічно чиста можливість 
постачання азоту рослинам� Проте значна частина 
землекористувачів до цього часу ще недостатньо усвідомила 
важливість і необхідність використання даного процесу 
в повному обсязі у сільському господарстві�
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шим вмістом поживних речовин в кореневій масі харак-
теризувалися рослини за краплинного зрошення. В пер-
ший рік життя травостою у сорту Унітро вміст загального 
азоту становив 2,18%, що в перерахунку на повітряно-су-
ху масу складає 49,66 кг/га, а у сорту Зоряна – 2,22%, або 
50,97 кг/га, а в у мовах природного зволоження – 1,83 та 
1,85%, відповідно.

Люцерна здатна фіксувати азот з повітря та накопи-
чувати у ґрунті до 200-300 кг/га біологічного азоту. Тому 
вона сприяє ліквідації азотного дефіциту. Біологічний азот 
потрібно розглядати як фактор часткової заміни промис-
лового азоту у системі удобрення сільськогосподарських 
культур, підвищення родючості ґрунту та охорони на-
вколишнього середовища (відсутність забруднення ґрун-
тів, водойм і атмосфери). Азотфіксація – єдина дармова 
і екологічно чиста можливість постачання азоту рослинам. 
Проте значна частина землекористувачів до цього часу 
ще недостатньо усвідомила важливість і необхідність ви-
користання даного процесу в повному обсязі у сільському 
господарстві.

Дослідженнями встановлено, що азотфіксація рослина-
ми люцерни першого року життя за краплинного зрошен-
ня досягала 143,55 кг/га і була вища, ніж без зрошення, 
та складала 72,56 кг/га. У сорту Зоряна та Унітро фіксація 
атмосферного азоту склала 109,66 кг/га і 106,45 кг/га від-
повідно.

Загальний запас поживних речовин у ґрунті характери-
зує лише його потенційну родючість. Для оцінки ефектив-
ної родючості, реальної здатності ґрунту забезпечувати ви-
сокі врожаї сільськогосподарських культур дуже важливе 
значення має вміст у ньому поживних речовин у доступних 
для рослин формах.

В середньому за роки досліджень вміст поживних еле-
ментів у шарі ґрунту 0-50 см складав: азоту 3,23 мг/100 г 
ґрунту або 108,21 кг/га.

Вміст загального азоту після збирання урожаю насіння лю-
церни першого року життя, в шарі ґрунту 0-50 см в умовах 
природного зволоження становив 101,53 кг/га, що нижче 
початкових запасів на 6,68 кг/га. За краплинного зрошення 
кінцеві запаси азоту були вище початкових на 4,15 кг/га.

В умовах природного зволоження вміст загального 
азоту у шарі ґрунту 0-50 см, після збирання урожаю на-
сіння, був нижче початкового і становив 2,99 мг/100 г 
ґрунту (99,53 кг/га) у сорту Унітро й 3,11 мг/100 г ґрунту 
(103,52 кг/га) у сорту Зоряна.

За краплинного зрошення вміст азоту у ґрунті у сорту Уні-
тро становив 3,26 мг/100 г ґрунту (108,94 кг/га), а у сорту 
Зоряна – 3,46 мг/100 г ґрунту (115,78 кг/га).

В останні роки в Інституті зрошуваного землеробства 
створено сорти люцерни з потужною кореневою системою 
стрижнево-розгалуженого типу, з підвищеною азотфіксу-
ючою здатністю. Тому, ці сорти люцерни можуть служити 
надійним фактором структуроутворення, джерелом попо-
внення гумусу та поживних речовин ґрунту. Підвищений 
рівень біологічної азотфіксації сортів дозволить зменшити 
до мінімуму застосування мінеральних добрив.

Тищенко А.В., кандидат с.-г. наук, 
Інститут зрошуваного землеробства НААН

Рис. 1.  Стрижнево-розгалужена коренева система 
люцерни, накопичення бульбочок

У Реєстрі сортів рослин України на 2020 рік знаходяться 
7 сортів люцерни, але частка з них – Унітро, Веселка, 

Серафима, Зоряна, Елегія, Анжеліка, Луїза – 
характеризуються високим продуктивним та азотфіксуючим 

потенціалом та є добрими попередниками у сівозміні�
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Отримати високу врожайність на полі за нинішніх не-
простих кліматичних умов – непросто. Однак при цьому 
потрібно ще й зуміти вчасно і без втрат це зерно зібра-
ти. Сучасні агротехнології вимагають застосування цілого 
комплексу вартісних операцій – кількаразового застосуван-
ня високоефективних препаратів, зокрема, гербіцидів, а та-
кож – десикації посівів.

Далеко не всі фермери мають змогу вирощувати сіль-
госпкультури за інтенсивною технологією, особливо у по-
сушливих регіонах. Це істотно збільшує витратну частину 
агровиробництва і негативно впливає на його рентабель-
ність. До того ж, дедалі більше господарств видозмінюють 
технологію вирощування у бік органічності, мінімізуючи ви-
користання пестицидів.

Своєю чергою органічна технологія вирощування сільгосп-
культур водночас з перевагами передбачає певні труднощі під 
час роботи, а саме – ускладнення боротьби з забур’яненістю 
посівів і нерівномірне дозрівання рослин на полі. За тради-
ційної технології остання проблема вирішується шляхом вне-
сення десикантів, якими «сушать» як культурні рослини, так 
і пророслі бур’яни. Натомість більш органічний та економіч-
ний підхід передбачає підвищені вимоги до збиральних при-
строїв – жаток. Незрідка – зміну технології збирання врожаю 
з застосуванням перевіреного способу роздільного збирання 
сільгоспкультур, зокрема, ранніх зернових.

З цією метою використовуються спеціальні валкові жат-
ки, котрі характеризуються підвищеним запасом міцності та 
«всеїдністю». Такі збиральні пристрої повинні гарантовано 
захоплювати вологу гнучку рослинну масу і вимолочувати з 
неї зерно з мінімальними втратами.

Найвідомішим в Україні виробником валкових жаток є 
знаменитий Бердянський завод сільгосптехніки. Це сучасне 
підприємство, на якому повністю модернізовано виробничі 
потужності, що дає змогу випускати продукцію за жорстки-
ми світовими стандартами. Достатньо сказати, що жатки 
Бердянського заводу сільгосптехніки останніми роками ко-
ристуються попитом на ринку країн Євросоюзу.

До лінійки продукції підприємства входить до 10 моди-
фікацій жаток, призначених для збирання широкого спек-
тру культур. Це зернобобова валкова жатка ЖБВ-5У, жатка 
валкова навісна ЖВН-6У, жатка валкова причіпна ЖВП-4,9, 
жатка валкова швидкісна ЖВШ з шириною захвату до 9,1 м, 
знаменита соняшникова жатка PRIMERA II та інші моделі.

Розглянемо особливості конструкції жаток Бердянського 
заводу сільгосптехніки на прикладі швидкісної жатки ЖВШ-
6,4 (7,6; 9,1). Жатка призначена для скошування широкого 
спектру культур з укладанням скошеної маси в одинарний 
зустрічно-потоковий валок для оптимального завантажен-
ня високопродуктивних комбайнів на підборі валків. Її кон-
струкція дозволяє знизити витрати на роздільне збирання, 
звільнити частину комбайнів від роботи з валковими жат-
ками і більш оптимально завантажити транспортний парк.

В конструкції ЖВП застосовано привід ріжучого апара-
ту, аналогічний системі Schumacher. Використання плане-
тарного приводу підвищило продуктивність жатки на 20%. 

У ріжучому апараті застосовані штампоклепані пальці, що 
виключає щоденне регулювання зазорів і поліпшує якість 
зрізу. Висота порога від ріжучого апарату до транспортера 
значно нижче, що знижує втрати при збиранні низькорослих 
зернових. Також тут доступні чотири діапазони регулювання 
швидкості обертання мотовила. 

Мінімальна кількість обертів мотовила дозволяє працю-
вати на низьких швидкостях без втрат при збиранні важких 
культур, які легко обсипаються і виключити втрати від пере-
кидання мотовилом через вітровий щит назад.

При цьому обладнання нормально агрегатується з трак-
торами типу МТЗ-80. При цьому продуктивність роботи 
ЖВШ сягає 5-5,4 гектарів за годину. Зміщення збирального 
пристрою праворуч дає змогу повністю використовувати 
його ширину захвату.

Застосування ЖВШ, а також інших моделей валкових жа-
ток Бердянського заводу сільгосптехніки дає змогу забез-
печити безпроблемні жнива для будь-якого господарства. 
Адже, інтегруючи сучасні технологічні рішення в конструк-
цію своїх жаток, виробник зберіг такі їх традиційні переваги 
як висока надійність, простота конструкції і ремонтопридат-
ність. Будь-який фермер може за лічені хвилини самостійно 
здійснити налаштування жатки і запустити її в роботу, а в 
разі потреби – замінити необхідну деталь.

Нагадаємо і про добре знану в Україні модель соняш-
никової безрядкової жатки PRIMERA II, з шириною захва-
ту до 9,1 м, яка зарекомендувала себе найкращим чином. 
PRIMERA II оптимізує експлуатаційні якості комбайна, а її 
конструктивні характеристики дають змогу швидко зібрати 
соняшник, незалежно від напрямку сівби.

Особливості конструкції жатки забезпечують роботу 
комбайна на високій швидкості, не струшуючи зерно і не 
гублячи кошики рослин. PRIMERA II дозволяє зібрати всі 
види суцвіть, залишаючи на полі тільки листя і стебла, га-
рантуючи особливу чистоту збирання врожаю, навіть за мі-
німальної висоти від рівня землі.

Фактично конструктори Бердянського заводу сільгосп-
техніки дали змогу керівникам невеликих та середніх гос-
подарств ефективно вирішити завдання збирання врожаю 
оптимальним з точки зору співвідношення ціни та якості 
способом. Це прості в роботі і обслуговуванні жатки, здат-
ні зібрати врожай за найскладніших умов, в тому числі при 
застосуванні органічних технологій у рослинництві, обходя-
чись без десикації.

Наголосимо і на тому, що продукція Бердянського заводу 
сільгосптехніки підпадає під Урядову програму компенсації 
вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва. Це до-
датково підвищує окупність їх придбання.

БЕЗ ВТРАТ  
І БЕЗ ДЕСИКАНТІВ

A1

Оновлені моделі жаток Бердянського заводу сіль-
госптехніки розраховані на якісне збирання врожаю за 
найскладніших умов роботи, включаючи органічне ви-
рощування культур

«БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ»  
http://bzst.com.ua/ • bzst-commerce@ukr.net • Тел./факс +38 (0615) 37-73-99 • +38 (096) 340-82-18
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• Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння 
    (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культур);
• Бережне сортування зерна за ознаками біологічної цінності
   (сильний зародок, висока схожість і продуктивність,
    велика маса 1000 насінин, здорове і життєздатне насіння);
• Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна;
• Відсутність суворих обмежень по вологості і засміченості вихідного матеріалу;
• Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД при зміні культур;
• Низька енергоємність;
• Широкий модельний ряд на 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 т/год.;
• Наявність вбудованого циклону на всіх моделях сепараторів.

виробник
зерноочисного
обладнання

Ми розробили технологію отримання високоврожайного насіння і втілили її в аеродинамічному сепараторі САД.
ВЕСЬ СВІТ ВЖЕ КОРИСТУЄТЬСЯ НАШОЮ УСТАНОВКОЮ. ПРИЄДНУЙТЕСЬ І СТАВАЙТЕ УСПІШНИМИ

ЗЕРНОВІ
СЕПАРАТОРИ

ЗЕРНОВІ
СЕПАРАТОРИ

ТОВ НВП «Аэромех», Україна, м. Кремінна, 
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82 
www.aeromeh.com.ua, е-mail: aeromehua@gmail.com  

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ 25%
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Останнім часом досить популярним  
є встановлення рекордів з врожайності тих 
чи інших культур� Інформація про «захмарні» 
результати дуже швидко поширюється,  
а зацікавлених стає все більше�  
Цим пояснюється шалений успіх 
конференцій, на які запрошені як самі відомі 
аграрії, так і їх колеги чи партнери�  
У чому ж секрет світових рекордів  
та чому вітчизняні агровиробники  
так суттєво відстають від цифр  
потенційного врожаю?

    РЕКОРДНІ ВРОЖАЇ СВІТУ.
                                  У чому ж секрет?

Розглянемо технології та умови вирощування на при-
кладі деяких рекордів світу. Одним з них є рекорд бри-
танського фермера Тіма Лемімена по врожайності ріпаку. 
Він встановлював його два рази поспіль, підвищивши по-
передню врожайність на 0,5 т/га. Так, світовий рекорд по 
врожайності ріпаку на сьогодні становить 7,1 т/га. За слова-
ми аграрія сезон 2018-го виявився досить спекотним, про-
те він знайшов спосіб допомогти рослинам побороти цей 
стрес, провівши 7-ми кратне підживлення ріпаку по листу. 
Саме ці дії і вважає Тім запорукою успіху, оскільки завдяки 
такій системі удобрення корені озимого ріпаку проникли 
глибоко у ґрунт, значно підвищивши стресостійкість.

З елементів живлення, що вносились по листу, були азот та 
кальцій для розвитку коренів. Далі фермер використовував 
ексклюзивне калійне добриво, що підвищує якість врожаю, 
вкорінення та стійкість до стресу. Врівноважуючи використан-
ня амідного та нітратного азоту, рослини росли більш «при-
родним» способом, з кращим розвитком коренів, коротшими 
міжвузлями, кращим цвітінням та поліпшенням насіння.

Включення у систему живлення антистресантів дозволило 
зменшити негативні наслідки, спричинені екологічними стре-
совими ситуаціями. Дані препарати містять суміш мікроеле-
ментів за новою системою рецептури, яка дає перевагу про-
никненню в листкові продихи легко та без будь-яких зусиль.

Варто зазначити, що середня врожайність культури у да-
ному регіоні у 2018 році становила близько 5 т/га. Ділянка 
поля, на якому закладався дослід, мала площу лише 8 га і 
ріпак на ній протягом останніх 10 років не вирощувався.

Світовий рекорд по врожайності ріпаку на сьогодні становить 7,1 т/га
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Просто шокуючий результат представив 
у 2019 році «кукурудзяний король» з Вірджинії 
– Девід Хула. Йому вдалось зібрати 38,6 тонни 
кукурудзи з гектара. Якщо говорити про умови 
вирощування культури, то вологи їй точно не 
бракувало, оскільки рекорд був поставлений 
на зрошуваних полях. Сезон був аномально со-
нячним, тому кукурудза мала всі необхідні умо-
ви для вегетації. Девід, закладаючи цей дослід, 
робив «ставку» на 3 основні складові високого 
врожаю: вологу, норму висіву та кількість азоту, 
внесеного на 1 га. Слід відмітити, що норму ви-
сіву аграрій визначав протягом тривалого часу, 
досліджуючи врожайність різних гібридів на 
окремих полях. Щодо азоту, то його було вне-
сено більше 500 кг/га д.р. Протягом вегетації 
регулярно проводився експрес-аналіз рослин 
та ґрунту на вміст азоту. Коли показник зменшу-
вався нижче певного рівня, одразу проводилося 
підживлення.

За словами Девіда Хули, для досягнення мак-
симально можливої врожайності необхідно вра-
ховувати стан ґрунту, правильно забезпечувати 
рослини вологою, підбирати відповідні гібриди 
і доглядати за посівами протягом усього сезо-
ну. У  деяких сучасних гібридах фермер бачить 
потенціал у 50-53 тонн/га, який можна розкрити 
лише за рахунок створення відповідних умов. 

Неодноразово до Книги рекордів Гіннеса по-
трапляли врожаї пшениці озимої. Досить високим 
був показник врожайності у британського фер-
мера Рода Сміта – 165,19 ц/га. Аграрій зазначав, 
що для досягнення такого результату було внесе-
но близько 300 кг д.р. азоту. Добрива вносились 
як під основний обробіток, так і у підживлення. 
Стимулятори росту, антистресанти, мікродобрива 
також використовувались у технології. Кількість 
опадів у тому році становила близько 650 мм, що 
на фоні достатнього живлення мінеральними та 
органічними добривами дало високий результат.

Рекорд Рода був побитий вже наступного 
року фермерами з Нової Зеландії�  
Ерік та Максін Вотсон отримали  
167,91 ц/га пшениці� До прикладу,  
середня врожайність пшениці  
у Новій Зеландії становила 12 т/га, 
повідомили фермери�

Виходячи з досить загальної інформації, можна зробити висновок, що максимально можливі врожаї будь-яких 
культур отримуємо лише за умов достатнього зволоження; системи живлення, яка розрахована по результатах 
агрохімічного аналізу ґрунту; повного захисту рослин від хвороб та шкідників; високоякісного насіння�  
Постійні спостереження, аналіз рослин по вегетації та оперативне реагування на стреси – також важлива 
частина досліду� Звісно, що у виробництві такі врожаї, мабуть, неможливі, проте варто знати та застосовувати 
основні принципи, які дозволять агровиробнику наблизитись до власного рекорду�

Ендрю Уоллес, Род Сміт і Ерік Хорсбург

Девід Хула  – справжній «кукурудзяний король» 

Вікторія Олійник
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Робоча ширина захвату, м 2/3/4/6/9/12/18

Маса, кг 1250

Кількість стійок 27

Товщина металу  
основної балки (бруса), мм

8

Товщина металу  
підсилених стійок, мм

9

Модель підшипника SKF (Італія)

Робоча швидкість руху,  
км/год

15-20

Продуктивність обробки, 
га/зміна

до 100

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

Необхідна потужність  
трактора, к.с. 

від 80

Гарантія  
на металоконструкцію

3 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A1

Продуктова лінійка ротаційних борін від 
«АЯКС АГРО» - результат новітніх розро-
бок найкращих українських конструкторів на 
базі австрійської технології. Борони «АЯКС» 
задовільнять потреби всіх – від малих господарств 
до великих земельних холдингів – ми пропонуємо 
агрегати з шириною захвату від 2-х до 18-и метрів.
Найважливішим технічним рішенням в боро-
нах серії Premium є використання литих робо-
чих органів – «зубів» особливої конфігурації з ло-
паткою обтічної форми. Дана модель забезпечує 
ефективне зняття ґрунтової кірки, видалення 
бур’янів на стадії нитки та – найважливіше – ство-
рення ефекту «мікровибуху» при виході зуба з 
ґрунту і таким чином насичення ріллі додатковим 
азотом 
до 100 кг/га при найменшому пошкодженні 
рослин – до 1%!
В рухомих вузлах використовуються італійські 
підшипники SKF, сайлент-блоки, виготовлені на за-
мовлення, робочі стійки зварні посилені товщиною 
9 мм.
Борона «АЯКС» збереже врожай та допомо-
же зекономити кошти на добрива! Надійна в 
експлуатації, незамінний агрегат для зернових і 
просапних культур!

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА ТМ

сезоні 2020 року «АЯКС АГРО» суттєво розширює асортимент борін: серія Budget 
для приватних фермерів та потужні гідравлічні агрегати нової конфігурації Superior 
з робочим захватом до 18 метрів включно - для найбільших господарств.В
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Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77

agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com

Дзвони зараз!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A1

Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Робоча ширина захвату, 
м

6

Робоча швидкість, км/год 12
Транспортна швидкість, 
км/год

20

Діаметр котка, мм 465 (сталь 09Г2С)
Габарити 
в транспортному 
положенні, м

4,4 / 2,39 / 1,56

Продуктивність, га/зміна до 70

Потужність трактора, к.с. 80
Маса 
(без води/з водою), кг

1550 / 1850

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТМ

ТМ
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Нинішня зима і, вочевидь,  
весна залишаться у нашій пам’яті 
у якості еталонного прикладу 
нетипових погодних умов�  
Втім, нетиповими можна назвати 
майже усі сезони останнього 
десятиріччя, що змушує щоразу 
віднаходити нові способи 
збереження рентабельності 
вирощування сільгоспкультур�  
Зокрема, у плані ефективної 
підготовки поля до сівби�

ВПІЙМАТИ  ВОЛОГУ
АГРЕГАТИ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ЗА УМОВ ДЕФІЦИТУ ВОЛОГИ І КОРОТКОЇ ВЕСНИ
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Звісно, що не скрізь все цієї зими складалося аж над-
то погано. Подекуди випали непогані дощі і  поле навіть 
вкривалося шаром снігу. Однак, враховуючи, що майже все 
літо і осінь не було й натяку на продуктивні опади, вологи у 
ґрунті навесні буде замало. Це означає, що сіяти доведеть-
ся майже миттєво, оптимізуючи чи навіть зовсім ігноруючи 
передпосівний обробіток ґрунту. Цього ж робити не варто, 
тим більш, що пожнивні рештки багато де так і лишилися на 
поверхні або ж перегнивали дуже повільно, знову ж таки 
через брак вологи.

Тому фермерам, які вирощують хліб у степових регіонах, 
та й не лише їм, бажано перевірити свої сівалки щодо якос-
ті здійснення прямого висіву. Форма сошника, притискне 
зусилля, надійність конструкції – це все може зіграти свою 
роль.

Хоча прямий висів ярих культур не призначеними для 
цього посівними агрегатами – це все таки крайнощі. Перед-
посівний обробіток потрібен. Просто підходити до цього 
завдання необхідно цьогоріч якомога обережніше.

Якщо в господарстві немає хорошої  
ротаційної борони, ми радимо подбати про це,  
поки лишилося трохи часу� 

«Їжачками», які виступають робочими органами у цього 
агрегату, можна непогано підготувати поверхню поля і у ба-
гатьох випадках – відразу сіяти після цього, якщо поле нор-
мально доглядалося раніше. Ротаційна борона дасть змогу 
перебити крупні грудки на поверхні, розрихлити верхній 
шар ґрунту на глибину до 4-5 см і додатково подрібнити 
пожнивні рештки.

При цьому якісна ротаційна борона працює у максималь-
но вологозберігаючому режимі і що важливо – знищить 
проростки бур’янів, які, як відомо, починають проростати 
набагато раніше у порівнянні з культурними рослинами. 
Це дасть змогу не лише оптимізувати гербіцидний захист 
посівів, але й відібрати вологу у бур’янів на самому початку 
проростання насіння.

До того ж, ротаційна борона не потребує високої потуж-
ності у розрахунку на метр захвату агрегату, що забезпе-
чить її високу продуктивність.

Якщо ж мова йде про поле, стан якого не дозволяє обі-
йтися винятково ротаційним обробітком ґрунту, ми ради-
мо мінімізувати кількість проходів техніки. Нехай це буде 
хороший передпосівний культиватор, однак в один слід. 
Відразу після нього необхідно сіяти і закривати вологу. За-
криття вологи – ще один обов’язковий елемент технології 
цього сезону.

Не варто зловживати внесенням гранульованих міне-
ральних добрив. Якщо є технічна можливість, то тверді 
азотні добрива, такі як карбамід і селітра, потрібно за-
мінити КАС. В інакшому разі, на фоні нестачі вологи, слід 
мінімізувати розкидання гранул чи внести їх припосівним 
способом. 

По-перше, гранульовані добрива у сухому ґрунті до-
датково вбирають вологу, відбираючи її у рослин, і не даю-
чи нічого натомість. 

По-друге, азот «насухо» справляє пригнічуючу токсичну 
дію на молоді сходи. Тому, якщо ми звикли давати, напри-
клад, 100 кг карбаміду під соняшник, то краще знизити 
цю норму удвічі. Нестачу азоту та інших елементів жив-
лення доведеться компенсувати тоді у міжряддях чи до-
давати у бакових сумішах, після того, як випадуть опади. 
Якщо ж дощів навесні не буде, то сухі добрива вносити 
сенсу немає…

Якщо дозволяють можливості господарств, то найбільш оптималь-
ний варіант для посівної такої сухої весни – ця або  
прямий висів за допомогою спеціалізованого посівного комплексу,  
або ж застосування якісного передпосівного культиватора  
з перед- чи припосівним внесенням рідких добрив.
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 ПЕРШИЙ ВАРІАНТ  передбачає застосу-
вання комбінованого агрегату, спромож-
ного провадити передпосівний об-
робіток ґрунту з закладанням туди 
добрив та насіння і подальшим 
прикочуванням. Так, агрегати на 
ринку є, однак, звісна річ, кошту-
ють недешево, потребуючи при 
цьому розуміння основ техно-
логії. До того ж продуктивність 
їх роботи (скромна ширина 
захвату) не дозволяє споді-
ватися на диво. Хоча, якщо є 
можливість, така модель непо-
гано зарадила б справі.

Можна взяти недорогу ві-
тчизняну сівалку для No-Till. Такі 
моделі вже декілька років поспіль 
використовуються в Україні і демон-
струють хороше співвідношення ціни та 
якості.

 ДРУГИЙ ВАРІАНТ  – передпосівне чи припо-
сівне застосування стартових рідких добрив. Знову ж таки, 
дива у реальному житті трапляються дуже рідко, тому спо-
діватися, що рідкий азот чи фосфор замінить собою 50 мм 
опадів не слід. Однак забезпечити більш-менш прийнятний 
старт для проростанням насіння і появи сходів таким чи-
ном можна. Елементи живлення у рідкому вигляді, той таки 
КАС, будуть набагато більш доступними для рослин.

Поряд з цим ми повинні подбати про чистоту поля від не-
бажаної рослинності. Бур’яни спроможні відібрати залиш-
ки продуктивної вологи у культурних рослин, навіть в тому 
разі, якщо нам вдасться вгадати з оптимальними строками 
сівби. Тому варто провести дворазовий ротаційний обробі-
ток поля – до і після сівби, – а також внести по-справжньому 
якісний гербіцид. Після появи сходів незайве буде провес-
ти легкий міжрядний обробіток у тому разі, якщо гербіцид 
погано спрацює у сухому ґрунті.

Не будемо забувати і про продуктивність сівби  
та виконання інших технологічних операцій під час 
посівної кампанії� 

Річ у тім, що останніми роками вимальовується тенденція 
сіяти якомога швидше, розганяючи трактор із сівалкою до 
максимальних швидкісних значень. Навряд чи це правиль-
но, адже неминучі порушення налаштувань сівби (глибини 
закладки насіння, відстані, двійники) зведуть нанівець не 
такий вже й відчутний виграш по часу.

Це означає, що ми повинні оптимізувати технологію та-
ким чином, щоб обійтися одним проходом ґрунтооброб-
ного агрегату чи взагалі посівного комплексу. Як варіант, 
можна придбати простеньку вітчизняну сівалочку прямо-
го висіву, вчепити її до МТЗ, і засіяти паралельно частину 
площ. Це краще, аніж сіяти за усіма правилами, наявною 
у господарстві класичною сівалкою, насіння у сухий ґрунт.

Втім, у кожному господарстві є своя специ-
фіка і фактично завжди присутня власна 

стратегія посівної у таких «нетипових» 
випадках. Останніми роками весна 

рідко коли бувала такою як потріб-
но агроному, тому у кожному гос-
подарстві встигли «набити руку» 
на подібних ситуаціях.

Ми ж лишень порадимо не 
зациклюватися на наявній тех-
нології і поки є можливість для 
маневру, спробувати альтер-
нативні способи протистояння 
посушливим умовам вегетації 
рослин. 
Це може бути вертикальний 

обробіток ґрунту, тим більш, що 
агрегати для нього почали випус-

кати вітчизняні виробники. Це шир-
ше використання рідких видів добрив, 

починаючи з КАС і закінчуючи стартовими 
ЖКУ. Це вже згадувані комбіновані посівні 

комплекси, які можуть за один прохід виконувати до 
десятка польових операцій.

Звісна річ, що традиція – річ потужна. Кому хочеться 
вкладати кошти у неперевірену технологію, купувати до-
даткову техніку чи переоснащувати наявну? Тим більш, 
якщо минулого сезону пощастило з дощами і без жод-
них витребеньок вдалося зібрати нормальний врожай. 
Але ми бачимо, що щаститиме не завжди і нинішня суха 
осінь-зима, а відповідно – і рання весна, тому є підтвер-
дженням.

Так, потрібно щось робити і, як мінімум, орієнтуватися 
на ті новації, які можна реалізувати за помірні кошти. Це 
переобладнання ґрунтообробних та посівних агрегатів для 
внесення рідких видів добрив, і це застосування багато-
функціональних ґрунтообробних агрегатів для вологоз-
берігаючої підготовки поля до сівби. Це потребує певних 
капіталовкладень, однак вони є непорівнюваними з потен-
ційними збитками.

Адже ризикувати і сіяти просто у суху землю, споді-
ваючись на дощ, – річ не дуже певна�  
Дедалі більше фермерів у такому разі повертаються 
до добре забутого старого – парів� І у цьому є сенс� 
Гадаємо, що так чи інакше наші агровиробники на-
вчаться вирощувати хліб і за таких несприятливих 
умов� Єдине, що бентежить – ці умови співпали  
у часі з такими викликами для фермерів як низькі 
ціни на зерно та запровадження ринку землі�  
Дуже непросто впоратися з цим усім водночас…

Іван Бойко
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Відверто кажучи, багато фермерів прагнуть 
заощадити на елементах технології вирощуван-
ня сільгоспкультур, у тому числі на фунгіцидних 
обробітках посівів. Мовляв, може пощастить, 
а ми заощадимо хоча б декілька десятків доларів 
на кожному гектарі. Так, іноді у цьому плані щас-
тить, однак найчастіше трапляється навпаки. При 
цьому найвища ефективність сучасних фунгіцидів 
виявляється під час профілактичних обробітків 
рослин і загасити поширення якогось захворю-
вання у пожежному порядку навряд чи вдасться.

В цьому плані надзвичайно зростає роль усіх 
елементів технології фунгіцидного захисту рос-
лин, починаючи від передпосівного обробітку 
і закінчуючи технічними можливостями обпри-
скувачів.

Почнімо з вибору фунгіцидного препарату. 
Прагнення взяти «щось дешевше» зрозуміле, од-
нак на сьогоднішній день різниця у ціні поміж 
«ноунеймами» і якісними оригінальними пести-
цидами істотно скоротилася. 

Ч
ергова тепла зима нівелює усі теоретичні розрахунки, наведені у підручниках  
з агрономії� Збудники захворювань рослин почувають себе більш ніж комфортно 
у вологому теплому середовищі� Ситуацію ускладнює поширеність мінімальних 
технологій обробітку ґрунту і залишання пожнивних решток рослин на поверхні� 
Фактично у верхньому шарі ґрунту цієї теплої зими сформувалися відмінні умови  
для розвитку усіх видів захворювань рослин�

ЧАС для ФУНГІЦИДІВ

ЗАХИСТ ПОСІВІВ ВІД ХВОРОБ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА КЛЮЧОВУ 

УМОВУ ОТРИМАННЯ НОРМАЛЬНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ВРОЖАЙНОСТІ

■  те х н і ка
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Незрідка немає сенсу використовувати на 20% де-
шевший препарат, в тому разі якщо ми точно впев-
нені, що трохи дорожчий гарантовано забезпечить 
результат. Тим більш, що сучасні фунгіциди відомих 
виробників характеризуються не лише дією проти 
збудників захворювань, але й яскраво вираженим фі-
зіологічним ефектом.

Вони не просто запобігають захворюванням чи лі-
кують, але й здійснюють загальнозміцнюючий вплив 
на рослини, підвищуючи їхню стійкість до стресів. 
У разі їх правильного застосування це відображається 
на фінальній врожайності сільгоспкультур, надто, якщо 
ми ведемо мову про якісні протруйники.

Інша річ, що час відмовлятися від самостійної об-
робки посівного матеріалу у господарствах, в тому 
разі якщо вона провадиться напівкустарним способом 
на застарілому обладнанні. Чи тим більш – за допомо-
гою бетономішалок. Це просто викинуті гроші на вітер, 
оскільки сам принцип надійного протруєння посівного 
матеріалу передбачає рівномірне покриття поверхні 
насінини робочим розчином або ж суцільне її просо-
чення. В інакшому разі залишаться необроблені ділян-
ки, куди однаково потрапить інфекція, або ж відбудеть-
ся токсикація насінини і уповільнений розвиток сходів.

Нині висуваються підвищені вимоги до якості 
робочих сумішей для обприскувачів� 

Якщо ми хочемо на всі 100 відсотків використати 
лікувальну дію фунгіциду, то маємо забезпечити нор-
мальний pH та показник жорсткості води шляхом до-
давання сульфату амонію та лимонної кислоти у разі 
потреби. При цьому знову ж таки слід враховувати, що 
оригінальні препарати відомих світових виробників 
завдяки своїй формуляції набагато краще зберігають 
свою ефективність за умови використання неякісної 
води для приготування робочого розчину.

Не меншу увагу потрібно звертати  
на якість змішування препарату з водою�  
Фунгіцид має рівномірно розчинитися,  
аби справити належний лікувальний ефект�  
Тому нагально рекомендується використовувати 
спеціальні польові цистерни-міксери,  
які може собі дозволити придбати навіть  
невелике господарство� 
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Іноді доводиться зустрічати ситуацію, що навіть 
на класному сучасному обприскувачі встановлюються 
сильно зношені чи абсолютно непідходящі форсун-
ки для робочого розчину. Це призводить до того, що 
фунгіциди не розпилюються дрібнодисперсним факе-
лом, а скапують на листок, а тоді з листка немовби КАС. 
Жодної користі такий «захист» рослинами не дає. Це 
просто поливання ґрунту фунгіцидним робочим роз-
чином. Відповідно, обов’язково перед початком сезону 
бажано обновити розпилюючі наконечники, щоб бути 
впевненими, що робочий розчин буде внесено якісно. 
Ціна питання – приблизно 100 доларів за комплект 
нормальних розпилювачів.

Потребує ефективного вирішення і проблема 
оновлення парку обприскувачів у невеликих  
та середніх господарствах� 

Подекуди і досі використовуються бувалі в буваль-
цях ОПШ, молодість яких припала ще на колгоспні часи. 
Можна скільки завгодно пишатися тим, що ці агрега-
ти справно виконують свою роботу, але їх експлуата-
ційні характеристики не йдуть у жодне порівняння 
з сучасними вітчизняними та зарубіжними моделями 
бюджетного сегменту. Останні в рази перевершують 
«ветеранів» за продуктивністю, точністю внесення і на-
дійністю, не кажучи вже про додаткові технічні мож-
ливості. Не можна вносити дорогий ефективний фун-
гіцид, використовуючи для цього морально та фізично 
застарілу техніку. Поряд з тим, за нинішніх кліматичних 
умов саме обприскувач є одним з ключових сільсько-
господарських агрегатів. Тому заощаджувати на цьому 
не варто.

Ще одна проблема, яка доволі часто стає причиною 
недобору врожаю – небажання деяких фермерів вра-
ховувати досвід колег та результати досліджень компа-
ній-виробників ЗЗР, спрямованих на вивчення особли-
востей розвитку тих чи інших збудників захворювань. 
Правило «я так вже 20 років роблю і кожен раз усе 
нормально було» може й не спрацювати, адже поши-
рення і шкодочинність захворювань на посівах зростає 
в рази. Там, де раніше можна було внести елементар-
ний недорогий препарат і забути про проблему, може 
бути потрібна комплексна технологія захисту.

Це особливо яскраво ілюструє ситуація з перонос-
порозом на ячмені, який останніми роками атакував 
посіви цієї культури практично у всіх регіонах України. 

Ячмінь, до речі, це культура, яка потребує першочергової 
уваги, оскільки нинішні кліматичні зміни вона переносить осо-
бливо важко. Без надійного фунгіцидного протруйника за неї 
не варто і братися – надто високі ризики.

При цьому всьому потрібно пам’ятати, що ефективний фун-
гіцидний захист посівів повинен поєднуватися з аналогічними 
заходами проти шкідників та бур’янів. Досить часто ці пробле-
ми є взаємопов’язаними і неувага до однієї виливається у про-
блеми з іншими. Це також стосується і контролю мінерального 
живлення рослин. Якщо соя чи соняшник відчуватимуть дефі-
цит бору, кукурудза – цинку, а ріпак – сірки, то це безпосеред-
ньо відіб’ється на спроможності посівів протистояти збудни-
кам захворювань. І навіть вчасно внесені ефективні фунгіциди 
не спрацюють належним чином.

Наприкінці наголосимо на тому, що сучасна технологія 
захисту рослин з огляду на мінливі кліматичні умови 
повинна передбачати перш за все гнучкість� 

Гнучкість у плані вибору технології і оперативність під час 
усунення загрози. Для цього у господарстві повинен бути наяв-
ний відповідний технічний арсенал, а також налагоджені тісні 
зв’язки з організацією, фахівці якої спроможні дати кваліфі-
ковані дієві поради. Це дуже важливо, оскільки терміни ефек-
тивного реагування на ситуацію нині скоротилися в декілька 
разів, у порівнянні з попередніми десятиріччями.

Іван Бойко

Останніми роками як спеціальні  
польові дослідження, так і виробничий 
досвід аграріїв доводить, що якісні 
фунгіциди можна вносити зі значно 
меншою нормою води – від 100 л/га� 
Це особливо актуально для південних 
районів, де нормальна вода у дефіциті� 
Окрім цього, зниження норм внесення 
води позитивно впливає на продуктив-
ність роботи обприскувача�
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Вакуумна сівалка СВТВ 4-8 «ДНІ-
ПРЯНКА» Дніпровського підприємства 
«Агросервістрактор» відмінно зареко-
мендувала себе в багатьох господар-
ствах України. Сівалка призначена для 
висіву овочевого насіння, баштанних, 
лікарських та інших культур. Вона забез-
печує розподіл насіннєвого матеріалу на 
поодинокі насінини, пунктирне укладан-
ня насінин у посівну борозну з точним 
дотриманням заданої відстані між ними 
і закладання насіння у ґрунт. Конструк-
тивні рішення, застосовані на сівалці, не 
мають аналогів і забезпечують точній ви-
сів різних культур з розміром насіння від 
0,5-10 мм. Ширина міжряддя регулюється 
від 5 см і більше. Відстань висіву насіння 
у ряду забезпечується електронним бло-

ком управління. Конструктивні рішення, 
які закладені у сівалку, не мають анало-
гів, що забезпечує точний висів насіння 
різних культур від моркви до часника-од-

нозубки розміром 12-15 мм. Сівалка може 
агрегатуватися як з міні-тракторами, так 
і з тракторами типу ЮМЗ, МТЗ. Вартість 
сівалки СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» в рази 
нижча вартості сівалок з аналогічними 
параметрами імпортного виробництва. 
Виробник «Агросервістрактор» надає 
фермерам можливість придбати сівалку 
як у зборі, так і окремі вузли сівалки СВТВ 
4-8. Це дозволить модернізувати насін-
нєві сівалки СУПН, СОН, СПЧ та ін., отри-
мавши з мінімальними витратами часу і 
фінансів якісну нову сівалку.

Придбати сівалку СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» 
можна у м. Дніпро.

098-123-64-74, 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

Відеоролік роботи сіялки СВТВ 4-8 
«ДНІПРЯНКА» з різними видами насіння 
дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua

A1
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КРЕДИТИ ЗАМІСТЬ ДОТАЦІЙ
У державному бюджеті на 2020 рік зафіксована сума 

в 4,2 млрд грн на підтримку галузі АПК, з яких 1,2 млрд грн пе-
редбачається виділити на програму здешевлення кредитів. Гро-
ші будуть розподілені наступним чином:

■  На компенсацію відсотків за кредитами для с/г підприємств 
з оборотом до 20 млн грн. Цей напрямок не матиме обме-
жень щодо цільового використання кредитів. Держава ком-
пенсуватиме до 1,5 облікової ставки НБУ, кінцева вартість 
кредиту для сільгоспвиробника не перевищуватиме 5%;

■  «Тваринницькі» кредити. Компенсація відсотків за кредита-
ми, залученими на розвиток тваринництва, в тому числі «ні-
шевих» напрямків – вівчарство, козоводство, бджільництво, 
звірівництво i т.д. Передбачається, що сума кредитів не по-
винна перевищувати 10-15 млн грн.

■  «Земельні кредити». Компенсація відсотків за кредитами, 
залученими під покупку земель с/г призначення. Напрямок 
буде поширюватися на сільгоспвиробників різних форм гос-
подарювання. Сума компенсації відсотків не перевищувати-
ме 5 млн грн на рік.

Загалом, на здешевлення компенсації техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва цього року буде виділено 1 млрд грн, 
на розвиток фермерства та кооперативів дадуть 400 млн грн, 
на підтримку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства 
– 400 млн грн, на підтримку тваринництва – 1 млрд грн.

Як бачимо, система державних дотацій зберігається, але вона, 
здебільшого, буде стосуватися малих та середніх сільських 
господарств. У Мінекономіки очікують, що з такою підтрим-
кою будуть введені в експлуатацію понад 100 тваринницьких 
ферм і комплексів, створені 1700 робочих місць, а виробни-
цтво молока і м'яса зросте на 0,5%. Продаж вітчизняної техніки 
зросте на 15%, – і при цьому на податках з цього держава ще 
й заробить 2,3 млрд грн. Втім, аграрні асоціації вказують, що 
виділене фінансування суттєво нижче того, яке прописано в за-
конодавстві.

«Це дуже мало. У нас в законі прописано, що на АПК має ви-
ділятися 1% від ВВП. Це 8,5 млрд грн. За фактом, це дуже мало. 
Грошей немає», – прокоментував заступник голови Всеукраїн-
ської аграрної ради Денис Марчук.

Тобто, фактично, Мінекономіки (яке торік перехопило на себе 
функцію Міністерства агрополітики) удвічі занизило суму фінан-
сової допомоги АПК, передбаченої законом. І це ще не все.

Адже значна частина коштів з цієї програми це кошти, які 
в минулому році фермери мали отримати, але так і не отримали. 
Таким чином, сума фінансування цього року навіть менше, ніж 
половина від щорічних потреб.

«В минулі роки не стояло питання про відкриття ринку зем-
лі, не потрібні були додаткові гроші, щоб кредитувати. Тобто 
з 4,2 млрд потрібно забрати 1,3 млрд грн. За минулий рік за-
лишилися невиконані заявки, це ще мінус 600 млн грн, і з 3 млрд 
залишається вже 2,4 млрд. Держпідтримка відносно слабка. Гро-
шей мало», – порахував заступник голови Всеукраїнської аграр-
ної ради Михайло Соколов.

ЧИ ПОЗИЧИТЬ ВЛАДА ГРОШЕЙ?
Як працюють програми державної підтримки  

фермерів по-новому

В новий рік Україна вступила 
з практично проваленою програмою 
державної підтримки сільського 
господарства� Грошей на селі як 
не було, так і немає, попри зростання 
державних видатків на розвиток 
АПК� Натомість, аграрії цього 
року поставлені перед серйозним 
викликом, а саме запуском ринку 
землі� Аби землю не скупили лише 
олігархи, українська держава має 
зробити так, як і робили в інших країнах: 
створити державну програму під 
викуп землі для фермерів� Але станом 
на початок весни в нас поки немає ані 
ринку землі, ані державної інституції 
для фінансування викупу земель�

«AgroOne» вже неодноразово писав 
про неефективну систему державних 
дотацій, яка працювала в останні 
2-3 роки� Раніше держава не давала 
багато дотацій, натомість, надавала АПК 
певні податкові преференції, що мало 
б компенсувати брак коштів на розвиток 
села� В 2017 році податкові пільги 
скасували, натомість пообіцяли надати 
дотацій на підтримку� Однак на практиці 
виявилось, що гроші отримували, 
переважно, аграрні олігархи, 
оскільки вони мали найбільші обсяги 
виробництва� Дрібним та середнім 
господарствам залишалися крихти�

Цього року уряд переглянув систему 
дотацій, суттєво скоротивши прямі 
державні субвенції виробникам 
сільгосппродукції, натомість, пряму 
видачу грошей стали заміняти 
на пільгові кредити� 
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5-7-9 – ДАЛЕКО НЕ ДЛЯ ВСІХ
Але що робити тим, хто тільки-но хоче розпочати свою 

справу або суттєво розширити свій мікробізнес? Припус-
тимо, людина тримає пасіку чи тримає кілька корів, має 
ягідні сади. Вона би за допомогою державних грошей мо-
гла б розпочати серйозний бізнес, та ще й найняти кілька 
людей, частково вирішивши проблему безробіття на селі. 
Тим паче, що цього року вони отримають серйозну заставу 
у вигляді своєї землі, якщо така є. Таким чином, пайщики 
зможуть не лише продати землю, але заставити її і брати 
кредити. Тож держава могла б допомогти запуску цього 
ринку, підставивши плече майбутнім позичальникам.

На початку року за ініціативи президента була запу-
щена програма державного кредитування малого бізне-
су. В ній могли взяти участь будь-які громадяни України. 
Програма передбачає наступне:

■  Кредит під 5% для нового або наявного бізнесу, який 
створить мінімум 2 робочі місця.

■  Кредит під 7% для нового або наявного бізнесу, з ви-
ручкою до 25 млн грн на рік, який не створює ро-
бочих місць. При цьому, за кожне створене робоче 
місце такі підприємства зможуть зменшити розмір 
кредитної ставки на 0,5%.

■  Кредит під 9% для наявного бізнесу з виручкою 25-
50 млн грн на рік для розширення власної справи.

Державна програма передбачає на ці цілі 2 млрд грн, 
відповідний закон Верховна Рада вже ухвалила у пер-
шому читанні. Ще 2 млрд грн буде залучено за рахунок 
погашення векселів Фонду гарантування фізичних осіб. 
Також 2 млрд грн залучено за рахунок програми «По-
вертайся додому» для українців, що живуть за кордоном.

Загалом, програма кредитування розпочалася з 1 люто-
го, однак поки її результати доволі сумнівні. В державних 
банках, які обслуговують цю програму, справжня плутани-
на. Позичальники кажуть, що для того, щоб отримати пра-
во на кредити, треба надати купу документів і їхня кіль-
кість постійно росте. Як наслідок, більшість претендентів 
махають рукою на подібну державну «допомогу» і кида-
ють цю ідею. Ті ж, хто вирішили йти до кінця, довго прохо-
дять процес верифікації та апробації. Також виявляється, 
що позики для нового бізнесу нині майже не реальні. Гро-
ші дають, здебільшого, на розширення існуючого бізнесу, 
причому, не у вигляді живих купюр, а у вигляді часткової 
оплати устаткування чи будівництва приміщення.

Та попри всі ці недоліки, ставки в 5-7-9% річних – 
справжня фантастика для українських підприємців. Якби 
не було цієї програми, дрібний бізнес міг би розрахову-
вати лише на позики під 20-22% – саме на таких умовах 
кредитують бізнес вітчизняні банки.

Держпрограма 5-7-9 передбачає виділення 
п'ятирічних кредитів до 1,5 млн грн в одні руки підпри-
ємствам з щорічним обігом до 50 млн грн і числом пра-
цівників не більше 50 осіб. Розмір ставки прив'язаний 
до кількості робочих місць, створених підприємцем-по-
зичальником: чим їх більше, тим дешевше плата.

Позика в 5-7-9% може бути спрямована виключно 
на придбання основних засобів: верстатів, обладнання, 
техніки, транспорту, а також на будівництво і реконструк-
цію приміщень (крім офісних).

Не дивно, що програмою вирішили скористатися 
і фермери (вони – на другому місці по запитам), але їх 
швидко чекало розчарування. За словами претенден-
тів, в банках стали вимагати додаткові документи щодо 
оцінки майна, і не брали до відома землю, бо вона поки 
так і не стала товаром.

ЗЕМЕЛЬНІ ПОЗИКИ СУМНІВНОЇ ДОСТУПНОСТІ
Стає очевидним, що без землі як ефективної застави ринок 

кредитування аграріїв нормально працювати не буде. Очіку-
ється, що землю можна буде купувати-продавати вже з 1 жов-
тня 2020 року, якщо Верховна Рада таки проголосує за запуск 
цього ринку і вчасно ухвалить всі потрібні закони.

Наразі є занепокоєння, що поки парламент буде зволікати, 
земельні ресурси викуплять олігархи та представники велико-
го бізнесу, а фермери не зможуть скупити орендовані землі. 
У новому законопроекті про ринок землі діятиме обмеження 
на землю в одні руки – до 10 тисяч гектарів. У попередній 
редакції було до 200 тисяч гектарів. Це значно менше, ніж 
було у законопроекті, але все одно достатньо багато, щоб 
цілком легально скупити дуже великі масиві землі, і по ки-
шені це лише нинішнім латифундистам, які орендують по 30-
500 тис. га землі. Фермерам залишається замало часу на опе-
рації з викупу земель, які вони зараз орендують – і це їх дуже 
непокоїть, адже достатньо грошей вони не мають. Весь при-
буток доводиться кидати на розвиток чи сплату по кредитам.

Нагадаємо, що у нових поправках до закону про ринок зем-
лі є наступне:

■  Купувати землю матимуть право українські громадяни 
і юридичні особи, засновані тільки громадянами України.

■  Іноземні громадяни матимуть право купувати землю лише 
після проведення референдуму з відповідного питання.

■  Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 
10 тисяч гектарів.

■  Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку 
фермери внесли як заставу за кредит.

■  Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі 
і покупець повинен мати документи, що підтверджують 
походження коштів.

■  Вартість землі до 2030 року повинна бути не нижче її нор-
мативно-грошової оцінки.

Як же планує держава вирішувати проблему відсутності ко-
штів на викуп землі? Міністерство економіки нещодавно пре-
зентувало у Верховній Раді Фонд гарантування кредитів на по-
купку землі. На ці цілі з бюджету планується виділити 240 млн 
грн. «Фонд буде створений державою. Це буде окрема устано-
ва, на яку у державі передбачено 240 млн грн. Але ми будемо 
підвищувати цей статутний капітал, плануємо десь до 2 млрд 
грн. Це дасть можливість навіть за перші 3 місяці надати 
на 16 млрд грн тіла кредитів гарантування», – уточнив міністр 
Тимофій Мілованов. – Метою діяльності Фонду є забезпечення 
виконання зобов'язань малих і середніх підприємців до 500 га 
за кредитними договорами перед банками. Таким чином, змо-
же зняти питання доступу до фінансової системи для тих агра-
ріїв, які, можливо, не мають повної кредитної історії або мають 
питання з боку банків».

Міністр сказав, після прийняття закону про ринок землі, 
Фонд зможе одразу гарантувати кредити на покупку землі 
і додав, що підприємства або учасники мають бути зареєстро-
вані у фермерському реєстрі.

Поки також незрозуміло, як це буде працювати і як мож-
на буде отримати кредит на викуп землі. Передбачається, що 
ліміт кредиту на покупку земельного банку обмежать сумою 
у 5 млн грн. Позику видаватимуть під 3-5%. Таким чином, Фонд 
не буде видавати кредити, їх будуть давати банки, а Фонд 
лише гарантуватиме позики фермерів.

Вектор держави в бік ринку землі вірний, але дуже повіль-
ний та невпевнений. Замість того, щоб створити Земельний, 
або Аграрний банк, який би був гарантований державою, міг 
би підтримувати масштабні кредитні проекти, держава ство-
рює Фонд, функції якого є доволі розмитими, а масштаб ко-
штів на викуп земельного фонду доволі малий.

Сергій Чигир

До запуску ринку землі залишилось півроку, але потрібні земельно-ринкові інститути так і не створено. Отримати дешеві державні кредити існуючим 
фермерам можливо, але дуже складно, тоді як взяти позику на покупку землі неможливо. Що стосується тих, хто хоче розпочати аграрний бізнес, 

 то в них майже немає можливості отримати дешеві державні позики.
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Компанія САНТЕХПЛАСТ є одним з найбільших вітчизняних вироб-
ників пластикової водозливної арматури і комплектуючих для систем 
зов нішнього водопостачання
Сантехнічні сифони і компресійні фітинги марки Santehplast — якісна  
і доступна продукція, що відповідає всім вимогам сучасного ринку.
Вся продукція, що випускається під TM Santehplast, піддається ретель-
ній перевірці, тому ви можете бути впевнені, що купуєте якісний товар.

Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19
+38 (067) 797 07 44 • +38 (099) 010 38 68

santehplast.ug@gmail.com

В НАЯВНОСТІ:
• трубка крапельна багаторічна дво-

шарова з емітером;
• трубка крапельна багаторічна 

двошарова «сліпа»;
• стрічка туман GOLDEN SPRAY;
• п/ет рукав LFT
• (рукав високого тиску);
• крапельна стрічка 6-8,5 mils;
• фільтри для крапельних систем;

• камлок;
• фітинги ПНД;
• кульові крани;
• гідроакумулятори 

24 л, 50 л (горизонтальні), 
80 л, 100 л (вертикальні);

• фітинги для крапельного поливу;
• армована гофра для унітаза;
• відводи з бака в зборі;
• сифони.

+38 (067) 797 07 44 • +38 (099) 010 38 68 • santehplast.com

A1
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ВІД ІНДУСТРІЇ 4.0 ЛЮДСТВО ВПЕВНЕНО ПРЯМУЄ ДО СУСПІЛЬСТВА 5.0.  
ЯКІ ВИКЛИКИ У ЦЬОМУ КОНТЕКСТІ ПОСТАЛИ ПЕРЕД СУЧАСНИМ АГРО-
СЕКТОРОМ І ЯКИЙ ВНЕСОК МОЖУТЬ ЗРОБИТИ СІЛЬГОСПВИРОБНИКИ

Втім, і досі гравці ринку не дійдуть спільної думки 
про перспективи і практичні переваги новацій. На якому 
етапі ми зараз? Куди прямуємо? Який внесок може зро-
бити український агроном-біолог-метеоролог у створення 
системи штучного інтелекту? Що допоможе спрогнозувати 
(предикативна аналітика) й оперативно ухвалити найкраще 
рішення в умовах змін клімату та скорочення маржиналь-
ності? Питань наразі дуже багато. Відтак маємо визначити-
ся з дефініціями і подбати про баланс розуміння між усіма 
гравцями агріфуд-ринку – аби врешті створити комфортну 
для Суспільства 5.0 екосистему.

Одним з напрямів Четвертої Індустріальної революції, 
що розпочалася 2011 року в Німеччині, стало масове за-
провадження кіберфізичних систем у виробництво. Інтер-
нет Речей (Internet of Things) став провісником нового 
технологічного порядку. Зокрема, сьогодні вже навряд чи 
когось здивуєш тим, що датчики і контролери ефективно 
обмінюються між собою даними без втручання людини, 
а на базі цих даних програмне забезпечення формує зро-
зумілі агровиробникові звіти.

У 
світі дедалі потужніше розвиваються IoT, BigData, ML, AI, 
коботи та роботи� Очевидно, більшість з цих складових 
Індустрії 4�0 – міцний базис для нового Суспільства 5�0, 
як його вже встигли назвати� І вже нині тиск стрімкого 
технологічного розвитку відчуває практично кожен  
сегмент виробництва, зокрема й аграрного�

АРХІТЕКТОРИ
МАЙБУТНЬОГО

Інтернет Речей
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Складовими елементами Iot-платформи в агро є елек-
тронні мапи полів; датчики на техніці (GPS-трекери, лі-
чильники насіння і добрив, датчики заповнення бункера 
комбайна); датчики рівня пального і проточні витратоміри; 
ультразвукові сканери (глибина оранки поля, наповнення 
кузова зерновоза, аналіз мікроелементів у ґрунті тощо); 
електронні вагові контролери й вологоміри на елеваторі; 
електронні АЗС; RFID-картки і зчитувачі з автоматичною 
ідентифікацією водія; BLE-мітки причіпного обладнання; 
система «свій»-«чужий» для комбайна та зерновоза; погод-
ні станції; дрони/супутники.

Загалом процес Індустрії 4.0 має таку схему: зібрану 
датчиками інформацію (дані) обробляють за допомогою 
нескладного програмного забезпечення й людини-опера-
тора. Дані накопичуються у відокремлених «хмарах» (базах 
даних), а людина, отримуючи доступ до хмарного сервісу, 
сама шукає й аналізує інформацію. 

Втім, у 2016 році сталася чергова революційна трансфор-
мація: на базі Індустрії 4.0 японські інноватори розробили 
концепцію Суспільства 5.0 – з єдиним кіберпростором, Штуч-
ним Інтелектом (ШІ) і машинним навчанням (МН). Її цьогоріч 
публічно репрезентували на саміті Великої Двадцятки. Тож, 
схоже, на часі ера людино-комп’ютерного симбіозу.

Агро нині – найскладніша галузь для створення 
програм Штучного Інтелекту через машинне 
навчання� 

Причина – надвелика кількість даних, які треба врахува-
ти: від погодних умов, фізичного та хімічного стану ґрун-
тів, особливостей вирощування конкретного гібриду – аж 
до вірогідності його ураження певними хворобами чи по-
яви шкідників. Додамо сюди розмаїття аграрної хімії, яка 
може бути застосована протягом сезону – і маємо над-
складну задачу з десятками невідомих. От тільки хто сказав, 
що буде легко?

Що більше фахівців – агрономів, біологів, фізиків, хіміків 
– надаватимуть програмістам свої роками накопичені пред-
метні знання й експертизу, то швидше вдасться створити ці 
алгоритми. Працюючи разом, люди й технології пов’яжуть усі 
системи у кіберпросторі. Базисом для створення якісної уні-
версальної моделі ШІ мають стати глибокі знання людини, 
котра її навчатиме. А фахівці з машинного навчання ство-
рюватимуть алгоритми ухвалення рішень для комп’ютерів, 
знаходитимуть закономірності у масивах даних, аналізува-
тимуть і візуалізуватимуть отриману інформацію. 

Спираючись на ці дані та правила їх використання, 
комп’ютерні системи ухвалюватимуть і коригуватимуть свої 
рішення. І результати роботи Штучного Інтелекту здатні 
будуть перевершити не тільки всі наші сподівання, а й усі 
наші людські можливості.

 Останні новини:  17 лютого Мінцифра створила Комітет 
з розвитку Штучного Інтелекту, до складу якого мене запро-
шено. Сподіваюся, нам під силу наблизити агрокібернетич-
не майбутнє якомога скоріше і почати працювати за най-
новішіми технологіями.

Ірина КРАВЕЦЬ,  
член експертного комітету з розвитку сфери штучного інтелекту 

Міністерства Цифрової трансформації України,  
керуючий партнер CleverAgri
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Останнім часом посуха в Україні - це вже звичне явище. 
Клімат в нашій країні змінюється шаленими темпами, в де-
кілька раз швидше, ніж на інших територіях. На думку клі-
матологів, нам варто підготуватися до десятиліття екстре-
мальних кліматичних умов.

Наразі ми спостерігаємо, як одночасно три види посухи 
створюють погодні умови та здійснюють вплив на майбутні 
врожаї. Перша посуха – атмосферна – несе в собі низьку 
вологість повітря. Друга – ґрунтова – призводить до низь-
кої вологості ґрунту. Ну, і третя посуха – гідрологічна, через 
неї відбувається пересихання водойм та зникнення вологи з 
верхніх горизонтів ґрунту.

В державному агентстві водних ресурсів України повідо-
мили, що через аномально теплу осінь та зиму в нашій країні 
значно обміліли ріки та водосховища. І вперше за 120 років 
погодні умови можуть призвести до обмеження у викорис-
танні води, що суттєво вплине і на сільське господарство.

Вологість ґрунту складає основу майбутнього урожаю, 
а її відсутність призводить до критичних наслідків. Тому з 
кожним роком все більше сільськогосподарських компаній 
інвестують в технології, пов’язані з контролем вологи.

На міждержавному рівні інвестиції у прогнозування скла-
дають мільярди доларів. Космічна агенція NASA запустила 
на орбіту супутник SMAP, який проводить моніторинг воло-
гості ґрунту за допомогою радарів та камер на глибині 5 см 
з точністю 5%.

В США майже кожний фермер наразі використовує прила-
ди, які вимірюють вологість ґрунту та розуміє їх практичне 
значення та подальший вплив на підвищення врожайності.

Українські агрономи все більше придивляються та впро-
ваджують використання сучасних приладів вимірювання 
вологості ґрунту.

В Україні представлені в основному зарубіжні вироб-
ники портативних приладів вимірювання вологості, такі 
як Aquaterr M-350 VWC чи Spectrum Fieldscout TDR350 Soil 
Moisture Meter. Але не так висока вартість, як сервіс при від-
сутності офіційних представництв для наших аграріїв ста-
новить перепону.

На початку 2020 року для українських аграріїв представи-
ла свою пропозицію компанія «М Систем Технолоджі». Було 
запропоновано два прилади вимірювання вологості по до-
ступній ціні та німецькій якості (адже компанія розпочала 
розробку та випуск приладів для вимірювання стану воло-
гості ґрунту в партнерстві з німецькою компанією-виробни-
ком AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH).

Першим приладом для вимірювання вологості ґрунту став 
M-SM-1 - досить простий та надійний прилад, який дозволяє 
максимально точно та швидко вимірювати вологість на гли-
бину до 60 см. Крок вимірювання становить 5 см завдяки ви-
користанню ультразвукових датчиків вимірювання відстані, 
тобто, діапазон вимірювання – 12 різних глибин, що дозво-
ляє використовувати прилад як для визначення запасу про-
дуктивної вологи, так і готовності ґрунту до посівних робіт.

Наступною моделлю в лінійці приладів вимірювання во-
логості ґрунту компанії «М Систем Технолоджі» став прилад 
M-SM5. Його основні переваги:

• вбудований GPS-модуль, завдяки якому дані вимірюван-
ня будуть збережені з точними координатами поля вимірю-
вання та часу здійснення заміру;

• GSM-модем дає можливість приладу приєднатись до ін-
тернету та передати заміри на комп’ютер для подальшого 
аналізу;

• підсилена акумуляторна батарея дає можливість безпе-
ребійної роботи до 25 годин на одному заряді.

З покупкою приладу M-SM5 аграрій отримує доступ до 
веб-платформи, на якій зберігаються дані його замірів (у ви-
гляді таблиць, графіків та інтерполяційних карт).

Вологість ґрунту.  
Гадати чи знати?

Компанія «М СИСТЕМ ТЕХНОЛОДЖІ» заснована у 2016 році в Україні.  
При розробці наших приладів ми використовуємо датчик вологості ґрунту 
від німецької компанії AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH, який є сертифікова-
ним на європейському ринку та надає точні и надійні результати замірів.

A1

Микола Васильович Лєшуков, ПП Авіатор, Миколаївська об-
ласть, Вознесенський район (2 тис. га, вирощувані культури: 
ячмінь, пшениця, сорго, соняшник, ріпак, кукурудза), агроном, 
73 роки, досвід роботи понад 30 років. Використовує прилад 
вимірювання M-SM5.

«Більш ніж 15 років я щоденно відслідковую температуру 
ґрунту і все, що відбувається в небі (опади, температура, ві-
тер) та веду записи на письмовому носії. Час від часу (раз на 
декілька років) наше підприємство звертається до лаборато-
рії, аби зрозуміти запас вологи в шарах ґрунту.

Зміни температурного режиму, які супроводжують нас де-
далі частіше, дуже сильно впливають на кількість, частоту 
та обсяг опадів, що, в свою чергу, вимагає від нас, агрономів, 
частішого вимірювання основних фізичних показників ґрунту 

для того, щоб обрати подальшу стратегію роботи. Це стає 
можливим завдяки використанню нових технологій.

Відтепер, коли в мене є прилад з вимірювання вологості ґрун-
ту, я називаю себе «ворожун», бо ворожу знаннями, які я швидко 
та самостійно отримую завдяки приладу. Ця мобільність до-
зволяє мені знати, що відбувається на кожному полі. Це еко-
номить мій час та гроші і дозволяє швидко реагувати на ті 
проблеми, які з’являються. Ось, наприклад, перед початком по-
сівної кампанії ми виміряли запаси вологи, які виявилися мало за-
довільними, та вирішили орати не плугом, а розпушувачем, аби 
зберегти той наявний запас. І ми вже почали загортати вологу.

Я впевнений, що прилад M-SM5 має дуже великі можливості, 
то ж з радістю використовую його і буду показувати та ре-
комендувати іншим!»

+38 (044) 465-72-19
+38 (067) 366-85-01

http://m-system.com.ua/
sales@m-system.com.ua
office@m-system.com.ua



75



76 ■  Aг р о 1
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Додаток до журналу «AgroONE», «Агро 1 – Полтава» №3 (50). 
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КОНТРОЛЬ ВИСІВУ НА ПРОСАПНИХ СІВАЛКАХ:
 � відображення рівномірності розподілу  
насіння кожною секцією (відстань  
між насінинами в ряду);

 � відображення поточної «норми висіву»  
в перерахунку на погонний метр і на гектар;

 � підрахунок кількості висіяних насінин  
поштучно по кожній секції  
і сівалці в цілому;

 � контроль: «норми висіву»,  
«двійників», «пропусків»  
та швидкості агрегату.

Подбай про своє...

СУЧАСНІ СИСТЕМИ «RECORD»
Все більше аграріїв у процесі виробництва сільськогосподарської продукції  

використовують системи контролю та управління

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ «RECORD» МАЮТЬ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ «RECORD»

A1

www.seeding.com.ua

ПОДБАЙ ПРО СВОЄ...

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

КОНТРОЛЬ ВИСІВУ НА ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ:
 � відображення «рівня по-
току висіву» по кожному 
насіннєпроводу (при висіві насіння 
і добрив в різні насіннєпроводи 
контролюються одночасно два 
різних «рівня потоку висіву»):

- при зниженні на 10-15% на екран 
виводиться «аварійне повідомлен-
ня» з номерами датчиків;

- рівномірність висіву по сівалці в цілому;

 � контроль: обертів вентилятора, обертів валів  
дозаторів, швидкості агрегату, рівня добрив  
та зерна в бункерах.

ON-LINE ПЕРЕДАЧА ДАНИХ НА СЕРВЕР  
ТА ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП  

ДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ:
МОЖ ЛИВОСТІ WEB-ІНТЕРФЕЙСУ:

 � авторизований вхід на сторінку віддаленого доступу;
 � графічне відображення на карті накопичених даних;
 � вибірки по категоріям (дата, період, номер  
агрегату або поля, наявність аварій та простоїв);

 � виведення звіту по відбору (оброблена площа,  
площа просівів, рівномірність внесення по рядам, 
продуктивність);

 � введення план-графіка і реєстрації полів:
— робочий графік (початок робіт, обіди,  

закінчення робіт або годин на добу);
— план полів (збережених) з площами,  

локаціями та описанням;
— звіт про виконання пункту план-графіка
    (закінчення робіт на вибраному полі);

 � зберігання напрацьованих  
даних на сервері.

Приклад накопичених даних  
на сервері track.seeding.com.ua  
логін: user  
пароль: user  
або QR-код.

КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ ВИЛИВОМ РІДКИХ 
КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ПРОСАПНИХ 
СІВАЛКАХ, ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ, 
КУЛЬТИВАТОРАХ ТА ТЕХНІЦІ, ЯКА МОЖЕ БУТИ 
ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТАНА:

 � відображення поточної  
«норми виливу» на гектар;
 � контроль та управління 
встановленою нормою  
виливу препарату (л/га);
 � контроль «рівня потоку 
виливу» по кожному каналу 
(при виливі двох різних 
препаратів в різні канали 
контролюється одночасно 
два різних «рівня потоку виливу»):
 � при зниженні потоку в каналах на 10-15%  
на екран виводиться «аварійне повідомлення»  
з номерами каналів;
 � рівномірність виливу по агрегату в цілому;
 � підтримання встановленої норми виливу препарату 
незалежно від швидкості агрегату (управління  
нормою виливу препарату під час руху, враховуючи 
зміну швидкості руху в більший або менший бік);
 � контроль та відображення показників  
тиску в магістралі (bar);
 � контроль та відображення залишку препарату в баку (л).
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У продовження розгляду теми «Фермерське господарство чи товариство з обмеженою відповідальністю, 
з огляду на оподаткування» у серії статей «Про податки – доступно», як і обіцяли, проаналізуємо ІV групу 
спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, далі проаналізуємо загальну систему оподаткування, 
обліку та звітності господарюючих суб’єктів (сільськогосподарських виробників) та в результаті виокремимо 
відмінності цих систем задля того, щоб сільгоспвиробник міг зробити оптимальний вибір системи 
оподаткування для своєї господарської діяльності�

Фермерське господарство чи товариство 
з обмеженою відповідальністю, з огляду 
на оподаткування

Хто може обрати ІV групу 
спрощеної системи оподаткування?
Нагадаємо, що для того, щоб Товариство з обмеженою 

відповідальністю, яке виробляє сільгосппродукцію, Фер-
мерське господарство, що має статус юридичної особи та 
Фермерське господарство без статусу юридичної особи 
могли застосовувати цю групу спрощеної системи опо-
даткування, обліку та звітності, вони повинні відповіда-
ти критеріям, визначеним Податковим кодексом України, 
про ці критерії ми зазначали у частині І теми «Фермер-
ське господарство чи товариство з обмеженою відпові-
дальністю, з огляду на оподаткування» в серії статей «Про 
податки – доступно».

Для визначення розміру податку господарюючому 
суб’єкту необхідно розуміти, що буде оподатковуватись, 
в яких одиницях виміру та який процент застосовується 
для визначення, власне, розміру податку.

В Податковому кодексі України 
ці категорії мають назви:

■  те, що оподатковується, має назву об’єкт оподаткування;
■  процент, що застосовується для визначення, власне, 

розміру податку – ставка податку;
■  одиниця виміру, до якої буде застосовано визначену 

Кодексом ставку податку, – база оподаткування.
Відповідно до статті 292-1. Податкового кодексу України 

об’єктом оподаткування для платників єдиного податку чет-
вертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сі-
ножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель 
водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосхо-
вищ), що перебуває у власності сільськогосподарського 
товаровиробника або надана йому у користування, у тому 
числі на умовах оренди.

Базою оподаткування податком для платників єдиного 
податку четвертої групи для сільськогосподарських товаро-



www.agroone.info 79

виробників, згідно з частиною 2 статті 292-1 Податкового 
кодексу України, є нормативна грошова оцінка одного гек-
тара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ 
і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індек-
сації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового 
(звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим 
Кодексом.

Базою оподаткування податком для платників єдиного по-
датку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх 
водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова 
оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, 
з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом 
на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно 
до порядку, встановленого цим Кодексом [1].

Розмір ставок податку для ІV групи спрощеної системи опо-
даткування залежить від категорії (типу) земель, їх розташу-
вання та становить (у відсотках бази оподаткування), відповід-
но до пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України:

■  для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, 
сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях, а також 
сільськогосподарських угідь, що перебувають  
в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

■  для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих 
у гірських зонах та на поліських територіях – 0,57;

■  для багаторічних насаджень (крім багаторічних 
насаджень, розташованих у гірських зонах  
та на поліських територіях) – 0,57;

■  для багаторічних насаджень, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях – 0,19;

■  для земель водного фонду – 2,43;
■  для сільськогосподарських угідь, що перебувають 

в умовах закритого ґрунту – 6,33.

Отже, щоб господарюючому суб’єкту, який виробляє про-
дукцію, наприклад, на ріллі, розташованій не у гірських 
зонах та не на поліських територіях, визначити розмір по-
датку, необхідно знати нормативну грошову оцінку одного 
гектара такої земельної ділянки, коефіцієнт індексації, ви-
значений за станом на 1 січня базового податкового (звіт-
ного) року, та відповідно, дану базу оподаткування, треба 
помножити на ставку 0,95.

Згідно пункту 289.2. статті 289 Податкового кодексу 
України Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин за індексом 
споживчих цін за попередній рік щороку розраховує вели-
чину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 
земель, на який індексується нормативна грошова оцінка 
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів 
та інших земель несільськогосподарського призначен-
ня за станом на 1 січня поточного року, що визначається 
за формулою:

Кi = І:100,
де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсо-
тків, такий індекс застосовується зі значенням 115.

Відповідно до повідомлення Державної служби України 
з питань геодезії, картографії та кадастру значення коефі-
цієнта індексації нормативної грошової оцінки сільсько-
господарських угідь, земель населених пунктів та інших 
земель несільськогосподарського призначення за 2019 рік 
становить 1,0.

Керуючий партнер Адвокатського бюро  
«Вікторія Кур’ян та партнери» –  

адвокат Вікторія Кур’ян,  
свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 

№000339 від 15.05.19 р.

Отримати інформацію про нормативну грошову оцінку земельної ді-
лянки можна, замовивши витяг на сайті https://newmap.land.gov.ua/, ввів-
ши кадастровий номер земельної ділянки.

Але, так як нормативна грошова оцінка визначена для земельної ді-
лянки (паю) в цілому, то для вірного визначення нормативної грошової 
оцінки одного гектара необхідно нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки поділити на розмір цієї земельної ділянки.

Якщо у власності чи користуванні сільгоспвиробника знаходиться 10, 
20, 30 і т.д. земельних ділянок (паїв), то, відповідно, необхідно сплюсувати 
нормативні грошові оцінки всіх земельних ділянок, і буде отримано за-
гальну нормативну грошову оцінку земельного масиву, що використову-
ється таким сільгоспвиробником.

Також необхідно сплюсувати розміри всіх цих ділянок для отримання 
загальної площі земельного масиву, що використовується таким сільгосп-
виробником, а потім суму нормативних грошових оцінок всіх земельних 
ділянок поділити на загальну площу всіх земельних ділянок, і в резуль-
таті буде отримано реальний розмір нормативної грошової оцінки одно-
го гектара, який і має застосовуватись для розрахунку податку і, звісно, 
для зазначення його у звітності.

1. Податковий Кодекс України. 
Електронний ресурс/ Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7038.
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У двері стукає податкова:  
які документи запитати у перевіряючого

З цієї статті ви дізнаєтеся: які документи запитувати у представників податкової перед перевіркою,  
яку інформацію мають містити ці документи, якими є відповідальність платника податків  

за незаконне недопущення до перевірки та аргументи захисту�

У консультації мова піде про перелік та вимоги до доку-
ментів, які зобов’язані пред’явити перевіряючі перед 
початком податкової перевірки за місцем фактичного 

знаходження/провадження діяльності платником податків, 
а саме документальної виїзної (планової, позапланової) та 
фактичної перевірок.

Коли платнику податків повинні повідомити про пе-
ревірку?

Нагадаємо, документальна планова перевірка прово-
диться на підставі плану-графіка перевірок, який затвер-
джується до 25 грудня для перевірок на наступний рік 
та розміщується у відкритому доступі на вебсайті ДПС 
(див. «БАЛАНС-АГРО», 2020, №2-3, с. 47). Повідомлення 
про проведення перевірки разом з наказом про при-
значення має бути вручено платнику не пізніше ніж за 
10 календарних днів до її початку. Перевірка великих 
платників податків триває до 30 робочих днів (далі – 
р.д.), суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП) – до 
10 р.д., інших платників – до 20 р.д. (п. 82.1 Податкового 
кодексу, далі – ПК).

Документальна позапланова перевірка здійснюєть-
ся за наявності підстав, указаних у п. 78.1 ПК. Перевірка 
розпочинається після вручення платнику податків (його 
представнику) копії наказу про її проведення. При цьому 
головне – вручити наказ до початку перевірки, про точну 
кількість днів не йдеться. Тривалість перевірки великих 
платників – до 15 р.д., СМП – до 5 р.д., фізосіб-підприємців, 
які не мають найманих працівників, – 3 р.д., інших платни-
ків – 10 р.д.

Фактична перевірка взагалі здійснюється без поперед-
ження платника податків (ст. 80 ПК). Перелік підстав для її 
призначення наведено у п. 80.2 ПК. Така перевірка триває 
не більше 10 діб.

Звертаємо увагу! 
За кожною з вищеназваних перевірок керівник  
податкової, за потреби, може прийняти рішення  

про продовження її строку.

Які документи зобов’язані пред’явити перевіряючі?
Перед початком перевірки податківці повинні пред’явити 

(п. 81.1 ПК):
■  направлення на перевірку;
■  копію наказу про проведення перевірки;
■  службові посвідчення.
Надання інших документів законодавством не передбачено.

Що має бути вказано у направленні на перевірку?
У направленні мають бути вказані (п. 81.1 ПК):
■  дата видачі та найменування контролюючого органу;
■  реквізити наказу про проведення перевірки;

■  найменування та реквізити платника податків, якого 
перевіряють (юрособу чи фізособу-підприємця) або 
об’єкта перевірки;

■  підстави для перевірки;
■  мета, вид перевірки (документальна планова  

чи позапланова, фактична);
■  дата початку і тривалість перевірки;
■  посада та П.І.Б. перевіряючого. Упевнитись у цьому 

допоможе службове посвідчення, яке пред’явить 
перевіряючий.

Направлення підписується керівником органу ДПС або 
його заступником та засвідчується печаткою цього органу.

До відома: 
зразок такого направлення можна знайти у додатку 

2 до Методичних рекомендацій щодо порядку 
взаємодії між підрозділами органів державної 

фіскальної служби при організації, проведенні та 
реалізації матеріалів перевірок платників податків, 

затверджених наказом ДФС від 31.07.14 р. №22  
(далі – Методрекомендації №22).

Чи фіксується десь момент отримання направлення?
Так. Отримуючи направлення, платник податків або його 

службова особа розписується у ньому, вказуючи при цьому 
свої П.І.Б. та посаду, дату і час ознайомлення. Утім, він може 
відмовитись від підписання. Однак така дія не призведе до 
перенесення перевірки. Податківець складає акт про від-
мову від підписання, який стане підставою для початку пе-
ревірки (абзаци сьомий, восьмий п.81.1 ПК). Тож відмова 
від ознайомлення з направленням не допоможе платнику 
уникнути перевірки.

Важливо! 
Після початку перевірки платник зобов’язаний  

надати перевіряючим усі документи, які належать  
чи пов’язані з предметом перевірки.

У наказі на проведення перевірки не відображено її три-
валість. Чи таке допустимо?

Ні. Тривалість перевірки – одна з обов’язкових умов, які 
вказуються у наказі. Загалом наказ має містити (п. 81.1 ПК):

■  дату видання;
■  найменування податкового органу, що видав наказ;
■  найменування та реквізити платника податків,  

якому призначають перевірку, його адресу;
■  вид перевірки (документальна планова  

чи позапланова, фактична);
■  мету перевірки та підстави для її проведення;
■  дату початку і тривалість перевірки;
■  період діяльності платника, який перевірятиметься.
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Наказ має бути підписаний керівником податкового ор-
гану чи його заступником та засвідчений печаткою. Озна-
йомитись зі зразком наказу можна у додатку 1 до Методре-
комендацій №22.

За яких обставин платник податків має право не допус-
тити перевіряючих до перевірки?

Це можливе в разі непред’явлення або ненадсилання 
у випадках, передбачених ПК, платнику податків установ-
лених документів (направлення, наказ, службові посвід-
чення) або пред’явлення документів, оформлених з пору-
шеннями. Якщо всі документи складені належним чином та 
пред’явлені платнику, то він повинен допустити до перевір-
ки податківців.

Навіть якщо перевірку уже розпочато, платник може 
оскаржити до суду прийняте керівником контролюючого 
органу (його заступником) рішення про проведення пере-
вірки, оформлене наказом.

Слід знати! 
Рішення, яке порушує права та обов’язки платника 
податків, оскаржується до адміністративного суду 

протягом 1095 днів з дати, коли він дізнався  
про нього (офіційно отримав).

Де можна ознайомитись з технічним описом службо-
вих посвідчень працівників ДПС та вимогами до цих до-
кументів?

Інформацію про службові посвідчення податківців роз-
міщено на офіційному вебсайті ДПС (https://www.tax.gov.ua)  
у розділі «Діяльність/Законодавство про діяльність/Накази 
про діяльність».

Нагадаємо, 
торік ДФС було реорганізовано у ДПС. Тому і службові 

посвідчення мають бути нові, видані ДПС та його 
територіальними органами. Зразки службових 

посвідчень працівників ДПС затверджено наказом 
ДПС від 14.08.19 р. №33.

До сільгосппідприємства завітав податківець з докумен-
тальною позаплановою перевіркою за юридичною адре-
сою. Чи зобов’язаний він розписатися у Журналі перевірок, 
який ведеться на підприємстві?

Так, перевіряючий повинен розписатися у Журналі пе-
ревірок, якщо такий ведеться на підприємстві. Форма 
та  порядок ведення журналу затверджені наказом Держ-
компідприємництва від 10.08.98 р. №18. Такий обов’язок 
передбачено також ч. 12 ст. 4 Закону від 05.04.07 р. №877-
V «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у  сфері господарської діяльності», дія якого поширюється 
і на податкові перевірки.

Як роз’яснюють податківці (ЗІР, категорія 136.01), реє-
страція у Журналі передбачена виключно для перевірок за 
місцем провадження діяльності платника податків. Наве-
дена ситуація підпадає під таку перевірку (документальна 
виїзна, фактична).

Яка відповідальність чекає на платника у разі необґрун-
тованого/незаконного недопуску до перевірки податківців?

У разі незаконної відмови від допуску до проведення пе-
ревірки платнику загрожує:

■  адміністративний арешт майна (пп. 94.2.3 ПК);
■  адмінштраф (ст. 1633 КУпАП), що накладається  

на посадових осіб, у розмірі від 5 до 10 НМДГ  
(від 85 до 170 грн), а за повторне порушення 
протягом року – від 10 до 15 НМДГ  
(від 170 до 255 грн).

Для довідки: 
рішення про накладення арешту на майно приймає 

керівник контролюючого органу (його заступник), а його 
обґрунтованість перевіряє суд протягом 96 годин.

Перед початком податкової перевірки перевіряючий по-
винен пред’явити платнику податків направлення, копію на-
казу про призначення перевірки та своє службове посвідчен-
ня. За наявності законних підстав перевірка має відбутися. 
Але якщо документи складено з порушеннями (не вказано 
обов’язкові дані, є помилки тощо), то платник податків має 
право не допускати до перевірки представників органу ДПС.

У разі судового спору радимо відзначити у суді, що ви 
не відмовлялись від проведення перевірки та не чинили 
перешкоди перевіряючим, але документ (направлення, 
наказ чи посвідчення) оформлено з порушеннями. Після 
пред’явлення документів, складених відповідно до чинного 
законодавства, платник надасть усю запитувану до пере-
вірки інформацію та документи.

Ольга БІЛЬЧЕНКО, юрист
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КОНФЕРЕНЦІЯ  
«QUO VADIS, АГРО?»

УКРАЇНА, М. КИЇВ

12.03.2020

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»  
та агенція UCABevent запрошують Вас  
на Бізнес-конференцію «Quo vadis, АГРО?».  
Захід, який вперше збере агровиробників,  
представників ресурсних та сервісних компаній 
для обговорення вектору розвитку українського 
агробізнесу у новому десятилітті.  
Рослинне молоко та м’ясо з пробірки, зміна клімату  
та кінець епохи традиційного агробізнесу – питання,  
які вирішать подальшу долю аграрного підприємництва.
event@ucab.ua
Тел.: (044) 298-00-91

ОРГАНІЧНИЙ БІЗНЕС 2020:  
ДЕ ПРИБУТОК  
Д ЛЯ ФЕРМЕРА
УКРАЇНА, М. ОДЕСА

20-21.03.2020

Головні теми програми:
■  Перспективи виробництва органічних овочів,  

зелені та плодів як бізнесу.
■  Кейси виробників органічних овочів і плодів.
■  Аналіз бізнес-моделей та збуту органічних овочів,  

зелені, фруктів та ягід в Україні та за кордоном.
■  Маркетинг та просування органічної продукції 

від українських фермерів на внутрішньому 
та зовнішньому ринках.

■  Нові тенденції та аналіз агротехнологій від провідних 
агротехнологів та агрономів-практиків.

Тел.: (097) 333-74-38

КОМБІКОРМОВИЙ  
ФОРУМ 2020
УКРАЇНА, М. КИЇВ

27.03.2020

Головна мета Форуму — долучити до обговорення 
сьогоденних проблем та можливостей сталого розвитку 
комбікормової галузі представників влади, бізнесу 
(виробників та споживачів комбікормів, постачальників, 
логістів тощо), науки та посприяти впровадженню сучасних 
інновацій в галузь.
Форум включатиме:
■  Урочисте відкриття форуму.
■  3 потоки (кормовиробництво, годівля, ветеринарія).
■  Урочисту церемонію нагородження переможців  

конкурсу «Комбікормщик року».
■  Виступи цікавих спікерів, представників  

аграрного бізнесу з реальними кейсами  
ефективного ведення бізнесу.

■  Експовиставку площею до 700 м².
■  Учасників форуму — понад 800 делегатів
Тел.: (044) 248-02-67, (067) 243-38-03

ПЛОДООВОЧЕВИЙ  
КОНТРАКТ 2020
УКРАЇНА, М. ХЕРСОН

27.03.2020

Конференція покликана створити 
інформаційний простір для поєднання попиту та 
пропозиції на плодоовочевому ринку України серед 
великих учасників ринку.
Програма конференції:
■  Основні тенденції та прогнози на сезон 2020.
■  Перемовини В2В.
■  Нетворкінг.
Тел.: (095) 430-38-88
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Широко на виставці була представлена сільгосптехніка від запорізьких вироб-
ників – «EcoASTRA», «Завод Мороза», «Запоріжагромаш», «Капіталпромресурс», 
Всеукраїнський науковий інститут селекції «Південь».

Зокрема, «Завод Мороза» вперше у Запоріжжі презентував власну новинку – 
коток подрібнювальний, а також борону. Це техніка, яка вже набула популярності 
не тільки в Україні, але й у Польщі, Румунії.

Постійний учасник «АгроТехСервіс» – компанія «Капіталпромресурс» – вироб-
ник унікальної сівалки для посіву за No-Till та класичною технологією. Директор 
підприємства Андрій Лютий зазначає, що участь у виставках допомагає якнай-
краще презентувати техніку, заключити нові контракти.

У ВЦ «Козак-Палац» традиційно були широко представлені важкі 
сільгоспмашини українського та закордонного виробництва. Зокрема, 
німецький трактор Fendt, що відрізняється високою технологічністю, 
продуктивністю, надійністю та здатністю упоратися з будь-якими зада-
чами максимально ефективно, презентував торговий дім «Агроспейс».

Всеукраїнський науковий інститут селекції «Південь» – у числі по-
стійних учасників виставки. Цього року компанії виповнюється 20 
років. Діяльність інституту спрямована на створення та широкомасш-
табне впровадження нових сортів та гібридів важливих сільськогос-
подарських культур. Менеджер Анна Захарова розповідає, що участь 
у виставці вже традиційно стає місцем зустрічі з партнерами, 
можливістю налагодження нових ділових контактів.

Вперше на виставці у Запоріжжі власну продукцію пред-
ставила компанія Bayer – інноваційна компанія з дав-
ньою традицією дослідницьких розробок у сфері охорони 
здоров’я та сільського господарства. На стенді компанії 
відвідувачі мали змогу дізнатися про санітарно-гігієнічні 
препарати у боротьбі з комахами-шкідниками у тварин-
ницьких приміщеннях, зернових елеваторах, харчовій 
промисловості, готельно-ресторанному бізнесі, транспорті, 
торгових центрах, які мають епідеміологічне і санітарно-
гігієнічне значення.

Технології точного землеробства презентувала компанія 
«Геометр Україна» (м. Дніпро) – провідний національний ви-
робник навігаційного обладнання для аграріїв.

Протягом трьох днів виставку супроводжувала насиче-
на ділова програма. Це спеціалізований форум «AgroPRO», 
присвячений питанням експорту агропродукції (організова-
ний Центром інформаційної підтримки бізнесу, заснованим 
на базі Запорізької ТПП за підтримки ЄБРР в рамках ініці-
ативи «EU4Business» Європейського Союзу). Про глобальні 
виклики та ефективний менеджмент йшла мова на І-й Між-
народній науково-практичній конференції «Підприємництво 
в аграрній сфері», організованій спільно з Запорізьким на-
ціональним університетом.

ВИСТАВКА «АГРОТЕХСЕРВІС»  
                                              допомагає будувати агробізнес

Виставка завершена, але спільні проекти, 
ідеї та контакти, отримані у ВЦ «Козак-Палац», 
обов’язково стануть поштовхом для розвитку 
компаній-учасників, відвідувачів� 
Чекаємо на зустріч на «АгроТехСервіс-2021»!

11 лютого у ВЦ «Козак-Палац» Запорізька торгово-промисло-
ва палата відкрила новий виставковий сезон 19-ю агропро-
мисловою виставкою «АгроТехСервіс» і спеціалізованою екс-
позицією «Будівництво в цивільному та аграрному секторах»�
Заходи організовані за підтримки Запорізької облдержадміні-
страції, Запорізької обласної ради, профільних асоціацій�
До Запоріжжя завітали компанії з 20 регіонів України, пред-
ставники торгових марок з 11 країн – Білорусі, Великої Бри-
танії, Італії, Китаю, Німеччини, США, Туреччини, Узбекистану, 
Фінляндії� Серед тематичних напрямів – сільськогосподарська 
техніка та запасні частини, матеріали у сфері насінництва, 
рослинництва та селекції, добрива та засоби захисту рослин, 
сучасні будівельні технології та матеріали, енергозберігаючі 
технології та обладнання�

■  хр О н і ка  п Од і й
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«АгроВесна 2020»:  
справжня аграрна ейфорія!

З надзвичайним успіхом 18-20 лютого 2020 
року у Міжнародному Виставковому Центрі про-
йшла найбільша весняна міжнародна виставкова 
подія України «АгроВесна 2020», яка об’єднує 
три міжнародних виставкових проекти: «Зернові 
технології», Agro Animal Show та «Фрукти. Ово-
чі. Логістика». Топ-подія залишила слід у серцях 
кожного відвідувача, зарядила неймовірним 
драйвом, емоціями, надихнула на нові досягнен-
ня, дала поштовх амбітним планам.

Особливістю цього року став 10-річний ювілей 
виставок «Зернові технології», Agro Animal Show, 
«Фрукти. Овочі. Логістика», а це означало – масш-
табніше, якісніше і цікавіше!

«АгроВесна 2020» це:
■  27200 кв.м виставкової площі;
■  понад 500 провідних компаній,  

з них 155 іноземних з 21 країни;
■  6 національних експозицій  

(Австрія, Велика Британія, Данія,  
Нідерланди, Німеччина, Франція)  
та колективна експозиція Туреччини;

■  більше 30 бізнес-заходів;
■  18646 професійних відвідувачів  

(з 38 країн);
■  21022 відвідувань.

У день відкриття виставок 18 лютого особливо 
яскравою подією стало проведення урочистого 
гала-вечора, де відзначили ювілейними нагоро-
дами компаній-учасниць, що протягом 10 років 
постійно брали участь у вищезазначених вистав-
кових проектах, а партнерів – за підтримку та 
плідну співпрацю. Тріумфаторів вечора привітали 
відомі зірки українського шоу-бізнесу: півфіна-
ліст «Нацвідбору» Євробачення-2020 року співак 
Gio, відома співачка Наталя Валевська, україн-
ський R'n'B дует «Тамерлан і Альона», фіналістка 
шоу «Голос країни», Віце-міс Україна Всесвіт Яна 
Брилицька та шоу-балет FaceFactory.

Вдруге в рамках виставки «Зернові технології» пройшов дводен-
ний «Зерновий індустріальний форум. Борошно».

«Як створити прибуткову модель ринку борошна в Україні?» роз-
глядали в другий день роботи «Зернового індустріального форуму».

Поряд з форумною частиною відвідувачі мали змогу ознайомитися 
з експозицією обладнання для борошномельних та круп’яних комп-
лексів, яка була представлена вперше та нараховувала понад 15 спе-
ціалізованих компаній.

Вперше в рамках виставки Agro Animal Show з надзвичайним успі-
хом відбувся флагманський триденний бізнес-форум Agro Animal IT 
Forum, де учасникам було презентовано найновіші рішення в галузі 
годівлі та діджитал-розробок в управлінні фермами від провідних 
українських та міжнародних експертів.

Вперше пройшов «Агрохімічний квартал», який включав 3 тема-
тичні напрями: День добрив – 18 лютого; День насіння та засобів за-
хисту рослин – 19 лютого; День біотехнологій – 20 лютого. В рамках 
форуму експерти агрохімічного ринку розповіли про революційні 
рішення на ринку комплексних добрив.

Також 19 лютого в рамках «АгроВесна 2020» традиційно відбувся 
День Німеччини. Цього року в рамках заходу експерти розповіли про 
пропозиції німецьких партнерів щодо розвитку аграрного сектору в 
Україні та про актуальні агрополітичні виклики тваринництва в Ні-
меччині. У залі був аншлаг. Переконані, що цінний німецький досвід 
стане в нагоді українським аграріям.

Як завжди з аншлагом пройшов 8-й День молодого спеціаліста: 
В СТИЛІ «АГРОКЕБЕТИ». Понад 300 мотивованих та надзвичайно та-
лановитих студентів відвідало захід.

В рамках міжнародної виставки «Фрукти. Овочі. Логістика» асоціа-
ція «Укрсадпром» провела загальні збори членів Асоціації.

Підсумовуючи, варто констатувати, що «АгроВесна 2020» розпо-
чалася з високого старту! Бажаємо всім відвідувачам та учасникам, 
щоб новий аграрний сезон відзначився новими звершеннями, до-
сягненнями та приголомшливими успіхами! А також запрошуємо на 
міжнародну виставку сільськогосподарської техніки та обладнання  
«ІнтерАГРО 2020», яка буде проходити 4 дні – з 26 по 29 жовтня в МВЦ.

ДО СКОРОЇ ЗУСТРІЧІ!

Що цікавого представила бізнес-програма «АгроВесни 2020»?
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Ключовими завданнями виставки є: посередництво, пред-
ставництво, укладання контрактів, пошук прямих поставок, 
інвесторів, кадрових ресурсів, впровадження інновацій.

У цьому році на виставковій площі свою кращу продук-
цію продемонстрували більше 40 компаній з різних регіонів 
України. Різноманіття і повнота охоплення - ось основні ха-
рактеристики експозиції виставки, в яких було представлено 
все: від сільгосптехніки, садових інструментів до засобів за-
хисту рослин і органічних добрив, систем поливу.

В рамках виставки з метою налагодження бізнес-кон-
тактів, розширення ринків збуту та впровадження систем 
безпечності та якості сільськогосподарської продукції, та 
залучення фінансування для розбудови сільського госпо-
дарства, Департаментом розвитку сільського господарства 
та зрошення обласної державної адміністрації організовано 
ряд заходів за тематичним спрямуванням «Створення умов 
для реалізації експортного потенціалу»:

Пост реліз Південної агропромислової 
виставки «Фермер-2020», м. Херсон

Пост реліз Круглого cтолу «Стратегія і тактика ведення землеробства в умовах 2020 р.»

Вже традиційно, щорічно 
на території ККЗ «Ювілейний» 
з 26 по 28 лютого ХВЦ «Експо-
Центр» проводить Південну 
агропромислову виставку 
«Фермер-2020», яка виступає 
платформою для вдосконалення 
виробництва, розвитку всіх сфер 
агропромислового комплексу 
Херсонської області.

■  «Форум з підтримки 
розвитку 
агровиробництва 
та аквакультури».

■  Круглий стіл «Успішні кейси кооперації виробників 
овочевої продукції».

■  Семінар «Земельні відносини, ліцензування, юридичні 
аспекти проблемного питання».

■  Круглий стіл «Стратегія і тактика ведення землеробства 
в умовах 2020 року».

У заходах взяли участь представники фермерських та осо-
бистих селянських господарств, підприємств харчової та 
переробної промисловості, сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, проектів міжнародної технічної допо-
моги, банківських та наукових установ, громадських органі-
зацій та об’єднань сільгосптоваровиробників.

Відкриваючи Круглий стіл, директор 
Інституту Раїса Вожегова зазначила про 
важливість адаптації систем землеробства 
до змін клімату, особливостей погодних 
умов у весняний період поточного року, 
використання у виробництві інноваційних 
наукових розробок та практичного досвіду 
провідних підприємств аграрного сектору. 

Під час проведення заходу було роз-
глянуто актуальні питання щодо стратегії 
та тактики проведення весняно-польових 
робіт у господарствах Херсонської облас-
ті з урахуванням особливостей погодних 
умов, що склалися на початку 2020 року.

27 лютого 2020 року в рамках проведення Південної агропро-
мислової виставки «Фермер-2020» відбувся Круглий стіл «Стратегія 
і тактика ведення землеробства в кліматичних умовах 2020 року» за 
участі провідних фахівців Інституту, Департаменту розвитку сільсько-
го господарства та зрошення Херсонської ОДА, Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби в Херсонській області, Херсонського об-
ласного центру з гідрометеорології, представників агропідприємств 
та бізнес-структур Південного регіону України.

■  хр О н і ка  п Од і й



№ 3 (52) / 202086 ■  хр О н і ка  п Од і й

«Наріжним камінцем» всієї конференції були не класичні 
підходи до живлення культур, а формування обґрунтовано-
го живлення в умовах «суворих» кліматичних змін. Дійсно, 
останні п’ять років природа практично в усіх регіонах країни 
створювала перманентні природні катаклізми, що вимагає 
всіх аграріїв також змінювати підходи.

Конференція проходила протягом двох днів – 29-30 січня 
2020 року. Спеціалісти компанії «Агротерра» - Валерій Біло-
конь та Олег Пелипенко - розповіли про семирічну історію 
становлення проекту FreeFARM та теоретичні основи стріч-
кової системи живлення рослин.

Серед спікерів конференції були представники двох 
американських компаній, відомих не тільки у США, але й у 
нашій країні. Одним з них був Грег Саудер, власник та го-
ловний розробник компанії 360 Yield Center Company. Грег 
детально розповів про американський досвід отримання 
високих врожаїв кукурудзи, які можливі при використанні 
обладнання цієї компанії. Головним лейтмотивом його ви-
ступу були норма азоту, волога та густота посіву. Саме ці три 
фактори визначають розмір реальної врожайності кукуру-
дзи і кожному технологу, виходячи з його умов вирощуван-
ня, слід підбирати правильне співвідношення.

Другим «заокеанським» доповідачем був президент ком-
панії DAWN equipment company Джо Базет. Компанія виро-
бляє обладнання для смугового обробітку Pluribus Gen 5 

та агрегати Black Dawn one, що дозволяють за один прохід 
якісно очистити стрічку обробітку від післяжнивних решток, 
обробити ґрунт на задану глибину та локально застосувати 
диференційовано декілька видів мінеральних добрив.

Наступним і найбільш цікавим блоком доповідей була по-
льова практика, під час якої партнери компанії «Агротерра» 
розповіли про успішний досвід впровадження технології 
стрічкового живлення в різних регіонах України, Максим 
Бернацький – ТОВ «РОСТ Агро» з Полтавської області, Рус-
лан Лазарев – ТОВ «АТІС» з Миколаївської області, Едуард 
Резніченко – ТОВ «Колос» з Кіровоградської області. Ці гос-
подарства тісно співпрацюють з компанією «Агротерра» не 
тільки у питаннях постачання техніки і обладнання, але й 
агрономічного супроводу.

Не оминули увагою на конференції питання біологізації 
та відновлення родючості ґрунтів – з ґрунтовною презента-
цією виступила науковець Інституту мікробіології та вірусо-
логії ім. Заболотного Людмила Білявська.

«Живлення рослин. Інноваційні агротехнологічні рішення»

Наприкінці січня нинішнього року компанія «Агротерра» провела тради-
ційну конференцію «Живлення рослин� Інноваційні агротехнологічні рі-
шення»� Цей захід вкотре підтвердив реноме проекту FreeFARM як екс-
перта у галузі інноваційних технологій ефективного живлення культур� 
Третя зимова конференція зібрала аграріїв з усіх куточків України, також 
були присутні сільськогосподарські виробники з сусідньої Молдови� 
Кількість учасників на конференції 2020 року перевищила 200 чоловік�

Конференція FreeFARM:  

Семінар був присвячений сучасним технологіям організації промисло-
вих садів, висвітленню заходів, спрямованих на досягнення максимально 
якісних врожаїв.

У семінарі приймали участь представники молдовського промислового 
розплідника «AMG KERNEL» – директор Гуцу В.І. та головний технолог Тофан-
чук В.М. Вони поділилися технологіями посадки, догляду та захисту за горіхо-
вим садом, зазначили необхідність правильного формування крони, ознайо-
мили з особливостями інтенсивних сортів грецького горіха Таїсія і Тимофій.

Представник Orchard-Rite Ян Босман продемонстрував можливості уні-
кального обладнання для корегування температурних умов навколишнього 
середовища в саду, яке можна застосовувати як для боротьби з заморозками, 
так і для швидшого дозрівання плодів. А також ознайомив з шекерами, які 
застосовуються для струшування дерев грецького горіха при зборі врожаю.

Компанією «Агротехносоюз» були представлені антистресанти та стиму-
лятори фірми «Хумітек». А Компанія «Quantum» ознайомила слухачів з під-
кормками, які доцільно використовувати в горіховому саду.

Мисник Є.В. виклав докладні докази доцільності використання біогумусу 
при посадці, а також довів різницю між справжнім біогумусом та його де-
шевими аналогами.

Компанія «Netafim» обґрунтовано довела необхідність поливу в горіхо-
вому саду, показала варіанти його реалізації.

Також на семінарі були розглянуті засоби 
боротьби з хворобами і шкідниками як запо-
рука здорового саду та кінцевого продукту 
найвищої якості. Використання феромонних 
пасток представила компанія «БІОхімтех».

З допоміжного обладнання, яке завжди 
стане у нагоді у саду, був представлений 
садовий інструмент від компанії «АМТУЛ». 
А також була можливість ознайомитись 
з унікальними в Україні мульчерами від ком-
панії «Аллюр-Агро».

31 січня 2020 р/ компанією «Алькор С» (директор Капустін 
Сергій Миколайович) у м. Київ проводився щорічний практичний 
семінар «Сучасний промисловий сад. Грецький горіх».
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П
ри виборі обладнання для 
післязбирального очищення 
зерна з метою раціонального 
використання будівельно-

го обсягу та площі, перевагу слід 
віддавати агрегатованим машинам, 
які представляють собою ситовий і 
повітряний (повітряні) сепаратори, 
об'єднані в одну конструкцію (рис.).

Для попереднього очищення необ-
хідно використовувати ситові сепара-
тори барабанного типу ЛУЧ ЗСО, тому 
що тільки ці машини здатні переро-
бляти зерно будь-якого виду, будь-я-
кої вологості і засміченості. Зернова 
маса, яка надходить у барабан сепара-
тора, примусово обертається на вну-
трішній його поверхні і перемішується 
лопатями, що дозволяє створити необ-
хідні умови для її просіювання і руху 
через машину. У більшості випадків, 
ситовий барабан розділений на кілька 
секцій по його довжині, що дозволяє 
встановлювати необхідні сита у кож-
ній секції для реалізації тієї чи іншої 
схеми очищення. Зазначена конструк-
ція дає можливість диференційовано 
розподілити корисну площу сит для 
відділення великих і дрібних домішок 
або задіяти всю корисну площу для 
відділення тільки дрібних або тільки 
великих домішок. Така можливість 
особливо важлива для попереднього 
очищення зерна перед сушінням, 
коли необхідно видалити найбільш 
небезпечний вид домішок з макси-
мальною продуктивністю. Барабанні 
сепаратори є тихохідними машинами, 
які не генерують динамічних наван-
тажень, тому можуть встановлюватися 
на більшість існуючих будівельних 
конструкцій без їх посилення або на 
різні тимчасові споруди. Також бара-
банні сепаратори ЛУЧ ЗСО можливо 
використовувати і для первинного 
очищення зерна, для обробки сухого і 
не дуже засміченого зерна.

У сепараторах з плоскими ситами 
вологе і сильно засмічене зерно, що 
характеризується зниженою сипучі-
стю, під дією коливань машини не 
завжди набуває рух, що забезпечує 
стійке його просіювання через сита і 
переміщення через машину. У такому 
випадку, внутрішні порожнини сепа-
раторів з плоскими ситами повністю 
забиваються, а їх робота припи-
няється. Тому, плоскорешітні зернові 
сепаратори Горизонт-К рекомен-
дується використовувати для обробки 
сухого і не дуже засміченого зерна, 
тобто на етапі первинного очищення. 
Найчастіше сепаратори з плоскими 
ситами складаються з одного або 
декількох ярусів сит. Кожен ярус сит 
містить верхнє (сортувальне) і нижнє 
(підсівне) сито. Зерно подається пара-
лельно на сортувальне сито кожного 
ярусу і сходом з нього виводяться 
великі домішки. Прохід сортувального 
сита спрямовується на сито підсівне, 

сходом з якого отримують очищене 
зерно, а проходом – дрібні домішки. 
Зазначена схема очищення є незмін-
ною для сепараторів даного типу. 
Оперативній зміні підлягають тільки 
сита відповідно до необхідної форми 
і розмірів їх отворів. Однак, майже 
вся площа ситової поверхні таких 
сепараторів є корисною. Крім того, 
конструкція сепараторів з плоскими 
ситами сприяє створенню машин зі 
значними площами ситової поверхні. 
Тому, сепаратори з плоскими ситами 
доцільно використовувати для ретель-
ного очищення великих обсягів зерна, 
що пройшло попереднє очищення і 
сушіння.

На етапах попередньої та первин-
ної очистки обов'язково необхідно 
передбачати відбір легких домішок у 
пневмосепараторах.

Верещинський о. П.
доктор технічних наук,  

засновник ТОВ «ОЛИС»

Післязбиральне очищення зерна
Протягом 15-ти років колектив компанії «ОЛИС» розробляє технології, виготовляє обладнання  
та здійснює їх впровадження у галузі переробки зерна. Одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності 
є процеси і машини для очищення зерна. Сотні зерноочисних машин виробництва компанії «ОЛИС» 
працюють у різних країнах, у різних умовах і на різних видах зерна. Узагальнення теоретичних розробок 
і накопиченого досвіду дає нам можливість чітко і просто сформулювати основні положення ефективної 
технології післязбирального очищення зерна  
і особливостей техніки для його реалізації.

I  – барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО (1) з пневмосепаратором замкнутого типу (2);  
II – плоскорешітний сепаратор ГОРИЗОНТ-К (3) з пневмосепараторами  
      замкнутого типу (4) і розімкнутого типу (5).

Запитання, критичні зауваження та пропозиції прошу надсилати на адресу:

olis1@ukr.net            www.olis.com.ua
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