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Вітаю Вас, шановний читачу!

Аграрії працюють! І це, мабуть, чи не найбільше додає 
оптимізму в ці не дуже веселі травневі свята з масками на об-
личчях. Незважаючи на всі природні та соціально-економічні 
виклики, в країні завершається посівна кампанія. Аномаль-
на посуха, звичайно, внесла свої корективи, і чимало культур 
доводиться пересівати. Проте агровиробники не опускають 
руки, даруючи впевненість, що Україна буде з хлібом. І наші 
автори – науковці та практики – працюють поруч з Вами 
та для Вас. Читайте у травневому номері «AgroOne»:

■  З «Галс Маркет» імпорт-експорт товарів стане для агро-
виробників як 2 х 2 = 4.

■  Сучасні технології оптимізації співвідношення макро-, 
мезо- і мікроелементів завдяки листковим підживленням.

■  Які аспекти потрібно врахувати агроному, щоб ефектив-
но включити фосфор у збалансовану систему живлення.

■  Ефективні практичні рішення щодо розрахунку норми 
висіву сої.

■  Щадна пофракційна технологія Леоніда Фадєєва: підго-
товка насіння цибулинних культур на прикладі часнику.

■  Огляд ситуації на ринку точного землеробства, перепони 
до впровадження цифрових рішень.

■  З чого розпочати «енергомодернізацію» господарства 
та де знайти енергоефективні технології для агробізнесу.

■  Які параметри слід врахувати при переводі зерносуша-
рок на альтернативні види палива.

■  Яке «взуття» краще для польового трактора – колеса або 
гусениці? Особливості експлуатації гусеничних тракторів 
з урахуванням вимог сучасної агротехніки.

■  Що потрібно знати про мораторій на проведення доку-
ментальних та фактичних перевірок платників податків 
на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.

■  Зберігання пального в умовах карантину.

■  Чим обернеться рішення щодо відкриття ринку землі, 
його вірогідні плюси та мінуси.

■  Порядок поновлення договору оренди землі, який 
в Україні діє на сьогодні, та про законодавчі нововведен-
ня у зв’язку з введенням ринку землі.

Про це та багато чого іншого читайте в травневому випуску 
«AgroOne». Ми закликаємо оформляти підписку на друковану 
або електронну версію наших видань, щоб завжди отримува-
ти актуальну, корисну та достовірну інформацію. Кращі нау-
ковці й практики готові надати Вам пораду чи рекомендацію, 
поділитися глибокими знаннями та досвідом.

Річна передплата на журнал «АgroONE» становить лише 
684  грн. Оформити передплату можна через будь-яке відді-
лення Укрпошти – наш передплатний індекс 86876. Також це 
можна зробити онлайн на сайті журналу www.agroone.info або 
сплативши рахунок, розміщений на шпальті 11. А ми завжди 
готові до діалогу. Якщо у Вас є пропозиція, порада або нові 
ідеї, звертайтеся до редакції за телефонами (067) 513-20-35, 
(0512) 58-05-68 або електронною поштою agroone@ukr.net.

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

З повагою, Наталя Корнієнко
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Уряд визначив напрямки підтримки фермерських 
господарств та кооперативів

«Серед важливих рішень, які прийняті сьогодні Урядом, це підтримка фермерських 
господарств та кооперативів. Ефект від роботи АПК є очевидним і значущим для всієї 
економіки, тому розширення напрямків для малих фермерів, для об’єднань фермерів 
дозволить їм отримати доступ до додаткових коштів, наростити виробництво сіль-
ськогосподарської продукції, оновити виробниче обладнання і загалом стимулюва-
ти підприємництво на селі», – прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зокрема, державна підтримка фермерським господарствам буде реалізуватися 
за такими напрямами:

1) дотація за утримання від 5-ти корів молочного напряму продуктивності;
2)  бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених 

ФГ, яка надаватиметься їм для провадження с/г діяльності;
3) часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг;
4)  відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 70% вартості 

(без ПДВ) як придбаних техніки та обладнання, так і профінансованих за рахунок 
банківського кредиту.

Прийнята постанова розширить доступ фермерських господарств та сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів до державних фінансових ресурсів і створить 
умови для переходу понад 300 фермерів на органічне виробництво, розвитку понад 
400 молочних ферм, збільшення не менше ніж на 10 одиниць кількості кооперати-
вів з переробки сільськогосподарської продукції, стимулювання створення понад 
1780 фермерських господарств, у тому числі, особами з числа сільської молоді.

Ресурс: https://www.me.gov.ua

Аграрії вже засіяли більше половини запланованих 
площ ярими культурами

Зокрема, посіяно:
■  ярої пшениці – 119 тис. га з прогнозованих 132,5 тис. га;
■  ярого ячменю – 1 млн 73 га з 1,1 млн га;
■  кукурудзи – 2,4 млн га з 5,4 млн га;
■  цукрових буряків – 199,8 тис. га з 209 тис. га;
■  соняшнику – 3,2 млн га з 6,2 млн га;
■  сої – 237 тис. га з прогнозованих 1,4 млн га.
Найбільший приріст площ за тиждень відбувся за рахунок посіву кукурудзи 
(+1,4 млн га) та соняшнику (+1,2 млн га).
Лідерами за темпами сівби цього тижня були агровиробники Миколаївської 
(+314  тис.  га), Полтавської (+274 тис. га), Кіровоградської (+257 тис. га), Одеської 
(+247 тис. га) та Запорізької (+218 тис. га) областей.
Прогнозована площа основних ярих культур (10 культур) складає 15,26 млн га, що на 
0,3 млн га більше, ніж у 2019 році. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збіль-
шиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться - ячменю, сої та цукрового буряку.
За скоригованим прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України у 2020 році через дефіцит вологи та економічні чинники, зу-
мовлені пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових та зернобобових 
культур.

Ресурс: https://www.me.gov.ua

Незважаючи на посушливі 
погодні умови та дефіцит 

вологи, аграрії за тиждень 
(16-23.04) посіяли ще 3 млн га 
ярих зернових, зернобобових 
та технічних культур. Так, станом 
на 23 квітня польові роботи 
проведені на площі 7,8 млн га, 
що становить 52% до прогнозу 
(15,3 млн га). Хід весняної 
посівної демонструє позитивну 
динаміку.

22 квітня Уряд ухвалив 
постанову КМУ 

№106 «Про внесення змін 
до Порядку використання 
коштів, передбачених 
у державному бюджеті 
для надання фінансової 
підтримки розвитку 
фермерських господарств».
Постановою удосконалюється 
механізм держпідтримки 
кооперативам та 
визначаються додаткові 
напрями підтримки 
фермерським господарствам.

У 2019 році за програмою підтримки фермерських господарств  
було спрямовано бюджетні кошти в сумі 416,9 млн грн., якими  
скористалось близько 10 тис. фермерів та 2 сільгоспкооперативи.

ДОВІДКОВО:
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Аграрні розписки – це можливість для малих та середніх сіль-
госптоваровиробників отримати кредитні ресурси під заставу май-
бутнього врожаю агропродукції на вигідних комерційних умовах. 
Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом 
Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедера-
цією в Україні.

«Сільське господарство України має великий потенціал, але він не-
достатньо реалізований через обмежений доступ фермерів до фі-
нансування. За допомогою ефективних інструментів, таких як аграрні 
розписки, ми можемо забезпечити зростання продуктивності сіль-
ського господарства, забезпечивши економічне зростання. Крім того, 
одним з результатів співпраці є доступний онлайн Реєстр аграрних 
розписок, який забезпечує прозорість функціонування аграрних роз-
писок», – коментує Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства.

Міністерство підтримує подальший розвиток аграрних розписок 
в частині модернізованого законодавства. Найближчим часом очіку-
ється прийняття законопроекту №2805 «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграр-
них розписок» для забезпечення сталого розвитку цього інструменту.

Ресурс: https://agro.me.gov.ua/

Використання аграрних розписок дозволило 
аграріям залучити 1 млрд дол. США

Важливим фактором розвитку аграрної 
галузі, фермерського руху та бізнесу 

на селі є доступ до фінансових ресурсів. 
Аграрні розписки, які успішно діють 
в Україні з 2015 року, вже залучили 
в аграрний сектор 1 млрд дол. США. 
Зокрема, протягом цього часу  
2 тис. фермерів отримали близько  
4 тис. аграрних розписок під понад  
40 видів с/г продукції, у тому числі 
нішевої та органічної.
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Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ
Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90

www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

Культури Фази застосування Препарат Норма витрат 
препарату

Вартість однієї 
обробки

Зернові колосові
- обробка насіння Регоплант насіння  

Зернових Колосових 250 мл/т 450 грн/т

Обприскування посівів у фазі: 
 - кущення  
 - виходу в трубку  
 - виходу флагового листа

Стимпо Зернові  
Колосові 20 мл/га 60 грн/га

Кукурудза - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - 5-7-10 листів Стимпо Кукурудза 25 мл/га 75 грн/га

Олійні - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - 3-6-10 листів Регоплант Олійні 50 мл/га 90 грн/га

Зернобобові - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - бутонізації 
 - формування бобів

Регоплант  
Зернобобові 50 мл/га 90 грн/га

A1
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У людей до сих пір існує стійка думка, що імпор-
тувати або експортувати товар згідно закону неви-
гідно. Що митниця – це пекло, яке творить, що хоче, 
і що всякий хто взявся за це ремесло – приречений. 
Хочу запевнити всіх, що дана думка дуже помилко-
ва. У своїй роботі ми часто зустрічаємося з таким, 
що, виконавши аналіз угоди, ми бачимо, що дана 
угода вигідна, якщо товар буде ввезено/вивезе-
но офіційно, згідно закону. Тільки при офіційному 
ввезенні або вивезенні товару можна домогтися 
дотримання законів. Ми завжди зможемо відстояти 
Ваші інтереси, – вибирайте тільки професіоналів.

На жаль, часто ми зустрічаємо перед собою 
кам'яну стіну з фраз «у нас все налагоджено», «у 
нас все добре», але по факту з'ясовується, що ба-
гато клієнтів працюють з компаніями, які наймають 
для виконання робіт такі компанії, як наші. У зв'язку 
з чим відбувається перекручування інформації 
і за підсумком клієнт не отримує необхідний сервіс.

Крім того, багато клієнтів є виробниками про-
дукції або трейдерами цієї продукції, але не на-
важуються розпочати зовнішню торгівлю у зв'язку 
з побоюваннями, що в нашій країні це невигідно 
і неможливо. Для таких Замовників ми можемо бути 
і брокером і імпортером або експортером, довівши, 
що все можливо з професіоналами.

Часто має місце ситуація, коли посередник «згу-
щує фарби», говорить про труднощі роботи з тим 
чи іншим товаром, що ціна на товар дуже низька 
і за такою ціною розмитнити товар важко або не-
можливо, тим самим піднімає вартість робіт, а гро-
ші, отримані від Замовника, кладе собі в кишеню. 
А потім, коли такий Замовник нарешті звертає свій 
погляд на нас – справжнього брокера, який має 
ліцензію і заробляє собі репутацію на світовому 
ринку довгі роки, дізнається від нас, що товар за-
везений дорожче конкурентів і що його ціну можно 
було відстояти. Тому, як правило, часто це – втрата 
грошей, позиції на ринку, часто втрата кадрова, від-
тік фахівців до конкурентів.

Деякі компанії думають, що вирішують проблему 
брокером у штаті компанії, але на жаль, це часто 
програшна позиція. 

По-перше, брокер – це співробітник і його відповідальність 
за виконання своїх посадових обов'язків обмежена його зарп-
латою, в той час як брокерська та логістична компанія – така як 
наша – несе повну юридичну відповідальність перед своїм За-
мовником, крім того, замість одного-двох брокерів на Замовника 
працює ціла брокерська компанія з брокерами в офісі, на митни-
ці і на кордоні. Крім того, знаходячись в іншому регіоні, далеко 
від кордону, Замовник несе непередбачені витрати. Навіщо везти 
товар в регіональну митницю на термінал, якщо можна провести 
митне оформлення безпосередньо в порту/на кордоні. Тим самим 
Замовник економить на витратах, таких як огляд при виїзді з пор-
ту або на кордоні, огляд на митному терміналі в регіоні.

Іванічев Євген Сергійович 
Генеральний директор  
Групи Компаній 
«ГАЛС МАРКЕТ»  
у сфері брокерських 
і логістичних послуг

Імпорт-експорт товарів як 2 × 2 = 4

Ліцензія АА000039 від 23.10.15 р.

Довгі роки навколо імпорту та експорту товарів 
і митниці в Україні ходили страшилки. Я особисто, 
часто зустрічаючись з нашими потенційними клі-
єнтами, які в подальшому стають нашими партне-
рами, чую питання: «Як там на митниці? Як заво-
зити-вивозити той чи інший товар? Що робити?» 
На що у мене завжди є відповідь: ПРАВИЛЬНО, згідно 
чинного ЗАКОНОДАВСТВА. Так, згідно з законом, як би 
це не дивно було чути. 
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Держава не може позбутися від нас через те, що ми є «ваш 
юрист» – ваша броня. Як правило, митниця і інші структури 
знають, що «ГАЛС МАРКЕТ» не покине і буде стояти на захис-
ті свого Замовника, що ми «порвемо» кожного за праве діло. 
Працюючи з «ГАЛС МАРКЕТ», Ви можете бути впевнені, що 
ми захистимо Вас і Ваші інтереси. Для нас це справа честі. Про-
тягом довгих років ми відстоюємо інтереси наших замовників 
– Партнерів. Для багатьох клієнтів Група Компаній «ГАЛС МАР-
КЕТ» – «доктор Айболить», який завжди прийде на допомогу. 
Навіть тоді, коли інші відвернулись від Вас.

Ми можемо похвалитися митним оформленням за одну добу. 
Та не варто плутати брокерські послуги з подачею митної декла-
рації. Подача декларації – це тільки частина роботи, яку роблять 
наші фахівці. Група Компаній «ГАЛС МАРКЕТ» підбере виробника 
якісного товару або перевіреного покупця за кордоном, прове-
де аналітику угоди. Наші клієнти завжди володіють тенденціями 
ринку: світові ціни, ціни українського ринку, тенденції світової 
торгівлі. Наш Клієнт володіє ситуацією і завжди на кілька кроків 
попереду конкурентів. Поки інші стоять на митниці або їх вантажі 
блукають у морі або на суші, наші Замовники давно прийняли 
товар на складі або доставили вантаж в іншу точку світу і вже 
стукають у двері вашим клієнтам. «...Не спізніться на останній 
потяг, – рейки зникнуть слідом за паровозом …А колекціонувати 
потрібно твори мистецтва, а не товари народного споживання...».

Наш сервіс оцінили як невеликі компанії, так і великі хол-
динги, такі як холдинг ДТЕК, АТ «Укргазвидобування», ТОВ 
«ТРАНС-СЕРВИС-КТТ («VOLVO PENTA»), ТОВ «РОУКР РЕФАЙ-
НЕРИ», ТОВ «ДНЕПРОКОР», ТОВ «ІКС ТЕХ», ТОВ «КРОС ЛТД», 
ТОВ «ПРОМІНВЕСТКОМПЛЕКТ», ТОВ «МЕСА ДОРБУД» та багато 
інших, які імпортують/експортують товари і комплексні об'єкти.

ХТО МИ? 
МИ – ГРУПА КОМПАНІЙ «ГАЛС МАРКЕТ»

По-перше, це брокерський та логістичний холдинг 
(ліцензія серія АА №000039 від 23.10.15 р.), процвіта-
ючий більше 10-ти років в області зовнішньоеконо-
мічних операцій з найширшим асортиментом товарів.

По-друге, ми проводимо митне оформлення товарів 
безпосередньо на перетину кордону/в порту виван-
таження, тим самим ми мінімізуємо витрати, а також 
прискорюємо процес митного оформлення вантажів.

По-третє, ми маємо центральний офіс в місті Одеса 
та офіс у місті Київ, а також – наявність мобільних груп 
брокерів для вирішення «польових» питань і надання 
широкого спектру послуг по всій Україні.

По-четверте, ми готові запропонувати конкурент-
ні ціни на морський і сухопутний фрахти, а також 
повний комплекс послуг «під ключ» – від «дверей 
до дверей», експедирування вантажів (візування на-
рядів, проведення оглядів у режимі «on-line», зважу-
вання, узгодження з усіма інстанціями), послуги кон-
солідованого складу в Європі та Азії, митне очищення 
вантажів, сертифікацію та інші дозвільні документи 
(фітосанітарні висновки та ін.), доставку на ваш склад 
у найкоротші терміни.

І, наостанок, Група Компаній «ГАЛС МАРКЕТ» є од-
ним з успішних провайдерів інтегрованого логістич-
ного сервісу, що дає нам можливість пропонувати 
швидке і якісне обслуговування. Кожне замовлен-
ня-постачання розглядаємо як окремий випадок, 
а зі свого боку надаємо Замовнику повну аналітику 
передбачуваної операції.

Наші цілі і принципи завжди збігаються з Вашими 
бажаннями, а саме, оперативний і якісний сервіс і мі-
німізація Ваших витрат.

ОБИРАЮЧИ НАС, ВИ ОБИРАЄТЕ УСПІШНИЙ 
ГАРАНТОВАНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ!

+38 (067) 654-01-30 
+38 (050) 316-44-95 
т./ф.: +38 (048) 705 12 45, 47

www.galsmarket.od.ua
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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

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ «ADVANTA SEEDS»

ДОБРИВА, МІКРОДОБРИВА, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

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 до 50%
●  врожайність до 47-49 ц/га (в середньому  35 ц/га)

на основі вільних L-амінокислот 
та фульвових кислот

NPK типу амофоски, Нітроамофоска 
зарубіжного виробництва

гербіциди, інсектициди, фунгіциди, протруйники
Франдеса (Білорусь), Дюпон, Байєр, БАСФ, АХТ, 
Хімагромаркетинг

для позакореневого 
живлення рослин

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 до 52%
●  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 до 54%
●  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 17-18 см
● стійкість до основних хвороб
●  стійкий до вовчку раси F
●  олійність до 54%
●  врожайність до 51 ц/га  

(в середньому 30-35 ц/га)

ХАЙСАН 231НО 
ВИРОБНИЦТВО ЧІЛІ, ВРОЖАЙ 2020 р.

ХАЙСАН 298

ХАЙСАН 158ІТ

МИКРОДОБРИВА 
AGRITECNO, Іспанія

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

МИКРОДОБРИВА 
ECOORGANIC

ХАЙСАН 162ІТ

Вміст олеїнової кислоти до 93%
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К1 - активатор зростання кореневої системи. Норма 
0,5 л/га (ячмінь, горох) та 0,7 л/га (пшениця, ріпак, гір-
чиця). Якщо вчасно внести, то вже через 20 днів маса 
коренів обприсканих рослин буде вдвічі більша, у по-
рівнянні з контролем. 1 л К1 на гектар за ефективніс-
тю відростання кореневої системи рослин прирівню-
ється до 200 г ауксину.
К2 - ретардант: потовщує стебла, зменшує винос рослинами 
вологи. Вносять під час хімпрополювання у нормі 0,5-0,7 л/га, 
або у фазі бутонізації.
К6 - прискорювач проростання насіння та стимулятор розви-
тку рослин.
Така різниця в розвитку рослин (див. на фотографії з соняш-
ником) на однаковому агрофоні, на всіх просапних культурах 
- завдяки прискоренню проростання насіння К6 на 5-9 днів (а 

це вже виграний час у природи на розвиток рослин) та під-
живлення К1 у фазі 3-х листків, який додає енергії більше 
2000 МДж на гектар і стимулює розвиток.
Сієте просапну культуру - обприскайте насіння К6 у нормі 
1 л/100-500 кг насіння, навіть якщо воно затарено в мішки та 
оброблено біопрепаратом і стимулятором. Залиште контроль. 
Отримаєте позитивний досвід та значну безкоштовну прибав-
ку врожаю, так як витрати складуть до 10 грн. на гектар.

СВОЄЧАСНЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН НАНОДОБРИВАМИ МОЧЕВИН-КА (К1, К2, К6) ЦЕ:
1.  ПОДВІЙНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА;
2.  100% ЗАХИСТ ВІД БЕЗДОЩІВ'Я;
3.  ВИСОКОЯКІСНЕ ЗЕРНО;
4.  ЗНАЧНЕ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ  

 НА ЖИВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ РОСЛИН.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ - НА САЙТІ

AGRODOBRUVO.COM.UA
НАВІТЬ ОДНОРАЗОВЕ ВИКОРИСТАННЯ: К6 - ІНКРУСТАЦІЯ 
НАСІННЯ, К1 У ФАЗІ 3-Х - 5-ТИ ЛИСТКІВ, АБО К2 У БАКОВІЙ 

СУМІШІ ПРИ ХІМЗАХИСТІ РОСЛИН ДАЄ ВИДИМУ 
ПРИБАВКУ ВРОЖАЮ ТА СУХОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН. ДОСВІД 

АГРОНОМІВ НА САЙТІ AGRODOBRUVO.COM.UA

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ ЩОДО РАЦІОНА ЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 

(050) 492-26-28 
(067) 605-60-36

A1
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ІМПТОРГСЕРВІС

ПРЕПАРАТ АКМ – ШВИДКА ДОПОМОГА РОСЛИНАМ!
Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами 
(гербіцидами), добривами (азотними) або, випадок, коли ви просто внесли 
препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина  
в стресі: відстає в розвитку, хворіє.

Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88
e-mail: imptorgservis@ukr.netwww.imptorgservis.uaprom.net

Тоді вам просто необхідний антиоксидантний препарат – АКМ 
(виробництво ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» Україна)

АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату АКМ 
рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування 
препарату АКМ підтверджує високу ефективність цього агроприйому.

Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

Препарат можна застосовувати в бакових 
сумішах, але для виведення рослин зі стре-
сового стану рекомендуємо провести оброб-
ку одним препаратом АКМ.
Застосування препарату АКМ на посі-
вах соняшнику та сої стимулює процес до-
зрівання насіння після збирання та спри-
яє зменшенню у вирощеному насінні вміс-
ту вільних жирних кислот, стабілізує проце-
си окислення.
Після тривалого зберігання зерно, яке було 
вирощене із застосуванням АКМ, відрізня-
ється тим, що в ньому краще зберігаються 
каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфо-
ліпіди. Таке зерно зберігається довше і без 
втрат основних поживних речовин.

Опік азотом Опік гербіцидом 
 (справа)

Негативний вплив гербіцидів 
на кореневу систему

АЛЬФАКОКС
1, 10 мл, 1 л •  
розчин для перорального  
застосування

КУРИ, ІНДИКИ, ГУСИ,  
КАЧКИ, ХУТРОВІ, КРОЛІ 

• Лікування еймеріозів при клініч-
них ознаках захворювання або при 
досягненні критичного рівня вмісту 
еймерій у підстилці (більше 10 тис./г)

• Ефективний проти токсоплазм  
і саркоцист

• Сумісний із кормовими  
добавками та вітамінами

• Не перешкоджає виробленню імуні-
тету проти еймеріозу

КАЛЬФОЦИН
500 мл • кормова добавка

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

• Джерело легкозасвоюваних організ-
мом кальцію, фосфору, калію і магнію

• Захищає тварину від парезів до і 
після отелення, запобігає виникненню 
гіпокальціємії і знижує збудження 
нервової системи тварини

• Знижує вплив кальцію на серце  
і покращує його роботу, запобігає ви-
никненню гіпомагніємії та  
профілактує пасовищну тетанію

• Підтримує фізіологічне співвідно- 
шення кальцію і фосфору  
в організмі та захищає корів  
від післяродової гіпофосфатемії

ІНСЕКТОЗОЛ ДК
10, 250 мл •  
розчин для зовнішнього  
застосування

ВРХ, ВІВЦІ, КОЗИ 

• Захищає тварин від мух, гнусу, гедзів, 
іксодових кліщів, вошей, волосоїдів

• Профілактує гіподерматоз, телязіоз

www.farmaton.com.ua
zbyt@farmaton.com.ua

вул. Дворецька, 89, 
м. Рівне, 33001, Україна

ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ  •  КОРМОВІ ДОБАВКИ  •  ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ

0 800 400 900
(0362) 63 13 16, факс (0362) 62 32 21, +38 (050) 435 14 98

A1

A1
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Ольга Бабаянц 
докторка біологічних наук, 
с.н.с., завідувачка відділу 
фітопатології і ентомології 
СГІ-НЦНС, журналістка 
Національної спілки 
журналістів України

НА ПОРОЗІ НАДЗВИЧАЙНИХ ЗМІН КЛІМАТУ –   
 ЦЕ БУЛО ВЖЕ ВЧОРА... 
А ЩО Ж РОБИТИ НА МАЙБУТНЄ? 

Отже, мої любі читачі, у цій статті хочу вже вкотре 
зупинитися на тих ситуаціях, які у другій половині 
квітня повністю змінили наші види на врожай 
озимини� Природа не шуткуючи нанесла певного 
удару по озимих культурах – ріпаку (вже частково 
масиви задискували), ячменю (найбільше проблем 
виникло саме на сортах ячменю закордонної 
селекції), пшениці (тут строкатість полів щодо 
«живого чи мертвого» була колосальна)�

Р
ік 2018 був останнім роком з достатнім 
рівнем зволоження, а вже 2019 рік роз-
починає 12-річний посушливий цикл. Але 
кінець 2019 року та початок 2020 (саме 
з лютого до квітня) показав те, що має 
бути, причому у наступні 10-11 років ци-
клу. Наразі у південному Степу ми входимо 

у весну зі строкатістю по вологості ґрунту – від 0-15 до 50-
60 см у орному горизонті. Другий рік поспіль посіви най-
частіше були у суху землю, тому насіння пролежало що-
найменше місяць, загалом 2-3 місяці перед тим, як дати 
сходи, отже наразі загибель озимих складе у кінцевому 
результаті від 12-15 до 40-70%, а зниження врожаю мож-
ливе на 18-20%, або навіть 35-55%. 

Взагалі погодні умови на півдні були досить різнома-
нітними, десь випадали абсолютно незначні дощі, та най-
сильнішу вологу рослини мали, починаючи з другої дека-
ди листопада 2019 року аж до середини лютого 2020 року. 
Цю святу вологу подарували нам тумани, а в інших місцях 
вологи не було взагалі. Взагалі навесні рекордсменом 
за відсутністю вологи виявився Бессарабський Степ. У Та-
рутині, Татарбунарах, Арцизі ані краплі дощу. Тому врожай 
озимої пшениці (більш-менш нормальний) зможуть отри-
мати лише ті господарства, які зробили усе правильно 
з  самого початку, від вибору насіння, обробки ґрунту та 
попередника у вигляді пару, до системи удобрення та за-
хисту. Найгірша ситуація буде у тих хазяїв, хто сіяв стер-
ню по стерні, там і посіви дуже слабкі і наявна часткова 
токсикація за рахунок нерозкладених решток стерні, осо-
бливо у посівах пшениці. Проблемний може бути врожай 
пшениці та ячменю по соняшнику.

Тепер давайте поміркуємо, де ми втрачаємо 
врожай озимих пшениці, ячменю та ріпаку  
у складних умовах безводдя�
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ДОБРИВА ВНОСИМО З РОЗУМОМ  
(ЧИ З ПОМИЛКАМИ)

Наразі необхідно бути дуже обережними з добрива-
ми, особливо тим, хто вносить КАС. У більш-менш вологі 
роки я радила би розбити внесення КАСу на декілька ра-
зів, оскільки якщо після внесення пройде дощ, то від до-
брива ефекту не буде. Тому третину усього КАСу як завше 
ми відкладаємо на більш пізній період. Цього року за умов 
жорсткої посухи виграв той, хто призупинив внесення КАСу 
на так званий «пізній період», коли сталися перший та неза-
баром другий приморозки. Добриво, що застосовано у таких 
умовах, лише сприяло вихолощенню хлорофілу та змен-
шенню можливостей рослин. Усім аграріям, що зверталися 
до мене з приводу застосування добрив, я радила зупинити-
ся та не вносити добрива і це було вірним рішенням. На цей 
час, коли рослини озимих оговтувалися від морозів, єдиним 
вірним було просто залишити поля, як вони є. Проводячи 
обстеження посівів усієї Бессарабії та взагалі Одеської, Ми-
колаївської, Херсонської областей, найбільш витривалими 
та з претензією на нормальний врожай будуть саме ті ма-
сиви пшениці і ячменю, які недоотримали основні добрива.

Наголошую також, що потрібно бути дуже обереж-
ним з використанням добрив під час формування коло-
су, оскільки у цей час найбільш реальною буде жорстка 
посуха і добрива не те що не спрацюють, вони, навпаки, 
спрацюють у негатив. До речі, фосфор восени взагалі було 
варто заробляти на глибину до 20 сантиметрів, тоді з ча-
сом він буде підійматись у верхні шари ґрунту і давати 
можливість рослині рости. Азот потрібно дозувати, неве-
лику частину внести ще з осені, дві третини внести ранньої 
весни, одну частину давати вже навесні. Знову зауважен-
ня. Внесення фосфору також можливе лише за умов на-
явності хоча би незначної вологи.

Є питання, про які завжди треба пам’ятати, однак на цей 
сезон саме ці питання ми залишимо до кращих та воло-
гіших часів. 

Наприклад, є багато суперечок щодо внесення азоту 
по мерзло-талому ґрунту. Звісно, якщо розкидати азот, 
а потім буде волога, то він спрацює, але якщо вологи буде 
забагато, то азот буде вимиватись. Тому таке внесення 
є чисто ситуативним і не має чіткої формули.

Взагалі при внесенні мінеральних добрив важ-
ливо знати структуру та хімічний склад ґрун-
тів, аби розуміти, що саме потрібно вносити 
і визначити, коли ці добрива потрібно давати 
рослинам� Наразі для цього є усі можливості�

ПЕСТИЦИДИ: ШЛЯХ НА БІОЛОГІЗАЦІЮ

З осені я прогнозувала, що скоріш за все цього року 
у південних регіонах супер значної проблеми з хворо-
бами на озимій пшениці та озимому ячмені не буде, тому 
використання фунгіцидів можна буде обмежити, особливо 
за вирощування генетично стійких сортів. Можливі невели-
кі проблеми з іржею, особливо на нестійких сортах, та й за-
вжди проблемна піренофора не буди живитися на слабких 
та з недостатнім азотом посівах. Також традиційні хвороби 
– фузаріоз і септоріоз на півдні не будуть поширені цього 
року. Будуть незначні спалахи хвороб на обмежених пло-
щах, саме там, де внесено багато азоту та наявний достатній 
рівень зволоження. Фунгіцидних обробок протягом вегета-
ції можна запланувати дві, але думаю, що зробити вдасться 
лише одну, більше не знадобиться. Першу обробку прово-
димо у фазу ВВСН 30-32 (початок стеблування – стадія пер-
шого вузла), та й мабуть на цьому зупинимося. Другу фунгі-
цидну обробку мали би зробити на початку цвітіння, у фазу 
ВВСН 61-65 (початок цвітіння – цвітіння). Цим ми звичайно 
закриваємо питання з розвитком листостеблових хвороб та 
хвороб колосу. Але цього сезону ми повин ні дуже чітко ви-
значити, чи спрацюють фунгіциди вірним чином. 80 до 20, 
що обробляти не прийдеться.
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Гербіцидні обробки бажано було провести ще з осені, 
однак, з причини відсутності сходів та незначного розви-
тку бур’янів і посухи вимушені були цю обробку перенести 
на весну, коли температура повітря буде стабільно +5-80С. 
Я прогнозую розвиток головним чином злакових бур’янів, 
у меншому ступені – широколистих. Та здається, що на-
весні обробляти гербіцидами не прийдеться. ПОСУХА…. 
Щодо позакореневого підживлення озимих пшениці та 
ячменю вважаю за необхідне пропонувати рострегулю-
ючі препарати, морфомодулятори з додатковими мікро-
елементами. Звертати більше уваги на фізіологію та йти 
шляхом біологізації вирощування. 

ЗАСТЕРІГАЮ! Будь-яке додаткове втручання  
у посіви за умов жорсткої посухи 
унеможливить отримання врожаю� 

Тут потрібно скористатися правилом тиші, тобто нічого 
не вносити, залишити рослини наодинці з ситуацією. По-
вірте, ефективності буде більше.

Для територій, де було хоча би небагато вологи, про-
поную обов’язково провести моніторинг поля, як тільки 
це буде можливо зробити. Особливу увагу потрібно при-
ділити питанню розвитку кореневої системи, оскільки від 
неї багато чого залежить, якщо коренева система сильна, 
то, враховуючи дефіцит вологи, ці посіви будуть у виграш-
ному становищі. Якщо виявиться, що коренева система 
слабка, то потрібно буде провести підживлення комплек-
сами гумінових та фульвових кислот з мікроелементами. 
У фазу кущення бажано внести гумати, які містять у своєму 
складі мідь, а у фазі виходу в трубку варто застосовува-
ти гумати з марганцем та бором, аби стимулювати синтез 
протеїну, хлорофілу та покращити розвиток рослин.

Взагалі цього року я рекомендувала би не захоплю-
ватися важкою хімією та уважно підбирати препарати. 
Ще однією суттєвою проблемою є те, що на ринку пес-
тицидів є значна кількість фальсифікату та контрафакту. 

Наші сільгоспвиробники по п’ять разів наступають на ті 
самі граблі. Вони купують препарат подешевше, а отри-
мують проблеми. Найстрашніше купувати так гербіциди, 
через їх дію можна спалити культуру або стерилізувати 
її. І таких випадків у 2018 році було досить багато. Також 
у нас на ринку зареєстровано багато препаратів, які про-
сто не працюють. Окрім того до нас тепер заходить вели-
ка кількість препаратів, діючі речовини яких заборонені 
в Європі. Чим більше ЄС себе захищає, тим більше до нас 
на ринок надходить фосфорорганічних інсектицидів. Тому 
єдиним нашим спасінням є максимальний перехід до біо-
логічного захисту.

НАЙПОШИРЕНІШІ ТА ФАТАЛЬНІ ПОМИЛКИ 
ПОСІВУ ТА ВЕГЕТАЦІЇ 2020 РОКУ

Однією з найпоширеніших помилок є неправильний ви-
бір сорту. Я раджу купувати насіння пшениці саме україн-
ської селекції, оскільки вона краще адаптована до наших 
посушливих умов вирощування. Здебільшого наші сорти 
мають кращий імунітет. Для Півдня я раджу звернути увагу 
на сорти Одеського селекційного приватного інституту. Це 
унікальні сорти, які мають цільове використання в екстре-
мальних умовах чи з приводу посухи, чи, навпаки, морозу. 
У сортів є стійкий імунітет щодо 7-8 хвороб, що існують 
у нашій територіальній зоні. Ці сорти не потребують фун-
гіцидів, адже на заваді розвитку хвороб є генетично обу-
мовлений імунітет. Я прошу запам’ятати, що найкращими 
сортами завжди будуть ті, що створені для своєї території, 
зі своїми проблемами та радощами. Жодний іноземний 
сорт не перевершить витривалості та сили наших, рідних, 
українських сортів!

А от по ячменю не усе так однозначно, доволі часто бу-
ває так, що іноземні сорти ячменю якісніші за українські. 
Однак, зауважу, що сорти ячменю озимого селекції СГІ-
НЦНС (А.А. Лінчевський) є для наших умов непереверше-
ними. Після двох цьогорічних приморозків на полі серед 
усіх сортів ячменю залишилися лише вітчизняні.
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Для професіоналів агросектору – журнал АгроONE і газета АГРО 1.  
 Передплачуйте та отримуйте!

№ Назва Сума, грн.
1   Передплата на журнал «АgroONE» та газету «Агро 1»:

– Передплата на півроку 400, 00

– Передплата на рік 684, 00

Без ПДВ

Всього без ПДВ

ПДВ 

Сума до сплати

(прописом)
Сума до сплати:  ________________________________________________________________________________грн._________коп.

Постачальник: ____________________________     ФОП Корнієнко Н.В.

М І Ж Н А Р О Д Н И Й   П Р О Е К Т

Будь-що – живіть майбутнім також!  
Я вірю, що прочитане Вами запам’ятається 
і майбутній рік буде таким, що зруйнує 
стереотипи та наситить нас новими (добре 
забутими, найстарішими також) знаннями�

Наступного року перед посівною кампанією раджу та-
кож звертати увагу на якість насіння, яке Ви купуєте. У нас 
чомусь зараз цим доволі часто нехтують. Насіння має бути 
виповнене та гарно відкаліброване і перевірене на схо-
жість та енергію проростання. Знехтувавши цими показ-
никами можна втратити до 15-25% врожаю. Також серед 
різних сортів озимої пшениці вистояли саме ті, які мають 
високий рівень кущення, які були висіяні з нормою витра-
ти насіння не більш за 2.0 млн.

Ще однією помилкою є глибина посіву. У посушливих 
умовах не варто глибоко висівати насіння, оскільки воно 
буде довго сходити, а частина просто може не зійти. При 
посіві на глибину 4-5 см вже йдуть втрати врожаю. В цих 
умовах варто висівати не глибше ніж на 3-3,5 см та про-
вести коткування.

Також варто звернути увагу на норму висіву� 

Українські сорти мають високий індекс кущення і це 
великий плюс, але при посіві не можна рахувати насін-
ня кілограмами, це невірно, потрібно рахувати кількість 
насінин на гектар. На мою думку, для того, аби рослини 
мали змогу гарно кущитись, потрібно висівати не більше 
2.0 млн насінин пшениці на гектар, тоді як зазвичай сіють 
4-4,5 млн насінин. Не варто загущувати, рослина може 
розкущитись навіть до 40 стебелів. Весняне кущення звіс-
но буде меншим, але площа живлення дасть змогу розви-
нути нормальний колос.

Попереду у нас є достатньо перспектив�  
Тому, спираючись на знання, досвід та нове 
бачення аграрної науки (нічого загального 
з нинішньою немає), маємо отримувати 
найкращі врожаї з найсильнішим насінням  
та найсмачнішим зерном� А там і ХЛІБ 
ЧУДОВИЙ до столу не забариться!

Теплого літа з дощиками, смачного хліба, 
веселих свят та жодних проблем!

З Вами я, Ольга Бабаянц
24.04.2020 р.
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З кожним роком вітчизняним аграріям стає дедалі 
складніше отримувати нормальну прибутковість при 
вирощуванні сільгоспкультур. Дефіцит вологи та інші 
негативні фактори накладаються на подорожчання за-
собів виробництва, зокрема, пестицидів. Вартість за-
стосування «розкручених» препаратів відомих брендів 
дуже часто є настільки високою, що нівелює агрономічні 
результати їх внесення.

З огляду на це вітчизняна компанія AgroBestChems 
поставила за мету забезпечити українських фермерів 
доступними якісними препаратами, насінням та мін-
добривами, які за аналогічного агрономічного ефекту 
істотно знизять витратну складову у рослинництві. Це 
виготовлені на території Євросоюзу, а також на топових 
підприємствах Китаю ЗЗР з ідентичною формуляцією, 
однак без націнки за бренд.

Так, у цьому році AgroBestChems завозить до України 
велику партію такого затребуваного гербіциду як гліфо-
сат, у формі ізопропіламінної солі 480 г/л. Цей препарат 
виготовлено у Чехії, тобто на території Євросоюзу. Гліфо-
сат є незамінним у більшості агрогосподарств, оскільки 
дає змогу кардинально та швидко подолати проблему із 
забур’яненістю полів. Водночас контроль за якістю вироб-
ництва, який є неодмінною умовою AgroBestChems, га-
рантує високу ефективність препарату, відповідність його 
міжнародним стандартам та відсутність надмірної післядії.

В лінійці пропозицій AgroBestChems на сьогод-
ні представлені сертифіковані засоби захисту рослин 
усіх категорій. Це гербіциди, фунгіциди, інсектициди, 
протруйники, десиканти, регулятори росту та ін. До їх 
складу входять ефективні діючі речовини, які широко 
використовуються у рослинництві: карбендазим, альфа-
циперметрин, хлорпірифос, дикамба, трибенурон-метил 

та ін. Усі препарати під час виробництва та пакування 
проходять суворий кількаразовий контроль якості і мо-
жуть застосовуватися для вирішення усіх видів агроно-
мічних завдань для захисту рослин.

Поряд з тим компанія AgroBestChems разом зі сво-
єю продукцією пропонує кваліфіковані агрономічні ре-
комендації з метою підвищення ефективності її засто-
сування. Агрономи компанії можуть порекомендувати 
оптимальні склади робочих сумішей, термінів застосу-
вання та надати інші рекомендації для внесення препа-
ратів.

Клієнтоорієнтованість – ключовий принцип роботи 
команди AgroBestChems на ринку України. За нинішніх 
економічних реалій агровиробники змушені рахувати 
кожну копійку, розраховуючи технологію вирощування 
сільгоспкультур. Саме тому AgroBestChems формує про-
позицію для кожного господарства, виходячи з індиві-
дуальних показників: агрономічних умов, фінансових 
можливостей та планової рентабельності. Зокрема, це 
стосується мінерального живлення рослин.

Так, один з найцікавіших для аграріїв форматів ро-
боти з AgroBestChems – це продаж добрив в Україні за 
формулою клієнта. Це означає, що фермер може само-
стійно вибирати співвідношення тих чи інших компонен-
тів, позначити менеджеру завдання, після чого фахівці 
створять для нього індивідуальний склад. При цьому до 
лінійки пропозиції компанії входять як прості та комп-
лексні гранульовані і рідкі добрива, так і мікродобрива.

Команда AgroBestChems переконана, що навіть за 
нинішніх складних кліматичних умов в Україні рослин-
ництво може і повинно забезпечувати високу рента-
бельність виробництва. Зі свого боку компанія робить 
усе, аби довести це своїм клієнтам!

ГЛІФОСАТ
ізопропіламінна сіль, 480 г/л
AgroBestChems:  

Філософія рентабельного рослинництва 
Провідний український дистриб’ютор ЗЗР, насіння та добрив пропонує прямі поставки препаратів,  

виготовлених на території Євросоюзу та в Китаї, за демократичними цінами

З ПИТАНЬ ДИСТРИБУЦІЇ, ОПТОВИХ ТА РОЗДРІБНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
звертайтесь за номером (096) 963-43-55  

або за електронною адресою sichuan.agrochems@gmail.com
Наша адреса: м. Одеса, Французький бульвар 22, корпус 3, офіс 1.

Наш веб-сайт: agrochems.com.ua

Можливість постачання гліфосату (ізопропіламінна сіль, 480 г/л) — 10 000 тонн на рік

A1
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ВИРОБНИК ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

• Норії стрічкові від 20 до 100 т/год.
• Самопливне обладнання, труби, клапани, засувки.
• Стрічкові, ланцюгові, зачисні транспортери 
   від 20 до 100 т/год.
• Галереї надсилосні, гравітаційні 
   розподільники зерна.
• Нестандартні вироби 
   за Вашими зразками.

м. Біла Церква, 
Сквирське шосе, 194а 

Cайт: www.gipron.com.ua
E-mail: info@gipron.com.ua

(098) 558-67-02 • (099) 767-13-91 • (097) 937-90-67 
(0456) 34-48-22 • факс (0456) 34-44-40

 Галереї надсилосні, гравітаційні 

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ВАШОГО 
ЕЛЕВАТОРНОГО ТА САМОПЛИВНОГО ОБЛАДНАННЯ

ВИГОТОВЛЯЄМО НЕСТАНДАРТНІ ВИРОБИ 
ЗГІДНО ВАШИХ ЗРАЗКІВ АБО ЕСКІЗІВ
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Н
ещодавно я прочитав статтю, в якій агроном 
одного з господарств північного району Ми-
колаївщини ділився досвідом вирощування 
сої. Завдяки використанню системи No-Till, 
сучасної техніки, якісного посіву, захисту рос-

лин та інокулянтів на багатих фосфором і калієм ґрун-
тах у господарстві стабільно отримують урожайність сої 
по 17 ц/га. Як я зрозумів, добрива під сою не вносять, 
адже з високих запасів фосфору і калію у ґрунті росли-
ни можуть їх використовувати до потреби, а азотом вони 
себе забезпечують за рахунок фіксації бульбочковими 
бактеріями з атмосфери. 

Отже, рослини сої у господарстві на самозабезпеченні 
і використовуються лише інокулянти. Не витрачати гро-
шей на добрива і при цьому отримувати 17 ц зерна з еко-
номічної точки зору – це чудовий бізнес і впроваджувати 
такий досвід мабуть не завадило б повсюди. Та з агроно-
мічної точки зору – це злочин перед землею і прийдеш-
німи поколіннями, бо призводить до виснаження наших 
ґрунтів, 15 млн га з яких вже деградовані. 

За останні 30 років запаси гумусу у незмитих чорно-
земах зменшились на 9,5% і на сильно змитих – на 50% 
від рівня 90-х років. Біомаса ґрунтів зменшилась з 30 
до 4 т/га. Проте для формування урожаю, крім азоту, фос-
фору і калію необхідні також інші елементи, без яких 
життя рослини не можливе. Навіть для формування уро-
жаю сої 17 ц/га рослини споживають 150 кг азоту, 60 кг 
фосфору, 102 кг калію, 120 кг кальцію, 25 кг магнію, 9 кг 
сірки, а також 102 г марганцю, 136 г цинку, 50 г бору, 17 г 
міді та 1,7 г молібдену. 

«Бочка Лібіха» – 
модель закону 
мінімуму  
дії факторів
життя рослин

ЧИ ОБҐРУНТОВАНЕ ТВЕРДЖЕННЯ АГРОНОМА,  
що листкове підживлення мікроелементами – 
«це викинуті на вітер гроші»?

Тож, окрім азоту усі ці елементи рослини споживають із 
запасів ґрунту і більша кількість з них у ґрунт не поверта-
ється, а відправляється із зерном чи шротом за кордон. Це 
75% спожитого рослинами азоту, 68% – цинку, 60% – міді. 
За такого підходу і нехтування закону повернення еле-
ментів живлення у ґрунт в Україні і відбувається шалени-
ми темпами деградація родючості славетних чорноземів. 

Окрім цього у більшості господарств у ґрунтах 
вміст фосфору, цинку, марганцю, магнію  
та інших елементів дуже низький і низький� 
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На лужних ґрунтах та за умов високих температур 
зменшується доступність для рослин марганцю, бору, цин-
ку. Разом з тим фосфор блокує доступність і дію кальцію, 
магнію, заліза, марганцю і цинку, а надлишок калію бло-
кує кальцій, магній і натрій. Тож на фоні високого вмісту 
у ґрунті фосфору і калію такі елементи як кальцій, магній, 
марганець, цинк і залізо можуть бути в дефіциті, гальмую-
чи розвиток рослин. Порушення збалансованості цих усіх 
елементів живлення між собою та з потребами у них рос-
лин прямо впливає на зниження потенційної урожайності, 
а тому маємо 17 ц, а не 27-30 ц сої. Усім агрономам відомі 
закони агрохімії яких потрібно дотримуватись, у крайньо-
му випадку не ігнорувати.

Сучасні технології передбачають  
оптимізацію співвідношення макро-, мезо-  
і мікроелементів, корегування їх рівноваги 
шляхом внесення потрібних елементів 
способом листкових підживлень за даними 
листкової діагностики� 

Тож з кожним роком листкові підживлення мікродобри-
вами стають невід’ємним елементом сучасних агротехно-
логій. Проте агроном вважає інакше. Він радить проводити 
листкові підживлення мікроелементами тим, хто має до-
даткові кошти. В цілому, – каже він, що стосується листко-
вих підживлень бором, магнієм тощо, то я вважаю, що це 
викинуті гроші на вітер. То що, вчений агроном не вивчав 
агрохімію? Але подивимось на результати 4500 досліджень 
групи вчених А.М.Аристрархова та ін. про вплив мікроеле-
ментів на продуктивність рослин в тому числі і в зоні степу. 

Підживлення сої бором показало приріст 
урожаю до 2,4 ц/га (13%); молібденом –  
від 2 до 5 ц/га (15-20%); цинком – до 20%; 
марганцем – на 1-1,7 ц/га; кобальтом –  
на 2,0-2,7 ц/га (на 10-20%)�

Це пояснюється тими функціями, які виконують мікро-
елементи в рослинному організмі. Наприклад, сірка і бор 
приймають участь у поділі клітин і рості молодих тканин. 
Сірка стимулює утворення бульбочок і фіксацію атмос-
ферного азоту азотфіксуючими бактеріями, покращує 
фосфорне живлення рослин. Магній входить до складу 
хлорофілу та відіграє важливу роль в активності фото-
синтезу, у переміщенні фосфору в органах рослин, акти-
вує процес дихання і перетворення азоту на білки. Бору 
відводиться виняткова роль в утворенні стручків, насіння, 
підвищенні вмісту олії, а також транспорті синтезованих 
в листках вуглеводів в інші органи рослини. Марганець 
регулює фотосинтез, процеси дихання, вуглеводний і біл-
ковий обміни, допомагає рослині засвоювати амонійний 
і нітратний азот, приймає участь в утворенні хлорофілу 
і переносі енергії тощо. Молібден відіграє важливу роль 
не лише у реакції закріплення молекулярного азоту мі-
кроорганізмами, але й у азотному обміні в цілому. Він 
приймає участь також у вуглеводному обміні, синтезі ві-
тамінів і хлорофілу, регулює фосфорний обмін. Цинк – 
багатофункціональний елемент, відіграє важливу роль 
у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних 
кислот. Приймає участь в окислювально-відновлювальних 
процесах, обміні ліпідів, стимулює накопичення гормону 
росту – ауксину, підвищує посухостійкість рослин.
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Мікроелементи забезпечують ферментативну актив-
ність у рослинному організмі. Відомо, що завдяки фер-
ментам (каталізаторам) біохімічні реакції в рослинному 
організмі пришвидшуються у сотні і тисячі разів, тобто 
вони проходять миттєво. Встановлено, що марганець ак-
тивує більше 36 ферментів, а цинк безпосередньо входить 
до складу 35 ферментів. Більш ніж у 20 ферментів входить 
молібден, а мідь – в ряд ферментативних систем, зокрема 
активує фермент нітратредуктазу, що впливає на азотне 
живлення рослин.

Мікроелементи приймають участь в утворенні 
окремих фітогормонів� Наприклад, цинк, 
марганець, бор приймають участь в утворенні 
ауксинів; бор і молібден – в утворенні 
абсцизової кислоти тощо�

Отже, без мікроелементів, так як і без макро- і мезоеле-
ментів, життя рослин неможливе. Агроном навів приклад 
американського фермера Типа Столлера, який на зро-
шенні отримав урожай сої 150,3 ц/га, але не розкрив 
«секрет» його успіху. Я ж наведу аналогічний приклад 
іншого американського фермера Ренді Доуді зі штату 
Джорджія, який отримав урожайність по 150 ц/га і завдя-
ки чому. Це теж зрошення дощуванням, також система 
No-Till (як у нашого агронома), попередник – кукурудза 
(як у нашого агронома). 

Та головним принципом підходу до вирощування сої 
він вважає чітке дотримання «закону мінімуму» – одного 
з головних законів землеробства. Для цього використову-
ється всебічний аналіз ґрунту, визначається винос елемен-
тів живлення з плановим урожаєм та відповідна кількість 
добрив потрібна для забезпечення рівноваги у ґрунті всіх 
елементів живлення. 

Окрім азоту, фосфору і калію він використовує в лист-
кових підживленнях рослин багато мікроелементних 
добрив – як комплексних, так і однокомпонентних. Для 
корегування збалансованості доступних елементів жив-
лення він щотижня проводить листкову діагностику рос-
лин і вносить необхідну кількість тих чи інших елементів 
листковим підживленням.

Ігноруючи ключовий закон землеробства – 
«закон мінімуму», наш агроном практично 
ніякої корекції системи живлення не виконує�

Наступний принцип агротехнології американця – це 
антистресові заходи. Саме успішне подолання стресів 
– це ключ для рекордного урожаю, вважає він. За мало-
сприятливих погодно-кліматичних умов Південного Степу, 
при вирощуванні сої, як і інших культур, необхідно впли-
вати на зменшення вологи на транспірацію. Адже відомо, 
що у посушливих умовах до 80% запасів рослина витрачає 
не продуктивно, а на своє охолодження.  Непродуктивному 
використанню вологи рослинами може завадити внесення 
в листкових підживленнях амінокислот, таких як лізин, про-
лін, аланін, гістицид, глютамінова кислота, метіонін та ін.

 А тепер щодо ефективності застосування мікроелемен-
тів для підживлення рослин. Наприклад, при вирощуванні 
сої сорту Тріада у господарстві Вінниччини  урожайність 
склала 3,1 т/га проти 2,23 т/га на контролі або на 0,87 т/га. 
Затрати на мікродобрива склали 1200,00 грн./га, а дохід 
від приросту врожаю – 10266,00 грн./га. Окупність добрив 
8,6  грн. на 1,00 грн. витрат. В ПП «Агропрогрес» (Бобро-
вицький р-н, Чернігівська обл.) підживлення кукурудзи гі-
бриду PR39H32 мікроелементами: бор – 163 г, мідь – 13 г, 
залізо – 15 г, марганець – 24 г, цинк – 115 г, молібден – 0,1 г 
та 980  г магнію і 1840 г сірки, забезпечило урожайність 
124 ц/га проти 97 ц/га на контрольній площі. Витрати на мі-
кродобрива склали 667,00 грн./га, а дохід від продажу при-
росту продукції – 10800,00 грн. або 16,2 грн. на 1,00 грн. 
витрат. Високу ефективність показує застосування мікродо-
брив і на інших культурах. Наприклад, на зернових коло-
сових 6-10 ц/га, соняшнику на 4 ц/га тощо. Застосовання 
мікроелементного підживлення на виноградниках Запо-
різької, Миколаївської областей та АР Крим (2007-2008 рр.) 
показало наступні результати: сорт Молдова, урожайність 
без внесення мікроелементів 132 ц/га, з мікроелемента-
ми – 170,5 ц/га, приріст урожаю – 38,4 ц/га, чистий при-
буток – 37900,00 грн./га; сорт Італія відповідно: 127,8 ц/га, 
178 ц/га,+50,2 ц/га, 31630,00 грн./га.

Тож ліпше переймати досвід американців та дотриму-
ватись букви «закону мінімуму», забезпечувати рослини 
збалансованим живленням із листковими внесеннями мі-
кродобрив та антистресантів і не боятися «викидати на ві-
тер» одну гривню аби цей «вітер» повернув Вам 10 грн. 
Очевидно, що тлумачення агронома щодо використання 
мікроелементів для підживлення сої  не раціональне.

Іванчук М.Д., член-корр.МАККНС
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Агроном  
(Окнянський 

район, Одеська 
область). На 24 квітня на 

полі рослини пшениці на 80% 
мають висоту на рівні 15-20 см, 

вже прощупується колос. Є бур’яни 
– берізка, трохи мишію, пастуша 

сумка та деякі інші. Можна 
обробляти поля гербіцидом 
у таких умовах? У нас дуже 
сухо, дощу не було більше 

чотирьох чи більше 
місяців.

На жаль, посуха з кінця березня є головним фактором, за яким необхідно 
визначати можливість технологічних прийомів на полі. Ваша ситуація – 
майже така сама, як на 70% полів півдня України. Є два варіанти. Перший 
- не працювати гербіцидом, так як біологічна ефективність гербіциду буде 
сумнівною за умов посухи та вітрів, що виснажують ґрунт. Бур’яни, що 
перелічені, не є більш сильними, аніж культура, тому можемо мати надію 
на отримання врожаю, хоча й не у повному об’ємі. Другий варіант – дещо 
ризикований, але за нього можливо отримати дещо більше врожаю. За 
наявних умов посухи застосувати гербіцид можна лише за розведення 
препарату у 300-350 л води на гектар (так званий «ефект великої води»),  
ніяк не менше. Норму витрати гербіциду потрібно зменшити на ¼ частини  
від повної норми. Є також третій варіант – якщо протягом найближчих  
3-5 діб піде дощ, можливим буде звичайне застосування гербіциду.

Фермер 
(Баштанка, 

Миколаївська 
область). Озимий 

ячмінь слабкий після 
приморозків.  

Чи можна обробити 
його по прапорцевому 

листочку хелатною 
формою азоту?

Важливо бачити, скільки залишилося у середньому живих продуктивних 
стебел на рослинах ячменю та яка коренева система. Якщо продуктивних 
стебел більш за 50%, якщо коренева система сильна та міцна, вважаю, що 
краще було би провести листову підкормку рослин невеликою нормою 
суміші мезо- та мікроелементів з антистресантами з великою кількістю води. 
Застосування додаткового нітрогену за умов посухи не вбачаю за необхідне. 
Результативність дуже сумнівна.

Агроном 
(Черкаська обл). 

Яка перспектива 
посіву соняшнику  

та кукурудзи,  
якщо незначний  

дощик був  
у кінці лютого?

Поки ще перспективи посіву соняшника цілком спокійні. За посушливих умов 
бажано при посіві додавати добрива у рідкій формі. Таким чином можливим 
буде нормальне проростання насіння. Травневі дощі повинні виправити ситуа-
цію. Стосовно кукурудзи, так само застосувати рідкі добрива у формі КАСу або 
ЖКУ. Хочу наголосити на тому, що ідеальних можливостей для посіву не буде. 
Тому вкладайте посів у першу декаду травня, аби отримати сходи якнайшвидше.

Агроном 
(Ананіївський 

р-н, Одеська обл.). Які 
прогнози на майбутній 

врожай по півдню України 
за відсутності вологи 

з осені минулого року? На 
кінець квітня рослини 

на 40-70%  
у стресі.

Наразі серед посівів озимої пшениці півдня Одеської області є достатньо 
продуктивні й сильні, які мають генетичний потенціал від щонайменше 
6 до 9 т/га. Це сорти пшениці, які відрізняються від звичайних деякими 
характеристиками. А саме: мають дуже добре розвинуту кореневу систему, 
високий коефіцієнт кущення (від семи до двадцяти продуктивних стебел) 
та високий рівень витривалості як до морозу, так і до посухи. Ці сорти 
у теперішніх умовах посухи матимуть врожай у межах від 6 до 8 т/га. Сорти 
закордонної селекції не встояли перед приморозками, яких було щонайменше 
три, тому рівень врожаю буде не більше 40-50% від очікуваного. Найважче 
положення на багатьох посівах пшениці, що посіяні з високими нормами 
висіву. Коренева система таких рослин дуже слабка, живлення наразі у цих 
рослин припинилося. Тому отримання врожаю є дуже проблематичним. 
Хочу відмітити, що на майбутній рік перспективи отримання врожаю 
озимих культур будуть ще жорсткішими, тому вже зараз необхідно провести 
перезавантаження технологій їх вирощування.

Фермер 
(Чаплинка, 
Херсонська 

область). Будь-
ласка, дайте пораду, 
яку культуру можна 
засіяти, враховуючи 
відсутність вологи 
та довготривалу 

посуху?

Я вже рекомендувала для вирощування цього року чудову культуру – ПРОСО. 
Посухостійка, сильна та дуже корисна культура. У попередньому номері 
журналу «АgroOne» є відповідна стаття. Також можу запропонувати посів 
амаранта – культура нішева, має високий рівень витривалості до посухи.  
Посів рекомендую проводити у перший тиждень червня.
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Виноградарство - найбільш затребувана і високоефективна 
галузь агропромислового комплексу України. Навіть при низь-
кій врожайності 7-8 т/га, рентабельність його перевищує рен-
табельність зернових та ріпаку у 4-4.5 разів, соняшнику - у 3 
рази. Однак землекористувачі не поспішають вкладати кошти 
у виноградарство. Чи то через безліч бюрократичних перепон, 
чи то через тривалий період окупності витрат на посадку вино-
градників до настання стабільного плодоношення.

У підсумку, результат один - у найбільш сприятливій для ви-
ноградарства країні, українці споживають менше 2 кг виногра-
ду на рік замість норми 10-12 кг, і п'ють вино з молдавської і 
середньоазіатської сировини.

Чи можна збільшити виробництво винограду на тих вино-
градниках, які ще залишились, не за рахунок розширення їх 
площ, а за рахунок інтенсивних технологій?

Виявляється, що цілком можливо збільшити врожайність 

сортів винограду на 24-42%, застосувавши один з простих, але 
дуже важливих елементів технології вирощування - мікроеле-
ментні підживлення рослин у період вегетації.

Пошлюся на особистий приклад досягнення таких показ-
ників застосуванням системи некореневої підгодівлі мікроеле-
ментами. Досвід застосування мікродобрив на виноградниках 
в АР Крим, Миколаївській та Запорізькій областях переконли-
во це підтверджує. Виробничі досліди проводилися протягом 
2004-2010 років на різних сортах: Молдова, Італія, Мускат гам-
бурзький, Мускат янтарний, Кара Ізюм, Болградський безнасін-
ний, Шабаш, із застосуванням мікродобрив у фазах розвитку: 
довжина пагонів 15-20 см; перед цвітінням; на початку росту 
ягід; на початку дозрівання ягід. Всього на 1 га було внесено: 
N - 3.6 кг, Р - 121 кг, К - 2.6 кг, СаО - 1.2 кг, MgО - 456 г, SO3 - 201 
г, В - 264 г, Сu - 95 г, Fe - 158 г, Mn - 392 г, Zn - 140 г, Мо - 0.29 г. 
Отримані наступні результати (2009 рік).

Сорт Врожайність, ц/га Вихід стандарт. винограду Масова доля сахарів

контроль дослід приріст контроль дослід приріст контроль дослід приріст

Молдова 123,4 140,4 17 75,6 84,9 25,9 14,1 15,3 1,2

Італія 60,3 89,4 29,1 75,8 80,2 26 14 15,4 1,4

Мускат гамб. 66,96 90,06 23,64 56,8 68,5 23,66 14,3 15,7 1,4

Мускат янтар. 67,49 84,8 19,9 70,6 85,6 26,8 - - -

Кара Ізюм 99,59 135,46 35,77 89,43 96,6 41,79 17 17,7 0,7

Болград 136,74 162,24 25,5 84,1 89 30 14,9 16,7 2,1

Шабаш 74,4 96,2 21,8 76,2 83,7 23,8 19,1 19,8 -0.7

Було вивчено вплив кількості внесених елементів на вро-
жайність і кількість винограду Молдова (богар) зі зменшенням 
мікродобрив, ЗЗР на 25% у порівнянні з повною нормою на фоні 
контрольних площ, оброблених іншим видом рідких добрив. 
Отримані наступні результати.

Добрива
Виніс 

врожа-
єм

Внесено 
ін. добри-

вами
% попо-
внення 
виносу

100,00% % 
попо-

внення 
виносу

75,00% % 
попо-

внення 
виносуХУ+УТ+УК 

8 л/га
Нановіт 
Ліпосам

Нановіт 
Ліпосам

N 85,5кг 1,25 1,5 1,75 2,12 11,1 1,36

Р2О5 25,5кг 1,12 4,4 0,67 2,6 0,44 1,74

К2О 30,3кг 2,2 7,6 1,76 5,8 1,2 3,96

MgO 60кг 0,11 0,17 1,46 2,43 1,06 1,77

SO3 + 0,24 - 2,14 - 1,69

СаО 112 0 0 1,44 1,3 0,96 0,86

В 202г 0,7 0,34 267 132 183 90,6

Cu 78г 0,08 0,1 118,5 152 104 133

Fe 180г 1,25 0,7 276 153 142 79

Mn 450г 1,85 0,4 215,5 48 160 35,6

Мо 2,25г 0,59 26 0,23 9 0,22 9,8

Zn 195г 0,8 0,4 134,5 69 74 37,9

Всього: 1107г 5,27 0,48 1012 914,1 663,2 59,9

Врожайність, ц/га

Контроль Дослід 1 Дослід 2

70,8 129,6 101,6

Вихід стандартної продукції (%)

93,6% 96,74% 97,52%

Внесення мікроелементів у кількості 1012 г/га або 91,4% до 
виносу їх урожаєм 150 ц/га, забезпечило приріст врожаю на 
70,9%, або на 53,76 ц/га у порівнянні з контролем, де вносилося 
5,27 г мікроелементів або 0.48% до виносу.

У дослідному варіанті був вище вихід стандартної продукції 
на 3,28%. Варіант зі зменшенням кількості внесених мікроеле-
ментів на 25% показав і зниження врожайності на 19.3% у по-
рівнянні з першим варіантом. На зниження врожайності впли-
нуло зменшення цинку на 27.7% і марганцю на 25%. Разом зі 
зменшенням мікроелементів було зменшено на 25% кількість 
засобів захисту рослин. Мікроелементні добрива вносилися 
з  полісахаридним прилипачем Ліпосам компанії «БТУ-Центр» 

у  концентрації 0.1% до обсягу робочого розчину. Зменшення 
доз захисту рослин не вплинуло на зниження захисту вино-
градників від хвороб і шкідників, а дозволило значно підвищи-
ти якість винограду. Застосування високих доз мікроелементів 
значно збільшило прибутковість господарства. Наприклад: 
виноград сорту Молдова був реалізований за ціною 6 грн./кг. 
За рахунок підвищення врожайності і якості додатковий дохід 
на 1 га виноградника склав 20720 грн., Італії - 18200 грн., Ша-
баш - 35730  грн. При цьому витрати на мікродобрива склали 
всього 555 грн. 36 коп., тобто на 1 гривню витрат на добриво 
додатково отримано дохід по 37.3 грн, 32.74 грн. і 64.34 грн. 
відповідно.

Сорт Тип зрошення Врожайність, ц/га
Вихід стандартної 

продукції
Ціна, 

грн/кг
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ль
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Молдова
Крапельне 
зрошення 

136,5 193,4 56,9 89,3 98,1 67,8 6 40701

По бороздам 132,1 170,5 38,4 77,9 97,4 63,2 6 37900

Італія
Крапельне 
зрошення

127,8 178 50,2 81 84,2 44,37 7 31.63

По бороздам 121 166,8 45,2 85,9 87,4 41,32 7 28923
Шабаш По бороздам 156,4 230 73,6 87,4 90,5 71,46 5 35730
Мускат 
гамург.

По бороздам 42,1 56,2 14,1 78,4 82,1 13,14

Молдова Богар 75,6 112,5 36,9 65 79 39,73

Рекомендована нами система застосування мікродобрив 
для листкових підгодівель винограду зареєстрована у Дер-
жавному реєстрі патентів на корисну модель за №69183 від 
25.04.2012 р. Між тим, виноградарі недооцінюють цей найваж-
ливіший дешевий резерв підвищення врожайності та якості 
продукції, продовжуючи імітувати мікроелементні підгодівлі 
внесенням мізерної кількості елементів живлення і продовжу-
ють топтатися на рівні врожайності 70-80 ц.

А все тому, що простіше взяти однокомплексне добриво, ніж 
ламати голову і складати мікроелементний комплекс, який відпо-
відає потребам рослин у конкретних умовах і фазах їх розвитку.

Ринок мікродобрив перенасичений як комплексним, так 
і 1-2-х елементним складом, що дозволяє складати найбільш 
оптимальні системи підгодівлі і отримувати високий ефект. Чи 
не лінуватися б.

М. Д. ІВАНЧУК, член-кореспондент МАКНС, (050) 604-11-45

ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ВИНОГРАДУ
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Чи варто робити покупки товару для заготівлі сіна та 
соломи, не узнавши про новинки на ринку України? Ва-
ріантів як завжди дуже багато: шпагати, сітки, плівки, і 
кожен для себе вже визначив той чи інший варіант. Ми з 
Вами розглянемо компанію, в якій зібрано асортимент з 
усіх перерахованих вище товарів.

ТОВ «Агро-Хімпром» є імпортером сіток сінов´язальних, 
шпагатів поліпропіленових, стретч-плівок, для виготовлення 
яких використовується високоякісний первинний поліетилен 
з HDPE високої щільності - екологічно чиста сировина, що 
відповідає сертифікатам ЄС ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:1999.

Сітки сінов´язальні виробництва Juta (Чеська Республіка), 
Таma Plastic Industry (Республіка Польща), РIPO (Фінлянд-
ська Республіка). Рулони упаковані у поліетиленові мішки, за 
рахунок вмісту УФ-стабілізаторів сітка може знаходитись на 
відкритому повітрі 18 місяців. Рулони 2000, 3000, 4600 м, 
міцність на розрив від 260 до 300 кг.

Шпагати поліпропіленові Juta, TAMA, PIPO (міцність на роз-
рив від 54 кг до надміцних 450 кг).

Плівка для заготівлі силосу: виробники Trioplast (Франція), 
Barbier «Balensil» (Франція), ширина від 6 до 20 м, довжина 
50 м, товщина від 40 до 150 мікрон.

Плівка для обмотки тюків Tenospin (Франція), ширина 
0,75 м, довжина 1500 м, товщина 25 мікрон.

Перелік сільськогосподарської техніки для якої викорис-
товуються пакувальна сінов´язальна сітка, шпагат, плів-
ка: TITAN MACHINERY, CASE, CLAAS, DEUTZ-FAHR, JOHN 
DEERE, KRONE, MASCAR, McHALE, NEW HOLLAND, ORKEL, 
PÖTTINGER, SIPMA, VICON, WELGER, WOLAGRI.

Висока якість, надійність, бездоганний сервіс

Андрій Павлович, ПП «Зірка Поділля +».
У нас потужний прес-підбирач, використовували як 

правило тільки сітки, рекомендовані виробником. При 
високій вартості і дефіциті наявності, ми розглянули 
сітку фінської фірми PIPO. Результат перевершив очі-
кування - висока якість при помірній ціні.

Олексій Анатолійович, ФГ «Ринда Плюс».
Шпагат чеської фірми Juta використовуємо протягом 

багатьох років. Він м'який і еластичний, добре тримає 
форму і не рветься з часом зберігання.

ШПАГАТИ, СІТКА, ПЛІВКА ВІД КОМПАНІЇ «АГРО-ХІМПРОМ»
A1

+38 068 28-315-65, +38 073 28-315-65
+38 066 41-709-46

agro-himprom.com.ua, agro-himprom.com
ТОВ «АГРО-ХІМПРОМ» agro-himprom@ukr.net
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Вихідна  
суміш

Великие сміття Дрібне сміття V фракція

IV фракція

III фракція II фракція

I фракція

ЧАСНИК та ПОФРАКЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
Особливе місце у виробництві насіння овочевих культур займають «цибулинні» культури – 

цибуля, часник та ін� Справа в тому, що насіння цих культур легко травмується�  

Оскільки наше обладнання реалізує щадну пофракційну технологію, то підготовка  

насіння таких культур для нас не викликає труднощів� Розглянемо це на прикладі  

насіння часнику («воздушка»)�

Часник – популярна овочева культура у бага-
тьох народів по всьому світу. Батьківщиною часни-
ку є Середня Азія. Доведено, що він походить від 
цибулі довгогостроконечної, що росте на дні уще-
лин в горах Туркменії, на Тянь-Шані і Паміро-Алаї. 
Окультурений в гірських районах Таджикистану, 
Туркменістану, Узбекистану, в Афганістані, Пакис-
тані та на півночі Ірану.

Оскільки окультурення часнику відбулося в регі-
онах, через які йшли шляхи товарообміну на Схід 
і на Захід, то часник ще більше 5 тисяч років тому 
вирощували індуси, римляни, ассірійці, єгиптяни, 
греки, євреї та араби.

Цибулини часнику можуть бути білі, жовтуваті, 
темно-фіолетові і рожево-фіолетові. Стебло (квіт-
коніс) може досягати у висоту до 1,5 м. Часник 
може бути як ярий, так і озимий. 

Рис.1. 
Схема очистки і калібрування часнику
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 РОЗМНОЖУЄТЬСЯ ЧАСНИК ТРЬОМА ВИДАМИ  
ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ:
■  повітряними цибулинами (бульбочками);
■  однозубковими цибулинами (севком), вирощеними 

з повітряних цибулинок;
■  зубками цибулин.
З наявних посилань можна стверджувати, що часник був 

частиною щоденної дієти багатьох єгиптян, які виготовля-
ли на його основі більше двадцяти лікарських препара-
тів. Не дивно, що у 1922 році під час розкопок гробниці 
Тутанхамона, що датується періодом близько 1300 років 
до н.е., були виявлені цибулини часнику.

У Біблії є відомості про те, що ізраїльтяни в Стародав-
ньому Єгипті їли багато цибулі, часнику і цибулі-порею.

Часник сьогодні популярний практично 
в усіх країнах світу� Його застосовують 
як у приготуванні страв, так і в харчових 
технологіях� На його основі роблять соуси 
(айоли), супи (турен), ковбаси і т� п�

Широке застосування часник отримав в медицині. На-
стоянка часнику і спиртова витяжка (аллілсат) підсилюють 
рухову і секреторну функції шлунково-кишкового тракту, 
що сприяє розвитку нормальної кишкової флори і підви-
щенню протидії організму до застуд, інфекційних захво-
рювань і служить засобом підвищення імунітету.

В якості добавки до їжі часник може запобігти отру-
єнню неякісними продуктами. Заліковує і знезаражує 
рани. Часник містить антибіотики. Свіжий часник во-
лодіє активністю проти кишкової палички, золотисто-
го стафілокока, сальмонели. Згідно з дослідженнями 
часник в певній мірі може запобігти грипу. Він здатний 
знижувати рівень холестерину, а також знижувати арте-
ріальний тиск.

Рис.2.
Схема сепарації насіння часнику  
на пневмовібростолі (V фракція)

V фракція

Важка 
фракція

Легко засмічена 
фракція
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Шановний читачу, оскільки ми впроваджуємо щадну по-
фракційну технологію виробництва сильного насіння, і нами 
вже встановлено кілька десятків насіннєвих заводів в Укра-
їні і, поки не так багато, за кордоном (по одному в таких 
країнах, як Парагвай, Румунія, Росія, Казахстан, Молдова, 
Литва), то мені дуже хотілося показати конкурентну перева-
гу нашого підходу перед відомими технологіями, за якими 
працюють насіннєві заводи відомих зарубіжних фірм.

Одна з конкурентних переваг нашого підходу – виключ-
но щадна дія машин на оброблюваному насінні різних с/г 
культур. У мене навіть була думка пропустити через не-
травмуюче обладнання щось, що виключно травмуєть-
ся, наприклад, черешню, і показати, що в процесі її руху 
через всі машини заводу вона залишиться цілою. І раптом 
нам подзвонили і запитали, чи зможемо ми підготувати 
насіння часнику.

Ми з радістю погодилися, оскільки знали випадок, коли 
така спроба була здійснена на насіннєвому заводі відомої 
зарубіжної фірми, яка закінчилася повним конфузом – на-
сіння часнику було розмазане по робочим поверхням ма-
шин, і замовника зобов'язали вимити їх.

Нам привезли 16 тонн насіння часнику. Насіння було 
дуже сильно засмічено. Замовник пояснив, що поля по-
трапили під шторм і рослини були не тільки покладені 
на поле, а й засипані землею. Схема очищення насіння 
і результати після кожного етапу очищення і сепарації на-
сіння на пневмовібростолі наведені на рисунках 1, 2.

 к.т.н. Леонід Фадєєв

У цибулинах часнику міститься 35-42% сухих 
речовин, у тому числі 6,0-7,9% білків, 0,5% 
цукрів, 20-27% полісахаридів� Смак і запах 
часнику обумовлений наявністю ефірного 
масла (0,23-0,74%), в якому міститься аліцин� 
Аліцин є сильним антиоксидантом, тобто 
позбавляє клітини від вільних радикалів�
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НОРМА –  
          не ДОГМА

Як правильно розрахувати густоту посіву сої під свої умови 

Рекорд максимуму

Агроном відділення «Голінка»  
ТОВ «СП» Агродім», яке розташоване  
на Чернігівщині (Бахмацький р-н)  
Олексій Деркач детально поділився  
своїми напрацюваннями� 

Зазвичай, сою тут висівають вузькорядним способом з між-
ряддям 15 см. Для цього найкраще придатні зернові меха-
нічні сівалки, адже вони менше травмують насіння. Пнев-
матичні сівалки не використовують, оскільки при висіванні 
кількість травмованого посівного матеріалу збільшується. 
Висівають сою на глибину 3 см – у жодному разі не глибше! 
А розрахунок норми висіву базується на сучасних підходах. 

Ось дивіться, кожен оригінатор сорту дає рекомендацію 
щодо густоти рослин на гектар. Середні сорти з вегетацією 
110 днів ми висіваємо з густотою 700-750 тис. насінин/га, 
ранній сорт Устя зазвичай – 900 тис. насіння/га. І тут потріб-
но правильно розрахувати норму висіву сої у фізичній вазі. 

Як це зробити? Ми знаємо, що маса 1000 насінин сої 
може бути різною – і 150, і 170, і навіть 200 г. Мабуть, 
ви, як спеціаліст, скажете: дуже просто, за формулою 
посівної придатності, за якою кількість (у відсотках) 
придатного для сівби насіння у насіннєвому матеріалі 
встановлюють за показниками чистоти й лабораторної 
схожості насіння (виражених у відсотках) шляхом їх пе-
ремножування й ділення на 100 (результат закруглюють 
до цілих чисел). 

Спробуємо розглянути приклад і подивимося, які ре-
зультати отримаємо: ПП = (Ч)95 × (С)99/100; ПП = 94%. Те-
пер вирахуємо норму висівання, кг/га: Нв = Н*М*100/ПП; 

Я
кщо говорити в цілому за технологію вирощування сої, то, у певній мірі, її складно вибудувати під 
власні агрокліматичні реалії� І одним із проблемних питань є розрахунок норми висіву� Саме під 
час розрахунку норми висіву сої, а також інших культур, практики часто користуються застарілою 
формулою, внаслідок чого недотримуються рекомендованої густоти� А вона є одним із важливих 
факторів, що впливають на формування урожаю� Тому не зайвим буде ознайомитися з оптималь-
ними практичними рішеннями, які довели свою ефективність в різних регіонах країни� 
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де Н – рекомендована густота висіву, яка заявлена ори-
гінатором сорту (для прикладу візьмемо показник нор-
ми 750 тис./га); М – маса 1000 насінин (приміром, 170 г). 
Фактично отримуємо такий розрахунок: 750 тис. × 0,17 × 
100/94 Нв = 135 кг/га. До цієї норми додаємо ще 8-10% 
й отримуємо результат 145 кг/га. Саме стільки, скажете ви, 
потрібно висіяти насіння, щоб отримати на полі схожих 
рослин у кількості 750 тис. га.

Проте ми вже відійшли від цієї формули й користує-
мося іншими розрахунками, а саме: Нв = Н (густота) × 
М (1000 насінин) /В (схожість) × 100; де В (схожість) = 
В (л) × Ч × В (п)/10000. Пояснення позначень у цій фор-
мулі такі: В – лабораторна схожість; Ч – чистота насіння; 
В(п) – польова схожість, для сої, як правило, становить 
85-90%. Тобто визначаємо фактичну схожість: В (схожість 
фактична) = 95 × 99 × 85/10000 = 79,94%. Далі фактич-
ну схожість насіння підставляємо у попередню формулу, 
й ось що отримуємо: Н (висіву) = 750 тис. × 0,17/79,94 
і результат – 160 кг/га потрібно висіяти сої за маси 
1000 насінин 170 г, щоб насправді отримати 750 тис.  
схожих насінин. 

А за рекомендацією з урахуванням посівної при-
датності насіннєвого матеріалу норма висіву стано-
вила 135 кг/га + 8-10%. Тож можете тепер порівняти 
різницю у висівній нормі. До того ж збільшена норма 
висівання спонукатиме до певного витягування рос-
лин, і, завдяки цьому, місце прикріплення нижніх бобів 
буде на кілька сантиметрів вище. А це, в свою чергу, по-
легшить у подальшому збирання врожаю та зменшить 
його втрати. Тож неправильно розрахована норма ви-
сіву у фізичній вазі є однією з причин недоотримання  
запланованого врожаю.

Рекорд мінімуму

Вадим Дробітько, керівник  
ФГ «Аркадія», землі якого розташовані 
на Миколаївщині, один з найбільших 
експериментаторів по нормам висіву  
багатьох культур – і сої зокрема� 

Ми досить давно думали над зменшенням норми висіву 
культур. Перші такі ідеї виникли ще на початку 2000-х ро-
ків. І першою культурою, над якою ми експериментували, 
була соя. 

Для нашого посушливого регіону (у середньому за рік ви-
падає 330 мм опадів) соя є специфічною культурою, хоча 
скільки часу ми господарюємо, стільки й вирощуємо її. 

Кожна культура має свій критичний період щодо во-
логоспоживання. Так, найбільший коефіцієнт споживання 
у сої припадає саме у фази цвітіння та наливання бо-
бів. За календарним строками це липень–серпень. Ма-
буть, усім практикам відомо, яка кількість вологи наявна 
у ґрунті саме в цей період. По суті, це найкритичніші пе-
ріоди щодо температури і вологозабезпечення. І ще по-
над 15 років тому під час вирощування сої ми помітили 
те, що у місцях зрідження рослини були більш розвине-
ними та краще витримували аномалії, порівняно до тих 
ділянок, на яких сходи були повноцінними. Крім того, на 
зріджених ділянках рослини сої формували більш випо-
внене насіння. 

Черпати на той час будь-яку інформацію щодо густоти 
висіву сої чи інших культур, практично, можна було лише 
у бібліотеках. Мені вдалося знайти наукове видання (на-
зви не пам’ятаю), видане у середині минулого століття 
Вінницьким інститутом кормів. У розділі «Соя» стосовно 
норм висіву було написано лише кілька речень, зокрема 
те, що зменшення норми висіву сої вп’ятеро у сприятли-
вий за вологозабезпеченістю рік призведе до зниження 
урожаю не більше ніж на 10%, а у несприятливий, по-
сушливий – втрати взагалі не буде (порівняно до реко-
мендованих норм). У дослідах вивчали зниження норми 
висіву, починаючи від 500 тис. рослин/га з періодичним 
зниженням до 90 тис. рослин/га. Для мене така інформа-
ція була другим свідченням того, що я йду правильним 
шляхом.
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Коли, наприклад, в умовах Вінниччини три роки поспіль 
погодно-кліматичні умови сприятливі, а один рік неспри-
ятливий, то в умовах Миколаївщини – навпаки. І тут поста-
ло питання, чому б не спробувати таку технологію у своїх 
кліматичних умовах? Тож ми висіваємо зріджені посіви 
для нашого регіону порівняно до науково рекомендова-
них. На початкових етапах росту рослини сої почуваються 
досить комфортно, також доволі раціонально відбуваєть-
ся вологоспоживання. Далі рослина, розуміючи, що води й 
поживи у достатній кількості, починає інтенсивно гілкува-
тися, закладати додаткові боби. Таким чином, вона не ви-
трачає ресурси на формування вегетативної маси.

За зріджених посівів співвідношення урожаю до соло-
ми становить 1:1,5, коли за звичайного способу сівби – 1:3. 
Відтак, ми маємо суттєву економію на насінні, й найголо-
вніше – щороку отримуємо стабільні врожаї. Я сам спосте-
рігав картину, коли на початку вегетації випадають опади, 
завдяки удобренню та підживленню агрономи нарощують 
вегетативну масу у сої, далі настає період підвищених 
температур, посуха і, зрештою, – отримують мінімальний 
урожай з великою кількістю соломи. Взагалі, це непра-
вильний підхід. 

Потенціал сої надзвичайно великий. Так, американ-
ському фермеру Типу Столлеру вдалося отримати на зро-
шенні урожай сої у 153,3 ц/га. При цьому американські 
фермери висівають на 70% менше насіння порівняно 
до наших рекомендованих норм. Якщо точніше, то укра-
їнські рекомендовані норми висіву сої в середньому ста-
новлять 500-600 тис. рослин/га, тоді як американці ви-
сівають 250 тис. рослин/га – різниця відчутна.

З власної практики помітив, що незалежно від детермі-
нантності та стиглості сорту, 95% з них досить позитивно 
реагують на зріджені посіви та мають чудову компенса-
торну здатність. Оптимальною для умов нашого госпо-
дарства є густота сої на момент збирання – 150–170 
тис. рослин/га. Таким чином, ми втричі знизили посівну 
норму, втричі зекономили на насінні, втричі менше вико-
ристали протруйників, місця у складських приміщеннях, 
зменшили витрати на логістику – тож маємо суттєву еко-
номію. Зазвичай, на зріджених посівах, які на початкових 
етапах росту мали доволі «сумний» вигляд, ми отримува-
ли навіть кращий урожай, порівняно до загущених норм 
у наших умовах. Я вважаю, що наш досвід зі зменшеними 
посівними нормами сої цілком можна перенести й в інші, 
більш сприятливі умови вирощування. Тобто, норму спо-
кійно можна зменшувати до 250 тис. рослин без втрати 
урожайності.

Ефект «густо-пусто»

Олександр Дмитрук, засновник  
ФГ «Вітам», що на Житомирщині,  
на своїх землях активно впроваджує 
технологію Овсінського�  
Попри те, що у господарстві  
вирощували сою лише три роки,  
тут також зробили для себе висновки  
щодо регламентів висіву�

Площа під соєю в господарстві у минулому році ста-
новила 120 га. Зазвичай, календарні строки висівання 
культури припадають на 10-20 травня. Культуру висі-
вають з нормою 100 кг/га та шириною міжрядь 15 см. 
Також на експериментальній ділянці (3 га) торік висія-
ли сою вдвічі зниженою нормою – 50 кг/га та шириною 
40-45 см. Як правило, на 10-й день після сівби отримали 
рівномірні сходи. За п’ять днів до появи сходів внесли 
ґрунтовий гербіцид Зенкор Ліквід.

Попри те, що минулий вегетаційний сезон сої 
був досить вологозабезпеченим, критичного 
розвитку хвороб не спостерігалося, тож 
фунгіцидів не застосовували� 

До речі, інсектицидів також, бо навіть та сама чортополо-
хівка, яка дошкуляла сої у минулому році, якось минула фер-
мерські посіви. Оскільки три роки поспіль сою я вирощував 
як монокультуру, то обійшлося і без інокуляції насіння.

У середньому по господарству ми отримали «на круг» 
2,4 т/га, хоча по району урожайність не перевищувала 
1,7 т/га. Така урожайність для мене свідчить про потенці-
ал самої технології Овсінського. Тим паче, цю технологію 
ми практикуємо вже третій рік поспіль і, порівняно з кла-
сичною, вона показує кращі результати. Ми розраховува-
ли на планову урожайність 3 т/га. Утім, вона могла бути й 
вищою, якщо ми б допрацювали страховими гербіцидами. 
Адже ґрунтовий гербіцид трохи пропустив лободу та деякі 
однорічні злакові бур’яни. При цьому лобода «вистрелила» 
на 15 га, а однорічні злакові – на 20. Наприклад, лобода 
доросла до «деревної» фази, коли рослини зі сформова-
ним насінням були заввишки до 2 м. На експерименталь-
ній ділянці рослини сої мали вигляд більш розвинених, 
порівняно з виробничими посівами, і тут ми намолотили 
по 3,3 т/га. На наш погляд, саме у широкорядних посі-
вах спрацьовує ефект «густо-пусто» і саме він минулого 
аграрного сезону спрацював на всі 100%. 

Вищенаведений досвід свідчить, що зменшення нор-
ми висіву та збільшення ширини міжрядь є виправданим 
за оптимально ранніх строків сівби. Та, в будь-якому ви-
падку, є сенс адаптувати норми висіву сої під агрокліма-
тичні умови конкретного господарства. Таким чином, мож-
на не лише більш якісно реалізувати потенціал культури, 
а й підвищити рентабельність її вирощування.

Сергій Іваненко
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У людей до сих пір існує стійка думка, що імпортувати або 
експортувати товар згідно закону невигідно. Що митниця – це пе-
кло, яке творить, що хоче, і що всякий хто взявся за це ремесло 
– приречений. Хочу запевнити всіх, що дана думка дуже помилко-
ва. У своїй роботі ми часто зустрічаємося з таким, що, виконавши 
аналіз угоди, ми бачимо, що дана угода вигідна, якщо товар буде 
ввезено/вивезено офіційно, згідно закону. Тільки при офіційному 
ввезенні або вивезенні товару можна домогтися дотримання за-
конів. Ми завжди зможемо відстояти Ваші інтереси, – вибирайте 
тільки професіоналів.

На жаль, часто ми зустрічаємо перед собою кам'яну стіну 
з фраз «у нас все налагоджено», «у нас все добре», але по факту 
з'ясовується, що багато клієнтів працюють з компаніями, які на-
ймають для виконання робіт такі компанії, як наші. У зв'язку з чим 
відбувається перекручування інформації і за підсумком клієнт 
не отримує необхідний сервіс.

Крім того, багато клієнтів є виробниками продукції або трей-
дерами цієї продукції, але не наважуються розпочати зовнішню 
торгівлю у зв'язку з побоюваннями, що в нашій країні це невигідно 
і неможливо. Для таких Замовників ми можемо бути і брокером 
і імпортером або експортером, довівши, що все можливо з про-
фесіоналами.

Часто має місце ситуація, коли посередник «згущує фарби», 
говорить про труднощі роботи з тим чи іншим товаром, що ціна 
на товар дуже низька і за такою ціною розмитнити товар важко 
або неможливо, тим самим піднімає вартість робіт, а гроші, отри-
мані від Замовника, кладе собі в кишеню. А потім, коли такий За-
мовник нарешті звертає свій погляд на нас – справжнього бро-
кера, який має ліцензію і заробляє собі репутацію на світовому 
ринку довгі роки, дізнається від нас, що товар завезений дорожче 
конкурентів і що його ціну можно було відстояти. Тому, як правило, 
часто це – втрата грошей, позиції на ринку, часто втрата кадрова, 
відтік фахівців до конкурентів.

Деякі компанії думають, що вирішують проблему брокером 
у штаті компанії, але на жаль, це часто програшна позиція. 

По-перше, брокер – це співробітник і його відповідальність 
за виконання своїх посадових обов'язків обмежена його зарп-
латою, в той час як брокерська та логістична компанія – така як 
наша – несе повну юридичну відповідальність перед своїм За-
мовником, крім того, замість одного-двох брокерів на Замовника 
працює ціла брокерська компанія з брокерами в офісі, на митни-
ці і на кордоні. Крім того, знаходячись в іншому регіоні, далеко 
від кордону, Замовник несе непередбачені витрати. Навіщо везти 
товар в регіональну митницю на термінал, якщо можна провести 
митне оформлення безпосередньо в порту/на кордоні. Тим самим 
Замовник економить на витратах, таких як огляд при виїзді з порту 
або на кордоні, огляд на митному терміналі в регіоні.

Держава не може позбутися від нас через те, що ми є «ваш 
юрист» – ваша броня. Як правило, митниця і інші структури зна-
ють, що «ГАЛС МАРКЕТ» не покине і буде стояти на захисті свого 
Замовника, що ми «порвемо» кожного за праве діло. Працюючи 
з «ГАЛС МАРКЕТ», Ви можете бути впевнені, що ми захистимо Вас 
і Ваші інтереси. Для нас це справа честі. Протягом довгих років 
ми відстоюємо інтереси наших замовників – Партнерів. Для бага-
тьох клієнтів Група Компаній «ГАЛС МАРКЕТ» – «доктор Айболить», 

який завжди прийде на допомогу. Навіть тоді, коли інші відверну-
лись від Вас.

Ми можемо похвалитися митним оформленням за одну добу. Та 
не варто плутати брокерські послуги з подачею митної декларації. 
Подача декларації – це тільки частина роботи, яку роблять наші фа-
хівці. Група Компаній «ГАЛС МАРКЕТ» підбере виробника якісного 
товару або перевіреного покупця за кордоном, проведе аналітику 
угоди. Наші клієнти завжди володіють тенденціями ринку: світові 
ціни, ціни українського ринку, тенденції світової торгівлі. Наш Клі-
єнт володіє ситуацією і завжди на кілька кроків попереду конку-
рентів. Поки інші стоять на митниці або їх вантажі блукають у морі 
або на суші, наші Замовники давно прийняли товар на складі або 
доставили вантаж в іншу точку світу і вже стукають у двері вашим 
клієнтам. «...Не спізніться на останній потяг, – рейки зникнуть слі-
дом за паровозом …А колекціонувати потрібно твори мистецтва, 
а не товари народного споживання...».

Наш сервіс оцінили як невеликі компанії, так і великі холдин-
ги, такі як холдинг ДТЕК, АТ «Укргазвидобування», ТОВ «ТРАНС-
СЕРВИС-КТТ («VOLVO PENTA»), ТОВ «РОУКР РЕФАЙНЕРИ», ТОВ 
«ДНЕПРОКОР», ТОВ «ІКС ТЕХ», ТОВ «КРОС ЛТД», ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-
КОМПЛЕКТ», ТОВ «МЕСА ДОРБУД» та багато інших, які імпорту-
ють/експортують товари і комплексні об'єкти.

ХТО МИ? 
МИ – ГРУПА КОМПАНІЙ «ГАЛС МАРКЕТ»

По-перше, це брокерський та логістичний холдинг (ліцензія 
серія АА №000039 від 23.10.15 р.), процвітаючий більше 10-ти ро-
ків в області зовнішньоекономічних операцій з найширшим асор-
тиментом товарів.

По-друге, ми проводимо митне оформлення товарів безпо-
середньо на перетину кордону/в порту вивантаження, тим самим 
ми мінімізуємо витрати, а також прискорюємо процес митного 
оформлення вантажів.

По-третє, ми маємо центральний офіс в місті Одеса та офіс 
у місті Київ, а також – наявність мобільних груп брокерів для ви-
рішення «польових» питань і надання широкого спектру послуг 
по всій Україні.

По-четверте, ми готові запропонувати конкурентні ціни 
на морський і сухопутний фрахти, а також повний комплекс послуг 
«під ключ» – від «дверей до дверей», експедирування вантажів 
(візування нарядів, проведення оглядів у режимі «on-line», зважу-
вання, узгодження з усіма інстанціями), послуги консолідованого 
складу в Європі та Азії, митне очищення вантажів, сертифікацію та 
інші дозвільні документи (фітосанітарні висновки та ін.), доставку 
на ваш склад у найкоротші терміни.

І, наостанок, Група Компаній «ГАЛС МАРКЕТ» є одним з успішних 
провайдерів інтегрованого логістичного сервісу, що дає нам мож-
ливість пропонувати швидке і якісне обслуговування. Кожне замов-
лення-постачання розглядаємо як окремий випадок, а зі свого боку 
надаємо Замовнику повну аналітику передбачуваної операції.

Наші цілі і принципи завжди збігаються з Вашими бажаннями, 
а саме, оперативний і якісний сервіс і мінімізація Ваших витрат.

ОБИРАЮЧИ НАС, ВИ ОБИРАЄТЕ УСПІШНИЙ  
ГАРАНТОВАНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ!

Імпорт-експорт товарів як 2 × 2 = 4
Довгі роки навколо імпорту та експорту товарів і митниці 

в Україні ходили страшилки. Я особисто, часто зустрічаючись з 
нашими потенційними клієнтами, які в подальшому стають на-
шими партнерами, чую питання: «Як там на митниці? Як заво-
зити-вивозити той чи інший товар? Що робити?» На що у мене 
завжди є відповідь: ПРАВИЛЬНО, згідно чинного ЗАКОНОДАВСТВА. 
Так, згідно з законом, як би це не дивно було чути. 

+38 (067) 654-01-30 
+38 (050) 316-44-95 
т./ф.: +38 (048) 705-12-45, -47

www.galsmarket.od.ua
Ліцензія АА000039 від 23.10.15 р.

A1
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Для цього необхідні фундаментальні зміни у глобаль-
ній торгівлі, використанні та переробці фосфору, а також 
нові шляхи для підвищення доступності фосфору росли-
нам. Особливо це стосується Китаю, Індії та США, тобто 
трьох країн з найбільшим населенням планети, яке по-
кладається на фосфат гірських порід, щоб прогодувати 
своїх людей.

Україна має також значну кількість родовищ фосфори-
тів (Волинська, Iзюмсько-Донецька групи родовищ та ін.), 
поклади яких приурочені до відкладів Нижнього Кембрію, 
Верхньої Крейди та Палеогену. В Західному Поліссі вже 
розвідано родовища зернистих та жовнових фосфоритів 
у складі агроруди, поклади якої залягають від 10 до 20 м, 
іноді ближче, до поверхні. Але через невисоку концентра-
цію в них Р2О5 ці фосфорити не переробляються на су-
перфосфат й інші водорозчинні фосфорні добрива і тому 
для їх виробництва в основному використовують імпортну 
сировину, що обумовлює високу їх собівартість.

Фосфору рослини засвоюють у кілька 
разів менше, ніж азоту, проте він відіграє 
надзвичайно важливу роль в їх житті, хоча 
є одним із проблемних елементів у побудові 
збалансованої системи живлення� Вміст його 
в рослинах становить 0,5-1% сухої речовини, 
зокрема на мінеральні сполуки припадає 
близько 10-15%, на органічні – 85-90%�

Мінеральні сполуки 
фосфору в рослинах 
представлені фосфатами 
кальцію, магнію, 
калію, амонію тощо� 
Нагромадження їх у стеблах 
рослин є ознакою високої 
забезпеченості рослин 
фосфором�

Найбільше фосфору міститься в репродуктивних орга-
нах і молодих частинах рослин, де інтенсивно відбувають-
ся процеси синтезу органічних речовин. Фосфор сприяє 
швидшому утворенню кореневої системи рослин. При 
цьому рослини краще засвоюють воду і поживні речови-
ни з ґрунту, швидше формують надземну масу. Основну 
частину фосфору рослини використовують у перші фази 
росту і розвитку.

Потім фосфор легко переміщується із старих тканин 
у молоді, тобто відбувається його реутилізація. На від-
мінну від азоту фосфор прискорює розвиток рослин, 
сприяє їх визріванню. Він поліпшує їх водний режим 
і значно пом’якшує дію на них посухи завдяки нагрома-
дженню у вузлах кущіння більшої кількості цукрів, по-
ліпшує перезимівлю озимих культур і багаторічних трав, 
підвищує стійкість рослин проти хвороб, зрівноважує 
дію азотних добрив.

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФОСФОРУ

Н
айбільші родовища фосфатних гірських порід знаходяться в Марокко та Західній Сахарі� Китай має 
другий за величиною запас фосфору у світі і є найбільшим виробником фосфату гірської породи (без 
експорту)� Зважаючи на тенденцію до зменшення запасів фосфатів у світі, деякі дослідники ствер-
джують, що в Китаї їх залишилося лише на 24 роки постачання за поточних темпів виробництва, тоді 
як Індія та США мають лише 36 років поставок� Аналізуючи цю інформацію, можна стверджувати, 
що до 2040 року всі поставки будуть вичерпані� Хоча цей песимістичний сценарій навряд чи показує, 
що відбудуться значні зміни попиту�
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Винос фосфору культурами (кг/т) основної продукції 
з урахуванням відповідної кількості побічної

Культура Р2О5

Озима пшениця 11

Озиме жито 12

Кукурудза 10

Горох 15

Соя 14

Гречка 15

Ярі та озимі зернові культури (пшениця, жито, 
тритикале, ячмінь, кукурудза, соняшник) 
слабо засвоюють важкорозчинні сполуки 
фосфору з ґрунту, тому вони добре реагують 
на внесення легкорозчинних форм фосфорних 
добрив, оскільки енергійно вбирають фосфор 
і менше – кальцій�

Проблема фосфорного живлення рослин полягає 
в тому, що валові запаси фосфору у більшості ґрунтів 
в основному значні, однак на 40% площ орних земель 
світу продуктивність зернових культур лімітується не-
стачею рухомих форм фосфору. Це пояснюється тим, 
що в складі валових запасів фосфору в метровому шарі 
ґрунтів домінуюче положення займають слаборозчин-
ні форми, а вміст рухомих форм, навпаки, незначний 
і не завжди відповідає потребам рослин.

Вміст рухомих форм фосфору у ґрунті залежить від бага-
тьох факторів, в тому числі і від рівня його зволоження, що 
пов’язано з різною активністю біоти. Так, при підсиханні 
ґрунту вміст рухомих форм фосфору зменшується, а після 
зволоження спостерігається тенденція до його зростання. 
Ця закономірність дуже часто спостерігається в посушливі 
роки, коли при висиханні ґрунту доступність фосфору зни-
жується через швидке формування нерозчинних комп-
лексів аніонів (РО43-, НРО42-, Н2РО4-) з катіонами (CaO, Fe, 
Al та ін.) та за рахунок залучення його в органічні сполуки 
мікроорганізмами. Тому коефіцієнт використання фосфо-
ру із мінеральних добрив навіть при достатньому його 
внесенні становить лише 10-20%, тоді, як азоту – до 40%, 
калію – до 60%.

Низька температура ґрунту (<10ºС) спричиняє нестачу 
фосфору для рослин навіть за високого їх вмісту у вало-
вій формі. За низької температури підвищується в’язкість 
ґрунтового розчину і знижується інтенсивність його погли-
нання з ґрунтового розчину кореневою системою рослин. 
Підвищення температури у ґрунтовому розчині на 1-2ºС 
призводить до збільшення вмісту фосфору у ґрунтовому 
розчині на 2,0%. За нестачі вологи засвоєння фосфору 
з ґрунту уповільнюється. Саме тому зараз аграрії досить 
часто використовують мінеральні добрива, які містять азот 
та в більшій мірі фосфор разом з посівом культур. Це слу-
гує так званим «стартом» і надає частину необхідного до-
ступного рослинам фосфору тоді, коли його споживання 
з ґрунту ускладнюється погодними умовами.

Стосовно кислотності ґрунту, то більшість проведених 
досліджень показали, що швидкість поглинання фосфору 
є найвищою в діапазоні рН від 5,0 до 6,6, коли у ґрунтово-
му розчині переважає аніон Н2РО4-.

Планування фосфорного живлення культур 
починається з агрохімічного аналізу ґрунту, 
результатом якого має бути вміст доступної 
форми елементу в кореневмісному шарі ґрунту� 

Наступний крок – визначення культури та заплановано-
го врожаю (має бути реальним і коригованим залежно від 
ґрунтово-кліматичних умов). Знаючи, скільки культура ви-
несе фосфору з ґрунту, формуючи запланований врожай 
та вміст доступних форм фосфору на 1 га, розрахувати 
орієнтовну потребу аграрій може навіть самостійно. Але, 
все ж, краще звернутися до лабораторії, яка робить аналіз 
ґрунту для розробки рекомендацій. 

Адже для точної кількості мінеральних добрив 
спеціалісти враховують ще ряд показників, таких як: 

■  попередник та кількість рослинних решток,  
що залишалися на полі; 

■  кислотність ґрунту; 
■  фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунту тощо.

Вміст фосфору  
у повітряно-сухій масі рослинних решток (%)

Культура Р2О5

Пшениця озима 0.2

Ячмінь озимий 0.2

Кукурудза 0.3

Горох 0.3

Соя 0.3

Ріпак 0.2

Вікторія Олійник
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Аграрій: в Одеській області у Тарутинському районі на посівах добре розкущеної озимої пшениці знайшли кліщів. 
Звідки вони взялися та яку шкоду можуть нанести. Фото додаю.

Те, що ми бачимо на фото, це 
зерновий червононогий кліщ. У 
2019 році перші появи цього виду 
кліщів зафіксували у південних ра-
йонах Херсонщини. Певну кількість 
шкоди він встиг зробити. Хочу за-
значити, що наразі червононогий 
кліщ може пошкодити пшеницю, 
ячмінь, овес, бобові культури тощо. 
Шкодити кліщ може як восени, так 
і навесні. Має дуже широкий тем-
пературний діапазон – від +4,5 до 
+23.50°С. Цей вид кліща найбіль-
ший у царстві. Має розміри до 1 
мм, чорний тулуб та червоні ноги. 
Зерновий червононогий кліщ хар-
чується клітинним соком. Для цьо-
го він розриває епідерміс листка, 

що містить хлорофіл. Верхня час-
тина пошкодженого листя в’яне та 
буріє. Сильно пошкоджені рослини 
з часом всихають. Виявити кліща 
досить важко, так як він проявляє 
активність у нічний час або у сутін-
ках. Вдень він занурюється у ґрунт 

на глибину 40 см. Розвитку кліща 
сприяє дефіцит вологи, а за великої 
її кількості відкладені яйця гинуть. 
Стерньові попередники під зерно-
ві провокують розвиток і агресив-
ність червононогого кліща.

Щодо боротьби з кліщами - це 
загальновідомі агротехнічні заходи: 
вірно підібрана сівозміна, дрібна об-
робка. При чисельності кліща більш 
за 5 особин/листок необхідно пра-
цювати ефективним акарицидом.

Ольга Бабаянц,  
докторка біологічних наук,  

с.н.с., завідувачка відділу 
фітопатології і ентомології СГІ-
НЦНС, журналістка Національної 

спілки журналістів України

Фермер: Минулого року на соняшнику знайшов невідомого шкідника. Сусідній агроном сказав, що це шипоноска. 
А чим вона може загрожувати врожаю?

Соняшникова шипоноска по-
ширена повсюдно, головним 
чином у степовій зоні у травні-
червні. Личинки живляться серце-
виною стебла, прогризаючи вузькі 
звивисті ходи, в яких зимують. На-
весні личинка, пробурюючи ходи 
далі, заляльковується. В одному 
стеблі соняшнику може трапляти-
ся до декількох десятків личинок 

шипоноски. Під час планування 
розташування соняшнику тери-
торіально треба дотримуватися 
просторової ізоляції від полів, де 
торік вирощувався соняшник, не 
допускаючи близького розташу-
вання. Своєчасне збирання і вида-
лення з поля рослинних решток, 
знищення бур’янів у період їх ве-
гетації, обкошування країв поля, 

застосування хорошого інсекти-
циду для знищення кліщів є до-
сить нормальним заходом захисту 
від соняшникової шипоноски.

Ольга Бабаянц,  
докторка біологічних наук,  

с.н.с., завідувачка відділу 
фітопатології і ентомології СГІ-
НЦНС, журналістка Національної 

спілки журналістів України

Аграрій: Яким чином зняти пестицидний стрес?

Рослинам самостійно здолати 
пестицидний стрес без значних 
втрат урожайності просто немож-
ливо. Завдання агронома – акти-
візувати в рослині синтез необ-
хідних білкових речовин. Тобто, 
крім обробки препаратами, що 
мають антистресову дію, потрібне 
внесення листковим підживлен-
ням комплексу мікроелементів. 
Для цього потрібно застосовувати 
комплексні препарати на осно-
ві гумінових, фульвових, карбо-

нових, у т.ч. дикарбонових речо-
вин, мікроелементів, амінокислот. 
Обробка рослин гуміновими та 
фульвовими речовинами сприяє 
зв’язуванню пестицидів і важких 
металів у нерухому форму, запобі-
гаючи їхньому проникненню у воду 
та корені рослини, і абсорбції ток-
сичних хімічних речовин. Посіви 
не втрачають 3-7 днів вегетації на 
вихід зі стресового стану, долають 
пестицидний стрес і відновлюють 
нормальний метаболізм у кліти-

нах рослини. Знижується небез-
печний рівень нітратів у рослині. 
Дослідженнями на основі багато-
компонентного органічного пре-
парату ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ» 
встановлено, що через підвищення 
імунітету рослин подовжується пе-
ріод захисної дії фунгіцидів, вна-
слідок чого рослини дають кращу 
врожайність.

Директор з продажу органічних 
добрив ТМ «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ» 

Голубокий Дмитро

Рубрика «Відповідь фахівця» є постійною рубрикою у журналі «Agroone», запрошуємо Вас, шановний чи-
тач,  задати питання щодо практичних порад, звернувшись до редакції за телефонами (067) 513-20-35, 
(0512) 58-05-68 або електронною поштою agroone@ukr.net. Практики та наші постійні рекламодавці го-
тові надати відповіді на актуальні питання.

Відповідь фахівця
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ОГЛЯД СИТУАЦІЇ  
НА РИНКУ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

№1
— На жаль, щодо використання новітніх рішень, зокре-

ма діджиталізації, на виробництві реальний стан справ 
не такий оптимістичний, як того хотілося б. Станом на вес-
ну 2020 року можна впевнено сказати, що застосовують 
лише деякі елементи цієї просто величезної та практич-
но необмеженої у функціоналі системи, а саме рішення 
для електронного контролю виконання виробничих проце-
сів, і то не в тій мірі, як того потребує сьогодення. 

Адже системи контролю у повному їхньому функціоналі 
застосовують лише близько 40% великих аграрних підпри-
ємств, земельний банк яких понад 10 тис. га, 25% середніх 
підприємств з банком землі 5 тис. га та 5% дрібних ферме-
рів. Господарювання без «цифри» в аграрній сфері вже за-
раз створює проблеми в комунікаціях з більш оцифровани-
ми сферами бізнесу, такими як банки, страхові й логістичні 
компанії. Альтернативою може стати робота через профіль-
ні компанії з надання цифрових послуг, що є дорожчим 
і, до того ж, не дає змоги створити нові робочі місця на селі 
або ж забезпечити проходження підвищення кваліфікації 
персоналом господарств. 

Я вже говорила, що можливості точного землеробства 
досить широкі. За допомогою комплексного підходу можна 
з легкістю вирішити питання ефективного внесення хімікатів, 
але голого ентузіазму тут замало. Потрібна державна програ-
ма щодо збереження здоров’я ґрунтів, що базується на моні-
торингу та цифровізації отриманих реальних даних і прий-
нятті локальних рішень у кожному конкретному випадку. 

Це — запорука нашої продовольчої, екологічної та еконо-
мічної безпеки, запорука здоров’я населення й збереження 
біорізноманіття. За даними ООН, третина верхнього шару 
сільгоспземель у світі різко деградувала. І якщо не змінити 
підходи до господарювання, повну деградацію ґрунтів про-
гнозують протягом наступних 60 років. 

До речі, Стратегія розвитку Київщини на період 
до 2027 року передбачає створення «цифрових осередків» 
у ОТГ, результатом роботи яких стане збір і концентрація 
в одном у місці інформації про розміри та стан земельного 
банку, аграрних робіт, стану ґрунтів, історію сівозміни тощо, 
що, у свою чергу, дасть змогу:

■  покращити стан ґрунтів завдяки розробці та наданню 
рекомендацій стосовно диференційованого внесення 
пестицидів і мінеральних добрив;

■  підвищити продуктивність праці та прибутковість 
аграрної спільноти та громади;

■  збільшити надходження до місцевого бюджету;
■  підвищити рівень оволодіння цифровими 

технологіями для аграрної спільноти;
■  створити нові робочі місця;
■  залучити сільську молодь до роботи в цифровій 

індустрії;
■  перенести всю відому інформацію та історичну 

довідку з паперового носія в електронний вигляд 
задля збереження інформації, швидкого доступу 
до неї та зручності користування.

В одному з попередніх матеріалів, а саме у січневому номері журналу, 
було описано перелік питань, які вирішує IoT. Детальніше про реальний 
стан справ щодо впровадження системи точного землеробства 
в господарствах (холдингах, великих, дрібних):
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— Основна проблема — це відсутність в агроспільноти по-
вного розуміння можливостей цифрових рішень. Сільгоспви-
робники та їхні агрономи просто «тонуть» у морі даних. І коли 
«виплисти» сил уже не вистачає, тоді й приймають рішення 
щодо впровадження кількох, інколи навіть незв’язаних між со-
бою, цифрових рішень. Або продовжують працювати, як ра-
ніше, не розуміючи, чого їх сусід за однакових умов роботи 
зумів і парк техніки оновити, й навести лад у селі, поліпшивши 
його інфраструктуру й добробут людей. Дрібним агропідпри-
ємствам та фермерам недосяжні послуги з оцифрування агро-
бізнесу (електронні карти полів, аналітика стану посівів, про-
гнозування врожайності та контроль за збиранням врожаю). 

— Треба розділяти інтереси власників бізнесу й найманого 
менеджменту. Добре, коли власником і директором підпри-
ємства є одна особа. Запроваджувати «цифру» на такому 
агропідприємстві легко й просто. Але зовсім інша річ, коли 
власник перебуває, умовно кажучи, на іншому континенті. І 
ось тоді, як то кажуть, воля-вольниця для найманих кадрів. 
Зокрема, мені доводилося робити аудит перед придбанням 
господарства, що збанкрутувало. Там, на моє здивування, 
було запроваджено систему автоматизації та контролю ви-
конання робочих процесів, але виявилося, що всі наявні 
на техніці датчики вже два роки як відключені від ПЗ (про-
грамного забезпечення). Дивно? Але тут дуже постаралися 
дискредитувати роботу ПЗ самі ж наймані працівники, що 
вдавалися до саботажу та ламали обладнання. Після при-
дбання цього господарства виявилася ще одна прикрість: 
попередники зробили ще один «подарунок» — орендували 
на 50 років під’їзні шляхи до полів.

Окрема «пісня» автоматизації — це елеватори. Якщо вда-
ється встановити хоча б незалежний контролер на вагах 
і вологомір — ви молодець. Відмови керівництва аргумен-
туються по-дитячому: від банального «в мене нема вільної 
розетки для підключення чи людини для відбору проб» 
до «а  ми не хочемо класти кукурудзу у вологомір»… Під-
сумком цього демаршу у масштабі країни є експорт аграрної 
продукції на 20 млрд доларів і збиткова фінансова звітність 
більшості компаній, які беруть участь у цьому процесі. Нічо-
го вас не дивує? Популярністю користуються елементи, що 
не мають у своєму функціоналі реального контролю за збо-
ром врожаю у великому підприємстві. І ось чому. Насправді 
ігнорування технологічної новації має глибокий економічний 
підтекст. З власного досвіду скажу: чим більше господарство, 
тим більше всіляких новацій буде використовувати — і точне 
землеробство, і переобладнання сівалок, і супутникові знім-
ки… Але є виняток — автоматизований контроль за фактично 
зібраним врожаєм. Інноваційні технології не стоять на місці, 
й  нині за допомогою електронного контролю можна убез-
печитися від крадіжок і врахувати все до гектара. Але чи всі 
готові до цього?

Перелік рішень, які впроваджують або частково 
впроваджують у господарствах

зелений — широко 
використовується

жовтий — частково 
використовується

блакитний  — рідко 
використовується

Автоматизований кон-
троль видачі пального 
з ідентифікацією водія 
і транспортного засо-
бу, зливи ПММ

Автоматичний розрахунок 
оброблюваної площі по-
ля в розрізі технологічних 
операцій і для нарахуван-
ня зарплати

Ідентифікація ТЗ під час 
вивантаження з комбай-
на (BLE і RFID-мітки), 
контроль присутності ТЗ 
під час вивантаження, 
контроль роботи шне-
ка, показники намолоту 
в розрізі комбайнів

Заправки/зливи паль-
ного, витрата паль-
ного на один гектар 
обробленої площі, кон-
троль рівня пально-
го в баку

Автоматична ідентифікація 
водія

Незалежний облік ва-
ги на елеваторі, 
ідентифікація ТЗ на 
ваговій, вологість і вага 
зерна, яке перевозять з 
поля, автоматичне виз-
начення поля й культури 

Супутникові знімки 
полів, прогнозу-
вання врожайності, 
моніторинг полів 
дронами

Маршрути, автоматичні 
повідомлення 
про порушення, 
фото- і відеофіксація

Дані від локальної 
метеостанції, по-
казники температу-
ри й вологості ґрунту, 
кількість опадів за 
період, контроль по-
годних умов під час 
роботи обприскувачів

Облік ТМЦ: насіння, до-
брив і ЗЗР. Загальні ви-
трати по підприємству 
на полі й у розрахунку на 
гектар 

Загальні витрати пального 
по господарству в розрізі 
типів польових робіт 

Контроль і облік видачі 
пального з АЗС, контроль 
присутності ТЗ під час 
заправки 

Урожайність, валовий 
збір, карта врожайності 
поля

Аналітика розвитку куль-
тур = індекси стану рос-
лин: EVI2, GRVI, VARI, 
NDVI, NDRE, ENDVI 

№2

№3

Які на сьогодні основні перепони 
впровадженню електронних 
рішень, що є основою точного 
землеробства?

Які елементи користуються 
високою популярністю, 
а які – ні й чому?

Більшість агропідприємств використовують застарілі методи-
ки ведення обліку та контролю, не завжди доступна інформа-
ція про новітні технології та методики їхнього впровадження. 
Діджиталізація не може бути впроваджена точково, адже це 
велика павутина рішень, знань, комунікацій, технологій, де всі 
ланки взаємозалежні та однаково важливі. Від впровадження 
цифрових рішень у виграші абсолютно всі — і фермери, і дер-
жава. В АПК України функціонує багато фермерських госпо-
дарств та аграрних підприємств, але вирахувати точно суму 
податків, що підлягають сплаті для поповнення бюджету, на-
разі неможливо через брак даних щодо точного обліку вро-
жаю, зібраного агропідприємствами та фермерами.
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— Тут варто визначитися стосовно автоматизації в аг-
росфері: якщо ми говоримо про теплицю, то вже тепер є 
повністю автоматизовані та автономні теплиці. В рослин-
ництві автоматизація завдяки інтернету речей (ІоТ) може 
охоплювати до 80-90% виробничих процесів. Знову ж таки 
треба враховувати фактор впливу небажання найманого 
топ-менеджменту впроваджувати системи, що роблять усі 
процеси прозорими й відкритими для контролю. Тут я маю 
на увазі й прозоро сплачені податки, й ощадливу сівозміну, 
а не тільки «кукурудза—соняшник—ріпак—офшор». Створе-
но експертну систему CLARA (Cash-flow linked Agriculture 
Risk Assessment tool), що дає змогу оцінювати ризи-
ки кредитування сільськогосподарських позичальників 
за допомогою точного моделювання прогнозного грошово-
го потоку господарств. Цей сервіс аналізу кредитоздатності 
агроклієнтів на базі грошових потоків, швидко й ефективно 
оцінює виробничі ризики в сільському господарстві й допо-

№5 Коли в Україні (світі) ми зможемо побачити господарство, в якому 
 всі процеси автоматизовані й людина виконує лише функції  
їхнього контролю?

магає зробити прогнозні розрахунки для фермерів на базі 
технологічних карт з виробництва різної агропродукції. 
Як на мене, все чесно й прозоро. До речі, я багато сподівань 
покладаю на нашу аграрну молодь, в якої інше світосприй-
няття. Крім того, оскільки молодь нині не розглядає сільське 
господарство як професію й не має наміру будувати таку 
кар’єру чи бізнес, виникає потреба трансформувати агро-
сектор, аби він став інтелектуальним та економічно прива-
бливим через таке зрощення «ІТ + Агро». До того ж ринок 
потребує цілісної інтегрованої системи й комплексу послуг 
з впровадження інновацій, які зроблять його кращим діло-
вим партнером для всіх ланок аграрної екосистеми.

Ірина КРАВЕЦЬ,
член експертного комітету з розвитку сфери штучного 

інтелекту Міністерства Цифрової трансформації України,
керуючий партнер CleverAgri

Чи замінять  
у сільському господарстві 
машини людей?№4 —  Наразі роботів, яких застосовують в агросфері, роз-

поділяють на три великі групи: 
1 —  для внесення пестицидів та прополювання 

сільськогосподарських культур; 
2 —  для виконання висіву; 
3 —  для збору врожаю в обмежених умовах 

(наприклад, під час збирання суниці  
вони відрізняють за допомогою  
«штучного зору» ягоди за їхньою стиглістю  
та розкладають по різних кошиках). 

До речі, зараз уже пропонують працевлаштування в аг-
росфері з обслуговування роботів. Зокрема, у професій-
ні обов’язки найнятих працівників входить перевезення 
на причіпному лафеті агроробота на поле та  технічне 
обслуговування механізмів, як от заміна мастила або ви-
конання незначного ремонту. 

Роботи, на мою думку, більш затребувані у невеличких 
господарствах, де на плечі фермера лягає дуже багато 
різноманітних завдань — від добору оптимальних гібри-
дів аж до ведення бухгалтерського обліку. 

Фактично на роботів можливо просто перекласти од-
номанітну роботу на полі. У середніх та великих підпри-
ємствах ті рОботи, що зараз виходять з конвеєра, не є 
економічно доцільними, окрім деяких — для збору цитру-
сових, наприклад, де на відкручування одного апельсина 
робот витрачає 3 секунди, тоді як людина — 15 секунд.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ в АГРОБІЗНЕСІ:  
виклики майбутнього і як бути до них готовими?

«Кожне виробництво та бізнес, які використовують енергію, мають бути енергоефективними. Навіть, якщо вони 
надають тільки послуги». Складно не погодитися з автором цих слів, Олегом Бурдо, д.т.н., професором Одеської 
національної академії харчових технологій.

■  ін н о в а ц і ї
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Не потрібно бути експертом, щоб помітити зростаючі 
виклики в енергобезпеці країни та і світу в цілому. Про 
ціну енергетичних ресурсів можна довго дискутувати як 
на побутовому рівні, так і на промисловому. Та поки в ко-
трий раз критикуємо нашу владу та недоброзичливих су-
сідів, питання енергоефективності набирає все більшої 
актуальності.

Тема енергоефективності вже тривалий час є актуальною 
і в агро-медіа. Перша хвиля пов’язана з активною популя-
ризацією біоенергетичних та біогазових технологій, що пе-
реробляють відходи агровиробництва та рештки біомаси. 

Тут є кілька ліній сюжету: 
1) переробляти відходи, які і так десь потрібно утилізувати; 
2)  вироблену електроенергію можна використати на по-

треби господарства і не платити постачальнику; 
3)  надлишок можна продати по «зеленому тарифу», 

з яким держава не завжди знає як бути.

Ще одним досить активним напрямком є використан-
ня сонячної енергії, де в діло йдуть як малопродуктивні 
землі, так і дахи виробничих приміщень, корівники, еле-
ваторні комплекси та присадибні ділянки. Принцип дії 
тут, звичайно, інший, а от ціль така ж: «енергоефективність 
та прибуток».

Що ж таке енергоефективність?  
Далі спілкуємося з Олегом Бурдо, 
завідувачем кафедри процесів, обладнання 
та енергетичного менеджменту Одеської 
національної академії харчових технологій, 
д�т�н�, проф�, заслуженим діячем науки  
та техніки України, лауреатом Державної  
премії України в галузі науки та техніки:

■  Енергія, на моє розуміння, це – товар. Якщо вмієш 
його використовувати ефективно – отримуєш при-
буток. Якщо марнотратно – станеш банкрутом. Тому 
кожне виробництво та бізнес, які використовують 
енергію, мають бути енергоефективними. Навіть, якщо 
вони надають тільки послуги.

■  Також підкреслю правильність використання терміну 
«енергоефективність», а не «енергозбереження». Бо 
максимальна межа «енергозбереження» – це нульове 
споживання енергії. І слідом продовжу думку про по-
милковість державної політики «енергозбереження». 
На відміну від сусідньої Білорусі, яка обрала політику 
«енергоефективності», Україна зараз споживає вдвічі 
більше енергії на одиницю ВНП.

■  Для визначення ефективності енергетичних ресур-
сів використовують критерій питомі витрати енергії 
на одиницю продукції (1 кг, 1 л, 1 шт. тощо). За цим 
показником Україна програє індустріально розвину-
тим країнам у 2-4 рази. І якщо говорити про рівень 
«енергоефективності» сільського господарства за 10-
ти бальною шкалою, то оцінка для України не може 
бути більшою 2 балів.

Енергоефективність як процес полягає у використанні 
меншої кількості енергетичних ресурсів для виробництва 
аналогічної кількості продукції та зменшення негативних 
екологічних наслідків від цього процесу. Відразу варто 
відмітити, що під енергоресурсами ми розуміємо теплову 
та електроенергію.

В 2017 році сільське, лісове та рибне господарство України 
використало 6,728% від валової кількості спожитих в Україні 
енергоресурсів (4,021% – теплової та 2,707% – електроенер-
гії). При цьому харчова промисловість у сукупному значенні 
– 16,617% (3,69% – теплової та 12,927% – електроенергії). 
Аналіз трирічної динаміки (2015-2017 рр.) показує, що по-
казники залишалися практично на тому ж рівні.

За статистичними даними Enerdata, зокрема, за 2000-
2016 рр. енергоємність ВВП знижено у США – на 37,1%, 
у цілому по країнах ЄС – на 26,5%, у тому числі у Велико-
британії – на 39,3%, Німеччині – на 22,3% при зростанні 
ВВП на 33%; 25%; 32%; 21% відповідно. У Китаї за вказа-
ний період обсяги ВВП зросли у 3,25 рази при зниженні 
енергоємності на 53%. 

 
Повертаючись до сільськогосподарського виробництва, 

у топ енерговитратних галузей однозначно ввійдуть: те-
пличний бізнес, зерносушильні комплекси, утримання 
птахо- та свиноферм. За показником енергоємності про-
цеси зневоднення зерна посідають лідируюче місце се-
ред усіх операцій післязбиральної обробки та переробки 
зерна зібраного врожаю в борошномельно-круп’яну і ком-
бікормову продукцію. 

При вирощуванні томатів доля енергетичних ресурсів 
у структурі собівартості продукції при її виробництві за ні-
дерландськими технологіями іноді сягає 70% (лише до-
бове споживання енергоносіїв для одного блока теплиць 
№9 ПрАТ «Комбінат «Тепличний» Київської області у вес-
няний період становить до 5000 м³ (56%) природного газу, 
а електричної енергії – близько 6000 кВт/год (14%)). 
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Як бачимо, показник «енергоефективності» 
для агробізнесу та харчової промисловості 
є вагомим показником в собівартості 
кінцевої продукції, а тому впливає й на 
конкурентоспроможність та прибутковість 
господарюючої одиниці�

Ще один зовсім непересічний факт: за оцінками екс-
пертів запас технологічних потужностей України ста-
новить не більше 10 років. Це свідчить лише про одне: 
повномасштабна модернізація виробничих потужностей 
невідворотна. І тут на перший план виходять «енергое-
фективні технології», які забезпечать розумне викорис-
тання енергетичних ресурсів і збережуть прибуток.

З чого розпочати «енергомодернізацію»? 
Продовжуємо розмову з Олегом Бурдо:

■  Перші кроки для всіх загальні: енергетичний аудит 
будівель, технологічних ліній, виробничих комплек-
сів підприємств. За результатами такого моніторингу 
необхідно обґрунтовувати проекти для впроваджен-
ня. Проекти обов’язково повинні включати економіч-
ні висновки щодо терміну окупності та матеріальних 
витрат. Далі складають Програму підвищення енерге-
тичної ефективності об’єкта. Така ж обґрунтована Про-
грама має бути й для країни загалом.

■  Якщо говорити про національний рівень, то, на жаль, 
існують серйозні бар’єри щодо реалізації Програми: 
нерозуміння перших осіб у владі, виробництві, регі-
оні щодо необхідності етапу моніторингу, організації 
регулярного вимірювання та реєстрації параметрів, 
доцільності встановлення лічильників. Другий бар’єр 
– бракує фахівців-енергоменеджерів, як на етапі 
проведення енергетичного аудиту, так, і особливо, 
на етапі впровадження Програми. Третій бар’єр – ті-
ньова економіка, яка приховує необхідну для аналізу 
інформацію щодо випуску продукції.

■  Важливо під час розробки Програми визначити прі-
оритети та запланований рівень, якого треба досягти: 
кращий у галузі, кращий у світі, чи перевершити вже 
досягнуте. Якщо є задача перевищити світовий рівень, 
то треба знайти науково обґрунтовані проекти з інно-
ваційними підходами. Якщо задача простіша, то треба 
використати вже відомі рішення. Повторюю, що функ-
цією цілі є питомі показники витрат енергії на одини-
цю продукції.

■  Що стосується інноваційних розробок, то в Україні їх 
достатньо. Наприклад, у нас на базі Одеської націо-
нальної академії харчових технологій розвивається 
напрямок «технології направленої енергетичної дії». 
У рамках напрямку відкрито новий ефект «механоди-
фузія». Розроблено конструкції зерносушарок з ККД 
60-85% при екологічно безпечних режимах сушіння. 
Розроблено екстрактори, випарні апарати, аналоги 
яких відсутні у світі. Отримано неенергоємні харчові 
продукти з рослинної сировини.

Де знайти енергоефективні технології  
для агробізнесу?

Враховуючи об’єктивну необхідність пошуку енергое-
фективних технологій, ми втретє проводимо міжнарод-
ний експофорум AgroEnergyDAY 2020, який відбудеться 
26-29 жовтня у м. Києві в рамках міжнародної виставки 
«ІнтерАГРО 2020».

Експофорум включатиме експозицію, де будуть представ-
лені енергоефективні рішення для агробізнесу, біоенерге-
тичні та біогазові технології, сонячні електростанції. А також 
на відвідувачів очікує дводенний бізнес-форум, на якому 
розглядатимуться ключові питання енергоефективності аг-
робізнесу та можливостей модернізації виробництва.

На завершення� Ще раз хочу подякувати пану 
Олегу Бурдо за експертні коментарі і звичайно 
з нетерпінням сподіваємося на зустріч  
26-29 жовтня на AgroEnergyDAY 2020, м. Київ.

Руслана Бондаренко,
координатор спеціалізованого експофоруму 

AgroEnergyDAY 2020
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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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ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧ «ГОРИНИЧ» ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ:

• ліквідації ущільнень (плужна підошва, дискова підошва, наслідки використання вантажного транспорту в полі), 
що дає можливість кореневій системі рослин розвиватись;

• накопичення вологи в глибоких шарах ґрунту, що мінімізує залежність урожайності від весняно-літніх опадів. 
Накопичена волога використовується рослинами протягом всього періоду росту та сприяє їх росту та розвитку;

• збагачення ґрунту киснем;

• збереження біоти. Внаслідок обороту пласта відбувається руйнування природного середовища аеробних 
та анаеробних бактерій, що призводить до їх загибелі та зниження врожайності та родючості ґрунтів. 
Глибокорозрихлювач ГОРИНИЧ не лише зберігає біоту та накопичує рослинні рештки, а й зупиняє процес 
деградації ґрунту, сприяє відновленню гумусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧІВ «ГОРИНИЧ» ВИРОБНИЦТВА ТОВ «АГРОПРАЙД»

ГОРИНИЧ 200 ГОРИНИЧ 240 ГОРИНИЧ 250 ГОРИНИЧ 300 ГОРИНИЧ 350 ГОРИНИЧ 500 ГОРИНИЧ 650

Робоча  
ширина, м

2 2,4 2,5 3 3,5 5 6,5

Транспортна 
ширина, м

2,4 2,4 2,5 3,24 2,5 2,7 3,2

Вага агрегату, т 0,87 0,92 1,075 1,68 4,6 6 8,1

Диски 
(тип, кількість)

- - - -
По замовленню 

18 шт
По замовленню 

24 шт
По замовленню 

32 шт

Стійки 
(тип, кількість)

дельтаплау/ 
дельта НТ  

З шт

дельтаплау/
дельта НТ  

4 шт

дельтаплау/
дельта НТ  

5 шт

дельтаплау/
дельта НТ  

7 шт

дельтаплау/
дельта НТ  

5 шт

дельтаплау/ 
дельта НТ 

7 шт

дельтаплау/
дельта НТ  

9 шт

Коток (тип) По замовленню По замовленню По замовленню По замовленню По замовленню По замовленню По замовленню

Тип  
агрегатування

навісний навісний навісний
навісний,  
причіпний

причіпний причіпний причіпний

Потужність 
трактора

від 80 к.с. від 120 к.с. від 150 к.с. від 200 к.с. від 250 к.с. від З10 к.с. від 400 к.с.

ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧ «ГОРИНИЧ»
ГЛИБОКОРОЗРИХЛЮВАЧІ «ГОРИНИЧ» — ЦЕ ПРИНЦИПОВО НОВИЙ ТИП АГРЕГАТІВ ДЛЯ ОСНОВНОГО 

БЕЗВІДВАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УСУНЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ОРАНКИ

ТОВ АГРОПРАЙД (067) 112-0-112 
(066) 112-0-112

ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА
agropride.com.ua

A1
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ПІДЛОГОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ ДЛЯ СКЛАДІВ НАПОЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

ТОВ АГРОПРАЙД (067) 112-01-12 
(066) 112-01-12

ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА
agropride.com.ua

• 100% ПОКРИТТЯ ПЛОЩІ ЗЕРНОСХОВИЩА;

• ВИСОТА ЗАСИПКИ ДО 18 М!

• МАКСИМАЛЬНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ;

• ЕКОНОМНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ—МОЖЛИВІСТЬ 
ЗАПУСКУ ТІЛЬКИ ПОТРІБНИХ ЛІНІЙ;

• МОЖЛИВІСТЬ БЕЗКОШТОВНОЇ РОБОТИ!

• НАДМІЦНА ЗВАРНА ОЦИНКОВАНА  
КОНСТРУКЦІЯ— ВИТРИМУЮТЬ ВАГУ  
СУЧАСНИХ ЗЕРНОВОЗІВ!

• НЕ ЗАВАЖАЮТЬ РУХУ ТРАНСПОРТУ;

• ЗАХИЩЕНІ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ КОВШАМИ;

• НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ!

ТОВ АГРОПРАЙД ПРОПОНУЄ КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ПО ПРОЕКТУВАННЮ,  
ВИРОБНИЦТВУ, МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ  

ПІДЛОГОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В СКЛАДАХ НАПОЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ  
ЧИ КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ СКЛАДУ

• КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ, ВОЛОГОСТІ, СТАНУ ЗЕРНОВОГО НАСИПУ;
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ САМОЗІГРІВАННЯ ТА ПРОРОСТАННЯ ЗЕРНА;
• УПОВІЛЬНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ШКІДНИКІВ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМ ШЛЯ-

ХОМ В ПРОЦЕСІ ПІДСУШУВАННЯ ЧИ ОХОЛОДЖЕННЯ ЗЕРНОВОГО НАСИПУ;
• ПРОФІЛАКТИЧНА ОБРОБКА ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ;
• ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВИЙ ЗІГРІВ НАСІННЯ ПЕРЕД ПОСІВОМ;
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІСЛЯЖНИВНОГО ДОЗРІВАННЯ ЗЕРНА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ПОСІВ-

НИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ, ГАЗАЦІЇ І/АБО ДЕГАЗАЦІЇ ЗЕРНОВОГО НАСИПУ ПІСЛЯ ФУМІГАЦІЇ.

A1
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Вже славнозвісний Законопроект №2178-10 «Про вне-
сення змін у деякі законодавчі акти України про обіг зе-
мель сільськогосподарського призначення» підтримала 
більшість народних обранців. Злившись у доволі непри-
родній ситуативній коаліції, «Слуга народу», «Європейська 
солідарність», «Голос», а також депутатська група «Довіра» 
й п’ятірка позафракційних парламентарів дали 259 голо-
сів «за». Чого виявилося більш ніж достатньо, щоби при-
йняти епохальне рішення. Але зі знаком плюс чи мінус?

 ПРИЙНЯТО НА КОЛІНАХ 

Такий поспіх і порушення низки регламентних норм, 
яке ще може датися взнаки, були не від хорошого життя – 
а від зловісного коронавірусу та бідної економіки, що ледь 
животіє. Як пояснював заздалегідь сам Президент України 
Володимир Зеленський: «Через коронавірус Україна фак-
тично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи. Перший 
– ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого 
ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансо-
вих партнерів у розмірі щонайменше $10 млрд. 

ЗЕМЛЯ в НОКАУТІ

ЗУСТРІЧАЙМО ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ! ОПЛЕСКАМИ ЧИ КУЛАКАМИ?

Свого часу всесвітньовідомий голова 

Києва Віталій Кличко радив мешканцям 

міста «готуватися до землі»� Легенда 

світового боксу, як пояснили тлумачі, 

традиційно обмовився і насправді мав 

на увазі зиму� Зима пройшла, весна 

прийшла, а також пандемія з карантином� 

Та вони не завадили новітнім легендам 

законодавчого рингу сказати своє вагоме 

слово – готуйтесь до землі! В ніч з 30 

на 31 березня на позачерговому засіданні 

Верховної ради депутати підтримали 

законопроект про відкриття ринку землі� 

Противники земельної реформи, начебто, 

були відправлені в нокаут� Але, можливо, 

з ними і здоровий глузд та інтереси країни�
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■  Ціна продажу ділянок сільськогосподарського при-
значення не може бути нижчою від їх нормативної 
грошової оцінки. Зараз законом передбачена міні-
мальна межа, яка становить 28 тис. грн за га. Дана 
норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

■  До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки 
фізичні особи-громадяни України. З 1 січня 2024 року 
купувати землю дозволять українським юридичним 
особам в концентрації не більше 10 тис. га.

■  Допуск іноземців до купівлі землі на території Украї-
ни буде можливим лише після прийняття відповідно-
го рішення на загальнонаціональному референдумі.

■   Іноземним громадянам забороняється купівля зе-
мельних ділянок у п’ятидесятикілометровій зоні від 
державного кордону України, незалежно від рішення 
референдуму.

■  Юридичним особам, учасниками яких є громадяни 
держави-агресора, фізичним особам, щодо яких за-
стосовані санкції, забороняється купувати землю на-
віть за умови проведення референдуму.

■   Землі сільськогосподарського призначення держав-
ної та комунальної власності продаватися не будуть.

■   Банки можуть бути власниками земельних ділянок 
у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути 
відчужені на торгах протягом 2-х років.

Це потрібно для стабілізації економіки та подолання 
кризи». Альтернативою, на думку Президента, були про-
вал цих законів (земельного та банківського) – і повний 
провал економіки й загроза дефолту.

Можна погодитися з тим, економіка країни знаходить-
ся в напівпритомному стані, до чого її успішно довели 
шановна влада з не менш шановними попередниками 
без всякого ще коронавірусу. Але виникають певні сумніви 
щодо обіцяної фінансової панацеї від міжнародних парт-
нерів. Чи не буде ціна прийнятої «на коліні» – та на колі-
нах перед МВФ – земельної реформи занадто високою.

ФОРС-МАЖОРНА РЕФОРМА

То ж які основні положення форс-мажорного земель-
ного законопроекту? Насамперед, запуск ринку землі 
в Україні відклали – він запланований на 1 липня 2021 
року, а не 1 жовтня 2020 року, як це було у попередній 
редакції. 

А все інше нагадує конвульсивні спроби під тиском 
«міжнародних партнерів» вгодити всім депутатським за-
баганкам, щоби отримати потрібні голоси:

■  Концентрація землі в одні руки в перші два роки після 
запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.

■   Орендарі мають право першочергового викупу 
на землю.

■  Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки 
у безготівковій формі.

«Незалежно від кризи – вона не зупинить ринок землі. Ми могли не прийняти цей закон, було б 20 криз, все одно 

люди б продавали землю. Вони б називали це по-іншому. Ні я, ні ви, ні Верховна Рада… Мертві прийдуть –  

вони не зупинять це. Основне завдання: замість «сірого» зробити «білий» ринок землі».

Микола Сольський,  
представник фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики
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Останній пункт є одним з найбільш дискусійних. Чи-
мало експертів вважають, що голосування земельного та 
банківського закону в одному пакеті згідно побажання 
«міжнародних фінансових партнерів», свідчить про одне: 
поставити під свій повний контроль банківську систему 
і за рахунок цього скупити українську землю. Характер-
но, що Світовий Банк, вітаючи реформу, наполегливо за-
кликав до її якнайшвидшого поглиблення, оскільки закон 
про обіг земель сільськогосподарського призначення – це 
лише «перший крок до створення прозорого та ефек-
тивного ринку сільськогосподарських земель в Україні». 
СБ,  зокрема, заявив: «Однак для того, щоб повністю за-
хистити інтереси українців і забезпечити прозорий про-
даж земель, потрібно щонайшвидше ухвалити низку до-
даткових законів… Також важливим буде дати можливість 
юридичним особам брати участь у ринку земель для за-
безпечення здорової конкуренції і послабити обмеження 
на загальну площу земельних ділянок, які можна придба-
ти у власність. Ці реформи є критичними для залучення 
інвестицій у сільське господарство, відкриття доступу 
до фінансування для фермерів і забезпечення справед-
ливої вартості активів для українських землевласників».

 ЗЕМЛЯ В МАСЦІ

Юлія Тимошенко, голова парламентської фракції «Бать-
ківщина» з цього приводу жорстко заявила: «Маски ски-
нуто! Президент Зеленський і депутати, які працюють 
в інтересах міжнародних спекулянтів, здали Україну, 
проголосували за продаж землі! Це було зроблено по-
злодійськи. Пізньої ночі, під час епідемії, коли люди не мо-
жуть опиратися свавіллю, в момент серйозної фінансової 
кризи. Владу не зупинили ані цілковите несприйняття та-
кого рішення громадянами, ані протести аграрних асоці-
ацій, ані заклики майже 400 рад різних рівнів. 259 депу-
татів, яких тепер ми знаємо поіменно, віддали 72% нашої 
території закордонним шахраям».

Можливо, ця заява звучить дещо категорично, 
але навіть серед прихильників зняття 
мораторію на продаж землі виникає багато 
питань� Навіть якщо винести за дужки 
реальну небезпеку втратити основний 
актив – українську землю, яка є однією 
з найродючіших у світі�

Наприклад, член комітету Верховної Ради України з пи-
тань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк, гово-
рить: «Серед ночі, коли більшість українців перебувають 
на карантині та самоізоляції, Верховна Рада ухвалила за-
кон про ринок землі (№2178-10).Особисто я вважаю, що 
ринок землі потрібен, але не такий! Я категорично проти 
того, щоб під тиском МВФ ухвалювати важливі держав-
ницькі закони! Для чого десятки разів змінювати закон, 
щоб в результаті отримати щось недієве?»

Взагалі, багатостраждальний закон по обігу землі за-
лишає занадто багато прогалин та невизначеності навіть 
на першому етапі його впровадження. А що буде далі, на-
певне відповісти не в змозі ніхто з його ініціаторів й під-
писантів. Та й сама мотивація й процедура прийняття на-
стільки визначального для країни рішення викликають 
великі сумніви у низки фахівців. «Ніколи не приховувала, 
що є прибічницею ринку землі в Україні. І так, ви всі зна-
єте, що приховано цей ринок вже давно існує. Мотивація 
ухвалення Закону саме зараз для мене досить сумнівна 
(недопущення дефолту і продовження співпраці з МВФ? 
Щось мені підказує, що МВФ чудово розуміє економічні 
реалії зараз...). Як і багато його положень (хоча ще знаю, 
як і ви, не всі його елементи: банки? пов'язані особи? 
інші прогалини?), – говорить Ольга Трофімцева, колишня 
в.о. міністра аграрної політики і продовольства України. 
– Чому саме 1 липня 2021 року? Чому саме 100 га обме-
ження (після таких крайнощів як 200 тис. га)? Як це еконо-
мічно чи якось обґрунтовано? Такі ігри в «чорну скриню» 
з такими важливими для країни темами – не найкраща 
опція в усіх сенсах. Влаштовано хаотичні танці з бубнами 
навколо цього законопроекту (плюс абсолютно бездарна 
комунікація з сектором). Юридична недбалість і нехтуван-
ня регламентом і процедурами в процесі ухвалення рі-
шення може також призвести до того, що цей Закон буде 
«відмотаний» назад з формальних причин. І тоді це до-
дасть ще непотрібного країні хаосу і невпевненості».

 ПОКУПЦІ В ОРЕНДІ

Здавалося, для того, щоби вгамувати політичних опо-
нентів та заспокоїти населення, концентрацію землі в од-
них руках із захмарних 200 тис. га зменшили всього лиш 
до 100 га – та й то лише для фізичних осіб. Це, по ідеї, 
має запобігти монополізації земельного банку. Але 100 
гектарів можуть бути цікавими лише для дрібних ферме-
рів, а не для агрокомпаній. Їм залишиться або орендувати 
землю, або купувати її через корупційні схеми. Це аж ніяк 
не буде сприяти розвитку цивілізованого ринку та забез-
печенню прав власників землі.

Досить симптоматично, що Юрій Косюк, засновник і CEO 
агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», заявив, що 
МХП не планує скуповувати землю. 
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Відомий агропромисловець та політик при цьому веле-
мовно підкреслив: «Ринок землі в Україні має бути вільним. 
Ніхто не повинен обмежувати людей в їх праві розпоря-
джатися своїм майном».

Більш конкретним у своїх оцінках та претензіях до при-
йнятого закону був генеральний директор агрохолдингу 
HarvEast Дмитро Скорняков: «На жаль, закон передбачає 
величезну кількість обмежень, тому він не призведе до іс-
тотного економічного зростання в найближчій перспективі. 
….Однак навіть такий закон набагато кращий, ніж те, що ді-
ється зараз (скуповування емфітевзису, купівля через бійців 
АТО тощо). Великий мінус цього закону в тому, що держзем-
лю не приватизують. А саме на державній землі зараз за-
робляють усі, хто завгодно, але не держава та її громадяни».

Загалом представники великих агрохолдингів в своїх 
деклараціях схиляються до того, що вони не стануть ку-
пляти землю, а будуть продовжувати орендувати її. Або 
у пайовиків, або у тих, хто цю землю вже придбав, але 
не в змозі ефективно на ній господарювати.

 ЗЕМЛЯ «ПО-СІРОМУ»

На думку прихильників земельного закону, він саме 
на часі, хоча і прийнятий за надзвичайних економічних 
обставин. Мовляв, реформа зможе легалізувати наявну 
практику обігу земельних угідь, ввести «сірий» ринок у ци-
вілізоване «біле» русло. І ніяка економічна криза цьому 
начебто не в змозі завадити.

«Незалежно від кризи – вона не зупинить ринок землі. 
Ми могли не прийняти цей закон, було б 20 криз, все одно 
люди б продавали землю. Вони б називали це по-іншому. 
Ні я, ні ви, ні Верховна Рада… Мертві прийдуть – вони не зу-
пинять це, – заявив Микола Сольський, представник фрак-
ції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної та земельної політики. – Основне завдан-
ня: замість «сірого» зробити «білий» ринок землі».

Але як раз це знаходиться під величезним сумнівом. 
Член команди «Слуга народу», недавній міністр еконо-
міки Тимофій Милованов зазначає, що через обмеження 
для юридичних осіб У прийнятому законі про обіг земель 
постраждає економіка і самі власники земель. По його 
словам, ухвалений закон повторить ваучерну привати-
зацію, але тепер з землею. У той же час, обмеження, які 
залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і не-
ефективним. Зокрема, те що перші три роки юридичні 
особи не зможуть купувати землю, є серйозним ударом 
по розвитку сільськогосподарської галузі.

Натомість, така боротьба зі спекулянтами стала для них 
справжнім подарунком. «У той же час, люди, які звикли 
до «сірих» схем і мають вільну готівку, зможуть скорис-
татися новим ринком землі для накопичення великих 
обсягів землі. Також як у 1990-х певні групи людей за-
хопили підприємства через ваучери, скупивши їх за без-
цінь і використовуючи підставних осіб, на цей раз землю 
можуть скупити через десятки або сотні підставних осіб, 
кожна з яких придбає по 100 га, – передбачає екс-міністр. 
– «Ці схеми продовжать процес концентрації контролю 
над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть ви-
користовуватися чесним бізнесом, на ринку буде обме-
жена конкуренція. Значить, сьогоднішні власники землі 
не отримають справедливу ціну і будуть знову обмануті».

 ЗЕМЛЯ В ЛИХОМАНЦІ

Звичайно, законом передбачена необхідність пере-
вірки відповідності набувача або власника земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення. Зокрема, 
при здійсненні кожної угоди купівлі-продажу, нотаріус по-
винен встановити, чи може конкретний покупець придба-
ти цю ділянку: чи є він громадянином України, яка площа 
земель перебуває у його власності, чи має він відношення 
до юридичних осіб (компаній) тощо. Також ведеться робо-
та над створенням електронної системи моніторингу, яка 
має забезпечити органи державної влади та громадян да-
ними та аналітикою про стан земельних відносин у реаль-
ному часі, забезпечувати публічний контроль у цій сфері.

Передбачається, що порушення вимог закону, які вста-
новлюються до власника земельної ділянки (концентрація 
землі, громадянство тощо), є підставою для визнання пра-
вочину, за яким набувається право власності на земельну 
ділянку, недійсним. І в цьому випадку недоброчесному по-
купцю загрожує конфіскація земельної ділянки.

Ось такий суворий закон. Та на жаль, ми всі чудово ро-
зуміємо, наскільки необов’язкове та вибіркове виконання 
законів в наших реаліях. І твердити, що в умовах еконо-
мічної кризи та, будемо відверті, кризи державного управ-
ління, можна гарантувати чітке дотримання настільки ко-
рупційно вразливого закону, може лише затятий оптиміст.

Можна констатувати, що закон, 
сформульований таким чином,  
щоби задовільнити всіх, не задовольняє, 
по великому рахунку, нікого�  
Ні аграрний сектор, ні власників землі,  
ні міжнародних фінансових партнерів�  
Навіть переможці на законодавчому рингу 
не знають, до якого ринку це приведе  
та до якої землі нам треба готуватися�

Кирило Степний
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В наших українських реаліях роботи у сільгоспвиробництві 
ми всі розуміємо, що результат залежить не тільки від погод-
них умов, а ще й від вартості продукції і курсу валюти на ринку 
України.

Як хотілося б, щоб все було доступно, а продукція вироб-
ництва коштувала гідних грошей, але на жаль все по-іншому. 
Ось тут хороші ідеї і народжуються на родючому ґрунті у сіль-
ськогосподарській галузі, де існує традиція робити найкраще 
з доступного.

Це і є головним принципом блоків підвищення продуктив-
ності AGRO STEINBAUER (виробництво Австрія):

ЛІДЕР З ЯКОСТІ ПО ДАНОМУ ОБЛАДНАННЮ  
У СВІТІ! (3 роки гарантії!!!)

Модулі потужності STEINBAUER для сільськогосподарської 
техніки, тракторів і комбайнів це:

• збільшення потужності й крутного моменту двигуна до 
25%;

• знаряддя більшої робочої ширини, більше механізмів і 
причепів, більше потужності і тягової сили в той же самий час 
на одному і тому ж тракторі, комбайні чи машині;

• зниження витрат палива від 10 до 15%;
• здатність охопити більше оброблених гектарів на годину;
• оптимізація часу польових робіт;
• більше ефективності за робочий день у полі, при посіві або 

збиранні врожаю;
• збір врожаю з оптимальною швидкістю для отримання 

максимальної прибутковості;
• точний контроль палива в усьому діапазоні обертів дви-

гуна;
• надійна і випробувана в усьому світі модульна система (в 

теплих і холодних кліматичних зонах);
• гарантія 3 роки на всі електронні компоненти;
• повністю безпечно для двигуна.

Модулі потужності серії AGRO не тільки збільшують про-
дуктивність і крутний момент, але і покращують всі показники 
ефективної потужності двигуна.

Підвищення продуктивності праці в полі:
• Підтримування ідеального діапазону обертів двигуна.
• Підтримування і збільшення максимальної швидкості.
• Можливість обробити більше гектарів за годину. 

• Скорочення годин роботи техніки.
• Зниження мотогодин роботи двигуна.
• СКОРОЧЕННЯ СТРОКІВ АМОРТИЗАЦІЇ ВАШОЇ ТЕХНІКИ.
• Альтернатива покупці більш потужної і дорогої техніки!

Комбайни:
• Підтримування максимальної швидкості руху при вико-

ристанні жатки з більш широким захватом.
• Підтримування максимальної частоти обертання ротора і 

швидкості руху на низьких обертах двигуна.
• Підтримування максимальної частоти обертання ротора і 

швидкості руху при роботі ріжучих шнеків.
Трактори:
• Підтримування швидкості при використанні більш крупно-

го навісного обладнання.
• Збільшення тяги на низьких обертах двигуна.
• Збільшення максимальної швидкості при підйомі на схилах.
Федеральний навчальний науково-дослідний інститут сіль-

ськогосподарського машинобудування та харчових технологій 
імені Francisco Josephinum в місті Визельбург провів вимірю-
вання продуктивності трактора Fendt з заводськими параме-
трами і встановленим дизель-модулем. Результати вимірювань 
показали: дизель-модуль не тільки приносить 20-25% збільшен-
ня потужності й крутного моменту, а й 20-22% зниження пи-
томої витрати палива на 1 кВт/год роботи. Крім цього, було 
зафіксовано зниження шкідливих викидів СО2 в атмосферу, що 
підтверджує незалежне тестування.

Як і де можливо встановити блок потужності?
Ми компетентно стверджуємо - встановити модуль підви-

щення потужності на двигун нескладно. Наша команда забез-
печить вас повною інструкцією для успішної інсталяції.

Немає часу займатися установкою самостійно? Наші фахівці 
приїдуть до вас для монтажу і налаштування комплекту в будь-
яку точку України.

Економія коштів при купівлі техніки
Зробивши вибір на користь «чіп тюнінг трактора, комбайна» 

у вигляді додаткового блоку потужності - ви отримаєте вагому 
альтернативу покупці більш потужної та дорогої техніки. Адже 
різниця в покупці може становити десятки тисяч доларів/євро, 
що істотно перевищує номінальну вартість модуля потужності. 

Наші клієнти в Україні вже економлять від 5000 євро в рік, 
а при купівлі техніки економія одноразово досягає 10000-
20000 євро!!!

A1

Модуль збільшення потужності STEINBAUER
Економія дизельного палива і більше потужності до 25%! А це більше ефективності за робочий день в полі!

Для замовлення даних модулів на трактори, комбайни  
та вантажні автомобілі звертайтесь за телефонами:  

(067) 749-22-83, (099) 964-70-88
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АГРО1 — ОГОЛОШЕННЯ
НАСІННЯ

Пропонуємо насіння соняшнику MAY Seed 
Туреччина (Сирена, Рейна, Армада СL, 
Метеор СL, Дует СL); КОССАД СЕМАНС 
Франція (Шаркс, Дюрбан, Тоскана, Мар-
белія КЛ, ФУШІЯ КЛ).  
Тел.: (097) 818-80-86 (Ігор).

Українська та іноземна селекція соняш-
нику. Гірчиця. Гречка. Льон.  
Тел.: (098) 573-08-73.

Гібриди соняшнику: Флорімі, Аракар, Лі-
міт, Фрагмент. Кукурудзи: Хотин, Бурш-
тин. Наші гібриди стійкі до вовчка 7+, жа-
ростійкі, інтенсивного типу.   
Тел.: (067) 171-18-38.

ЗЗР ТА ДОБРИВА
Пропоную ІНСЕКТИЦИД ДИХЛОР БТ. 
Комбінований контактний інсектицид з 
чітко вираженою системною дією, акари-
цидними та репелентними властивостя-
ми. Тел.: 0 (800) 331-090.

Компанія «BIZON TECH» пропонує 
CROPMAX – лідер серед біостимулято-
рів. Тел.: 0 (800) 330-311.

Добрива «ЕТАЛОН».   
Тел. (099) 163-09-69, (068) 079-92-44.

ТЕХНІКА
Жатки для збирання соняшнику 4-12 м, 
рапсові столи та інша техніка від виробника. 
Доставка по Україні. Тел.: (050) 613-91-69.

Глибокорозрихлювач «ГОРИНИЧ» - це 
принципово новий тип агрегатів для ос-
новного безвідвального обробітку ґрунту 
та усунення негативних наслідків оранки. 
Тел.: (067) 112-01-12, (066) 112-01-12.

ЖАТКА ЖСН-6:-7,4: -9,1 для збирання со-
няшника. Висока продуктивність і надій-
ність конструкції забезпечує збирання 
соняшнику без втрат і в короткі терміни.  
Тел.: (099) 046-09-06, (097) 254-55-07, 
(050) 747-72-48.

Візки одновісні і двовісні для перевезен-
ня зернових, соняшникових і кукурудзя-
них жаток, мають високу маневреність і 
надійність. Тел.: (099) 046-09-06, (097) 
254-55-07, (050) 747-72-48.

ПРИСТРОЇ для прибирання РІПАКУ  від 4 
до 9 метрів на будь-які комбайни, прості за 
конструкцією і надійні в роботі.   
Тел.: (099) 046-09-06, (097) 254-55-07, 
(050) 747-72-48.

ОП-2000, 2500, 3000, 3500 (Італія), на ви-
сокому ходу, після капремонту. Гарантія, 
доставка у будь-який регіон.   
Тел.: (067) 254-34-56.

Куплю б/в техніку.  
Тел.: (067) 323-14-05, (099) 323-14-05.

Ротаційна борона (мотика) РПМ 6, ціна - 
160 000 грн.   
Тел.: (067) 565-90-94, м. Дніпро.

Жниварка для соняшника від завода-ви-
робника ЖНС, SUN PROFI 6/7.4/9.1 м. Ціна 
- 165000,00 грн. Тел.: (098) 834-72-38.

ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» пропонує ПАЛЬ-
ЦЕВИЙ КУЛЬТИВАТОР. Не травмує стебла та 
коріння, видаляє бур’ян в рядку.  
Тел.: (050) 55-02-555, (067) 55-02-555.

Трактори ХТА 210-256 к.с. - від 1350000 
грн! Подарунок та доставку гарантую! 
Тел.: (067) 749-22-83.

Роторні косарки КР-1.65, обприскувачі 
ОП-200-600 л (виробництво Польща).  
Тел.: (067) 749-22-83.

Продаю Петкус К-527; К-547; К-541. Після 
капремонту. Ціна договірна.   
Тел.. (097) 869-18-21.

Продаю обприскувач ОП-2000 (нове об-
ладнання). Ціна договірна.  
Тел.. (097) 869-18-21.

Є в наявності сівалки СЗС-2,1 ; СЗ-3,6; СЗ-
5,4; СУПН-8; УПС-8. Ціна договірна.  
Тел.. (097) 869-18-21.

ОБЛАДНАННЯ
Ваги автомобільні для складних польо-
вих умов. Точність до 1%.   
Тел.: (050) 355-78-85.

ТОВ «Агропрайд» пропонує комплексні 
рішення по проектуванню, виробництву, 
монтажу та обслуговуванню вентиляцій-
них систем підлогової вентиляції на скла-
дах напільного зберігання.   
Тел.: (067) 112-01-12, (066) 112-01-12.

Автомобільні ваги 18 метрів, 80 тонн, держ. 
компенсація до 40%, завод ваг «ТОННАР». 
Тел.: (099) 474-56-45, (068) 518-05-05.

Навігаційні системи від виробника. Ціна 
– 950 дол. Тел.: (096) 839-48-45.

Пропоную АНГАРИ КАРКАСНІ АРОЧНІ. 
Швидко та якісно. Індивідуальний підхід. 
Тел.: (097) 146-35-89.

ТОВ «АГРОДАР» пропонує безкаркасні 
арочні ангари від виробника: під зерно-
сховище, під склад, під техніку (ширина 
від 12 до 24 м, висота від 4,5 до 12 м, дов-
жина без обмежень).   
Тел.: (050) 789-76-21, (067) 618-34-37.

Будуємо ангари, зерносховища по всій 
Україні. Тел.: (050) 366-20-20.

Пропонуємо заправочні колонки: стаціо-
нарні та на бензовози, рівнеміри для 
ПММ, міні-заправки 12/24/220 В, роботи 
з резервуарами, мобільні АЗС 1-70 м³, 
монтаж обладнання під ключ!  
Тел.: (097) 288-34-34, (095) 288-34-34.

Пропоную кондиціонери для с/г техніки 
ДОН, НИВА, Славутич, Джон Дір, ХТЗ, 
МТЗ. Тел.: (066) 105-75-96.

Продаю заправні колонки, від 40 до 100 л/хв! 
Єврокуби, шланги, лічильники, муфти – 
все є в наявності! Тел.: (067) 749-22-83.

Навігатор GPS, система навігації для ком-
байна і трактора Claas GPS Copilot S7 
Original. Тел.: (063) 761-77-56.

ЗАПЧАСТИНИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ
«СТОМІЛЬ САНОК Україна» реалізує гумо-
во-технічні вироби. Тел.: (067) 364-19-91, 
(067) 360-29-68, (067) 360-77-54.

Протруювач насіння від виробника, ціна - 
155000 грн. Тел.: (067) 565-99-11, м. Дніпро.

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ торгової 
марки «Прогресс-К», також: хрестовини, 
захисні елементи карданного валу, вил-
ки, муфти, ширококутні шарніри, про-
фільні труби-перехідники. Тел.: (050) 
396-30-10, (067) 494-19-20, м. Херсон.

Сучасні системи контролю та управління 
висіву «RECORD» на зернових та просап-
них сівалках.   
Тел.: (098) 000-10-50, (050) 324-10-50.

Карданні вали від італійського виробника 
AMA. Тел.: (067) 430-01-57, м. Винниця.

Сидіння до всіх видів с/г техніки.  
Тел.: (097) 214-21-35, м. Винниця.

Лемеші! Європейська технологія виго-
товлення, низький коефіцієнт тертя. 
Якість гарантуємо.  
Тел.: (067) 410-07-74, м. Бердичів.

Виготовляємо норії стрічкові, транспор-
тери, галереї. Індивідуальні замовлення. 
Тел.: (098) 558-67-02.

ПРОДАМ двигун DEUTZ.  
Тел.: (096) 860-23-39, (099) 683-47-48.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ до с/г техніки CLAAS: 
маточина ексцентрична гуркоту комбай-
на Claas, підшипник з корпусом-фланцем 
644700.1 Claas, 8 отворів, датчик швидко-
сті обертання, потенціометр, вимикач, 
ремкомплект муфти швидкознімної, кла-
пан 485031.2, гідравлика та інші.  
Тел.: (063) 761-77-56.

ПОСЛУГИ
Охорона і супровід вантажів під час тран-
спортування. Охорона об'єктів. Перевір-
ка рівня нафтопродуктів.  
Тел.: (050) 454-96-99 (Сергій).

Переобладнання двигунами ЯМЗ на трак-
тори та комбайни. Усунення вібрації. 
Тел.: (050) 534-64-32.

РІЗНЕ
Шпагат для тюкування вітчизняного та 
імпортного виробництва!  
Тел.: (067) 749-22-83.

Компанія Транс Моніторінг Україна надає 
такі послуги: охорона і супровід вантажів 
під час транспортування. Перевірка рівня 
нафтопродуктів.  
Тел.: (050) 454-96-99 (Сергій).
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ЧИ НЕ НАЛАМАТИ ДРОВ

Рік тому я побував на невеликому елеваторі у Київській 
області. Протягом двох попередніх сезонів там функціо-
нувала зерносушарка потужністю під 300 тонн на добу, 
яка працювала на дровах. Перше, що кинулося в очі – ве-
личезні поклади соснової дошки, розміщені по всій те-
риторії підприємства. Судячи з усього, спокійно посидіти, 
склавши руки, тут не судилося – робота завжди знайдеть-
ся. Зате очі директора випромінювали глибокий душев-
ний спокій – йому вдалося знайти і оптимальний вид па-
лива, і потрібну конструкцію топки.

При бажанні можна нарахувати не менше 
півтора десятка різних видів біопалива,  
на якому можна сушити зерно� 

Дрова звичайні, тріска, деревні пелети, лузга соняшни-
ка, пелети з неї, торф, солома, пелети з соломи і так далі.. . 
Більшість цих видів палива об'єднує очевидна дешевиз-
на використання у порівнянні з природним газом і дизе-
лем. Зазвичай можна говорити про два – або триразову 
економічну перевагу. Втім, в окремих випадках, напри-
клад, при наявності достатніх обсягів відходів очищення 
зерна, економічна вигода може досягати фантастичних 
показників.

Не дивно, що вітчизняні агровиробники пильно при-
дивляються до такого устаткування, небезпідставно вва-
жаючи, що його використання дозволить істотно підвищи-
ти рентабельність виробництва. В окрему категорію слід 
виділити керівників невеликих господарств, які розрахо-
вують за допомогою дров або соломи позбутися необхід-
ності зберігати зерно у сторонніх зерносховищах.

Ключовий критерій вибору типу теплогенератора 
для зерносушарки – це визначення оптимального виду 
палива. Мається на увазі найбільш доступне для конкрет-
ного господарства паливо, недороге і поширене у певній 
місцевості. Навряд чи в господарстві, розташованому 
в степу, вдасться постійно знаходити достатню кількість 
дров за прийнятною ціною. 

Перехід зерносушарок на альтернативні  

види палива з екзотики стає масовим явищем�  

Але при виборі обладнання слід врахувати  

цілий ряд параметрів і обставин,  

щоб гроші не пішли у трубу�

На що звернути увагу  
при виборі сушарки  
на альтернативному  
паливі
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Зрозуміло, що в цьому випадку слід орієнтуватися 
на солому. І, зрозуміло, якщо поруч з вами знаходяться 
великі лісопереробні комплекси, то можна розраховувати 
на те, що вдасться побудувати постійний канал постачан-
ня деревного палива. Не буде перебільшенням сказати, 
що на ринку теплогенераторів на альтернативному паливі 
сьогодні спостерігається справжній бум в силу підвище-
ного попиту і стрімкого розвитку технологій. Саме тому 
вибір зернової сушарки з теплогенератором, що працю-
ють на дровах, соломі або пелетах, на даний момент не-
рідко нагадує класичне придбання «кота в мішку».

– Сказали, що сміливо можна топити і дровами, і тріскою, 
і соломою, взагалі чим завгодно. А за фактом там тільки дро-
ва горять нормально. Тріска тліє – і все, – подібні скарги від 
аграріїв зустрічаються досить часто. Швидше за все, вироб-
ник, який виготовив теплогенератор, і сам толком не знає 
його можливостей. Він лише тільки «напрацьовує досвід», 
а страждають через це, зрозуміло, в першу чергу покупці.

«ЦЕ У ВАС ДРОВА НЕ ТАКІ 
  І ЗЕРНО НАДТО СИРЕ»...
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Саме тому, перш за все потрібно чітко з'ясувати, які види 
палива є для даної моделі теплогенератора оптимальни-
ми, які підходять менше, або їх зовсім не можна викорис-
товувати. Якщо не довіряєте виробникам – телефонуйте 
тим аграріям, які вже придбали подібні агрегати. Якщо та-
ких немає – краще поки з цією конторою не зв'язуватися. 
Хіба що прихопити з собою розумного фахівця і влашту-
вати перевірку безпосередньо на місці виробництва.

Може виявитися так, що виробничий майданчик для ви-
готовлення теплогенераторів, які продаються під зареє-
строваною торговою маркою – це старий ангар, в якому 
неспішно пересувається кілька зварників. Ніякої авто-
матизації, випробувань на міцність, більшість технічних 
операцій проводиться «на око» ... Тому якщо ви виріши-
ли купувати теплогенератор для зерносушарки, виходячи 
в першу чергу, зі спокусливо низької ціни – обов'язково 
подивіться: де і як їх виробляють.

Ще одна ознака, що вказує на те, що з якістю 
обладнання тут не все в порядку – категоричне 
небажання продавця здійснювати доставку, 
монтаж, навчання і подальше сервісне 
обслуговування об'єкта� Мовляв, там нічого 
складного або «я цим не займаюся!»� За 
фактом, вам просто продадуть металеву 
коробку з димоходом, без яких би то не було 
гарантій і консультацій�

– Обіцяли продуктивність не менше 60 тонн на добу. Ви-
явилося, що реально вдається висушити за цей час всього 
8 тонн зерна, – жалкує про викинуті на вітер гроші ще один 
фермер. Тривалість і якість нагрівання та охолодження 
зернової маси у, вибачте на слові «обладнанні» для суш-
ки зерна, яке він придбав, дозволяє довести до кондиції 
лише одну невелику порцію врожаю. Виробник же і у вуса 
не дме: «Це у вас дрова не такі і зерно надто сире»...

Уникнути подібних ситуацій можна лише уважно озна-
йомившись з роботою вже діючих агрегатів. Дуже важ-
ливо, щоб вони були оснащені хоча б примітивною ав-
томатикою: з датчиками температури на вході і виході, 
захистом від перегріву і т.д. Це вже дозволить спиратися 
на якісь точні дані у процесі сушіння, і підганяти під них 
весь робочий процес, а не похмуро кочегарити в розра-
хунку на те, що, може бути, пощастить.

Головна проблема всіх твердопаливних теплогенера-
торів при здійсненні такої делікатної процедури як до-
сушування вологого зерна – нерівномірність нагріван-
ня маси протягом усього процесу сушіння. Як то кажуть, 
то густо, то пусто. Чим це загрожує, пояснювати особливо 
не потрібно: ви ризикуєте або недосушити або пересуши-
ти зерно (аж до ризику загоряння). У будь-якому випадку, 
фермер ризикує отримати некондиційне зерно, яке не го-
диться ні на продаж, ні для зберігання. Ось на це питання 
вам слід звернути особливу увагу, особливо, якщо мова 
йде про агрегат, який працює на дровах або цілих тюках 
соломи. Теплогенератори, які використовують в якості па-
лива сипучі матеріали, такі як полова або пелети, у цьому 
плані більш керовані.

Від типу палива багато в чому залежать  
і супутні трудові і фінансові витрати� 

Агрегат розрахований на використання соснового обзе-
ла або законно здобутих у найближчій лісосмузі обрізків? 
Будьте готові до того, що вам знадобиться як мінімум дві, 
а то і три додаткові пари рук (позмінно) для того, щоб за-
кидати дрова в топку! Дрова ще потрібно привезти і роз-
вантажити, акуратно розкласти, це якщо їх привезуть вже 
готовими для використання ... Не забуваємо, що це авто-
матично означає і додаткові вимоги до техніки безпеки.

З соломою трохи простіше: для тюків існують спеціаль-
ні «приспособи» – аж до застосування телескопічного на-
вантажувача (якщо він є), який відразу закидає тюк у топку. 
Проте найзручніше з точки зору логістики і експлуатації 
обладнання – це теплогенератор на пелетах. По-перше, їх 
привезуть готовими і акуратно засиплють у бункер. Не по-
трібно нічого різати і носити. По-друге, вони забезпечать 
рівномірний нагрів зернової маси з підтриманням опти-
мальної стабільної температури. Це означає, що ви отри-
маєте товарну продукцію, а не те, що вийде. Ну, і по-третє, 
підсипка пелет у бункер і далі – в топку, здійснюється авто-
матично. Отже, з цим процесом впорається сама людина, 
яка буде контролювати весь процес сушіння зерна.

Так, доведення зібраного врожаю зерна до кондиції з ви-
користанням альтернативних видів палива може забезпе-
чити більш ніж істотну економію витрат. Подібна інвестиція 
здатна окупити свою вартість у рекордно короткі терміни. 

Однак слід розуміти, що на самому обладнанні 
якраз економити не варто, враховуючи той 
факт, що ринок поки ще формується� Хоча 
гідних варіантів серед українських виробників 
вже предостатньо�

Іван Бойко

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ НА БІОПАЛИВІ  
ДЛЯ ЗЕРНОСУШАРОК
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ШИРОКИЙ МАНЕВР
Особливості експлуатації гусеничних тракторів з урахуванням  

вимог сучасної агротехніки

Конкуренція посилилася з виведенням на ринок цілого 
ряду моделей тракторів, які оснащені не двома, а вже чо-
тирма гусеничними траками. В першу чергу це відноситься 
до таких виробників як Case IH, John Deere та Versatile, 
а також деяких інших брендів.

КОЛІСНІ АРГУМЕНТИ

Зрозуміло, основний сегмент потужності, в якому присут-
ній економічний сенс ламати списи щодо «взуття» тракто-
ра – це машини з двигунами від 400-500 к.с. Тут на перший 
план виступає необхідність у високій продуктивності ро-
боти трактора (використання широкозахватних причіпних 
агрегатів), зниженні ступеня тиску на ґрунт (техніка адже 
важка!), і, природно, у паливній економічності.

Прихильники колісних тракторів свої аргументи викла-
дають просто. Класична техніка на гумових шинах воло-
діє набагато більшими характеристиками універсальності 
і маневреності, у порівнянні з гусеницями. Такий трактор 
може вільно долати відстані в десятки кілометрів між різ-
ними полями, без ризику підвищеного зносу траків або 
пошкодження дорожнього покриття. 

Можна сказати, що суперечки  

з приводу того, яке «взуття»  

краще для польового трактора – 

колеса або гусениці –  

не вщухають вже друге століття�  

Ключові аргументи сторін у більшості 

своїй вичерпані, тому виробникам 

сільгоспмашин не залишається 

нічого іншого, як доводити свою 

правоту, виводячи на ринок нові 

моделі тракторів з поліпшеними 

характеристиками передачі тягового 

зусилля і зниженим ущільнюючим 

ефектом ґрунту�  

Особливо це відноситься  

до гусеничних машин,  

оскільки конкуренція у цьому  

сегменті колосальна�
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Колісний трактор легко заходить в колію, 
граючи здійснює розвороти у кінці гонів, 
зберігаючи недоторканим верхній  
шар ґрунту� Правда, тут багато  
що залежить від тракториста,  
але про це трохи пізніше�

Ще один вагомий аргумент: чотири колеса, як правило, 
обходяться значно дешевше, ніж два або чотири гусенич-
них трака. І різниця у вартості може досягати круглої суми 
у кілька тисяч євро. Підвищений тиск на ґрунт колісних 
машин у порівнянні з гусеничними можна частково ком-
пенсувати установкою додаткової пари шин, так званої 
«спаркі».

ГУСЕНИЧНІ ПЕРЕВАГИ

У свою чергу, продавці гусеничних тракторів впевнено 
відкидають аргументи, наголошуючи на низці істотних 
переваг, на яких ми зупинимося більш детально. Перша 
перевага, яка з кожним роком стає все більш актуальною 
в Україні – це можливість раніше заходити в поле і робити 
необхідні агротехнічні операції – від розкидання добрив 
до передпосівного обробітку ґрунту та посіву. В середньо-
му виграш за часом може становити від тижня до двох. 
В умовах весняної нестачі вологи і необхідності відсія-
тися якомога раніше – це дуже і дуже вагомий аргумент. 
Хоча у багатьох випадках ситуація може бути і не такою 
критичною.

Друга перевага – зниження тиску на ґрунт�  
Тут все зрозуміло: чим більше площа опори 
на ґрунт, тим нижче тиск на кожен квадратний 
сантиметр� Трактор менше ущільнює ґрунт, 
знижуючи негативний вплив на майбутню 
врожайність�

Усе начебто логічно, але відзначимо, що на ринку є ши-
рокий вибір агрегатів, які допомагають вирішувати питан-
ня з переущільненням ґрунту і плужною підошвою. Вели-
ка частина посівних площ в Україні за багато десятиліть 
використання важкої техніки переущільнена настільки, 
що так чи інакше доведеться застосовувати такі агрега-
ти. Тому трактор з хорошою широкою гумою, а вже тим 
більше на «спарці», трохи поступається у цьому питанні 
гусеничному.

Третя перевага, що відноситься до числа найважливіших 
– коефіцієнт передачі потужності на тягове зусилля і істот-
но нижчий коефіцієнт пробуксовки. Справа в тому, що лише 
45-55% дизельної енергії трактор здатний перетворювати 
на тягове зусилля. Решта йде на вже згадувану пробуксовку, 
створення колії, опір коченню і інші явища, які не потрібні 
аграріям, але базуються на фізичних законах.

Гусеничні трактори у цьому плані дадуть фору будь-
яким колісним конкурентам. Скажімо, коефіцієнт пробук-
совки сучасних тракторів рідко перевищує 5%, на відміну 
від колісних, де він дорівнює 20%. Цьому сприяє, в першу 
чергу, збільшена площа зіткнення з ґрунтом, і деякі інші 
нюанси. У той же час, гусенична машина використовує 
меншу кількість палива у порівнянні з колісною. Навіть 
кардинальне зниження тиску в шинах себе, здебільшо-
го, не виправдовує, оскільки призводить до підвищеного 
зносу коліс та інших негативних явищ. Варто додати, що 
і прохідність гусеничних машин завдяки цьому набагато 
вище. Але найголовніше: до них можна чіпляти агрегати 
з більш широким захватом, що прямо впливає на про-
дуктивність роботи.
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РЕАЛЬНІ ПОТРЕБИ

Все це добре, але прихильник використання колісних 
тракторів зайде з іншого боку: а що ви скажете щодо ма-
невреності гусеничних монстрів?! Це ж просто катастро-
фа, особливо при посіві! Пару раз розвернувся – і на тіль-
ки що красиво засіяній площі землі по шию ...

Ну, не будемо перебільшувати: подібні явища, на жаль, 
нерідкі і пояснюються або низькою кваліфікацією опера-
торів, або невмінням зробити потрібні налаштування під 
час роботи. Нормально люди і сіють, і культивують гусенич-
ними тракторами – хоча і тут є нюанси. Чотирьохгусеничні 
трактори для того і виводилися на ринок, щоб вирішити 
цю проблему. Вони елементарно тягнуть під гору агрегат, 
не «розриваючи» єдину гусеницю на гребені, втрачаючи 
зчеплення з ґрунтом, і вони ж красиво розгортаються з сі-
валкою будь-якої ширини, оскільки у цій ситуації нічим 
не поступаються колісним тракторам.

Доводилося спілкуватися на цю тему з агрономами, які 
мали рідкісну можливість одночасно протестувати в ро-
бочих умовах чотирьохгусеничний трактор, два двухгусе-
ничних і купу колісних на додачу. Висновок однозначний: 
у цьому випадку чотири гусениці – це те, що потрібно! 
Хоча колеса є колеса ...

До слова, ситуація з порівнянням вартості 
гусеничних траків і коліс далеко не завжди 
характеризується дешевизною останніх� 
Сучасні виробники тракторів навчилися 
підбирати такі комплекти гусениць, які впритул 
наближаються за ціною до коліс�

Практично, виходячи з досвіду аграріїв,  
які змогли оцінити переваги згаданих  
вище типів тракторів, можна виробити  
такі рекомендації:

1.  Якщо Вам у роботі необхідно максимальне 
тягове зусилля для того, наприклад, 
щоб виробляти глибоке розпушування 
і оранку землі – орієнтуйтеся на класичні 
двухгусеничні трактори типу Challenger або 
John Deere. Вони не підведуть.

2.  Якщо плануються переїзди в кілька десятків 
кілометрів, робота на ділянках з особливо 
складним рельєфом і використання 
трактора з широкозахватними посівними 
агрегатами, то краще орієнтуватися 
на чотирьохгусеничні машини.

3.  Якщо у Вас є кошти, достатні для того, 
щоб купити тільки один потужний трактор, 
орієнтуйтеся по відстані між полями. Хоча 
найбільш універсальний варіант – це 
все ж колісний трактор, але обов'язково 
«на спарці». Сьогодні це вже обов'язкова 
умова роботи, викликана необхідністю 
відсіятися раніше – і хапатися за причіпний 
обприскувач.

Іван Бойко
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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

ТМ

A1

Продуктова лінійка ротаційних борін від 
АЯКС АГРО - результат новітніх розробок найкра-
щих українських конструкторів на базі австрійської 
технології. Борони АЯКС задовольнять потреби 
всіх – від малих господарств до великих земельних 
холдингів – ми пропонуємо агрегати з шириною за-
хвату 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 лопаткою обтічної форми. Дана модель 
забезпечує ефективне зняття ґрунтової 
кірки, видалення бур’янів на стадії нит-
ки та – найважливіше – створення ефек-
ту «мікровибуху» при виході зуба з ґрунту і та-
ким 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 допоможе зеко-
номити кошти на добрива! Надійна в експлуатації, 
незамінний агрегат для зернових і просапних 
культур!

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА 
НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ ДОСТАВКА
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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!

ТМ

ТМ

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)

ОЧИМА КЛІЄНТІВ
ВІДГУК ПРО РОБОТУ РОТАЦІЙНОЇ БОРОНИ «АЯКС»

Бороною АЯКС працюю з весни 2017 року, придбав в кінці квітня, вже 
наприкінці сезону обробки. Землі в мене 150 гектарів, вирощую горох, 
соняшник, пшеницю. Першим досвідом роботи бороною був прохід по 
гороху на ранній стадії розвитку. Зробили кілька пробних гектарів, 
більше не стали – невідомо було, як поведе себе культура при оброб-
ці цим новим агрегатом. Але через декілька днів при огляді поля сумні-
вів не залишилося – оброблена частина культури вже зацвіла, інша 

– ще ні. Таким чином я побачив, який саме ефект дає робота бороною 
для розвитку культури. Так як вже був кінець сезону обробки, продо-
вжив працювати бороною вже навесні наступного року. По озимій пше-
ниці розкидали сульфат амонію та одразу «закрили» бороною. Гранули 
стали ближче до кореневої системи, що врешті позитивно позначило-
ся на врожайності. Наступним обробляв соняшник, на стадії 2-4 лис-
точки. Спершу роботу перервла сильна злива, за тиждень поле висохло 
та утворилася щільна корочка. Борона впоралася і з цим завданням – 
легко збив кірку та зберіг вологу. 
Ще одним дуже корисним аспектом роботи борони є видалення 
бур’янів, особливо важливо – в самому рядку. Обробивши, як я казав, 
на стадії 2-4 листочки, вже на 6-7 листочках я побачив значну різницю 
з полем сусіда, в якого немає борони – в нього в самому рядку було до-
сить багато бур’яну; в мене ж поле було чистим, адже бороною було ви-
далено сорняки на стадії ниткового коріння.
Тепер щороку навесні активно користуюся бороною від АЯКС АГРО 
по всім культурам, нарікань на якість не маю. Рекомендую цей агрегат 
усім господарям.Едуард Печеніцин, фермер 

Лозовський р-н, Харківська обл.

На фото: порівняння ділянок поля 
до та після обробки ротаційною 
бороною АЯКС

A1
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За порушення податкового законодавства, вчинені про-
тягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні 
санкції не застосовуються та протягом періоду з 1 березня 
по 31 травня 2020 року платникам податків не нарахову-
ється пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період 
пеня підлягає списанню.

Документальні та фактичні перевірки, що були розпо-
чаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, 
тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. 
Таке зупинення перериває термін проведення перевірки 
та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень 
контролюючим органом.

На період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиня-
ється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 
Податкового Кодексу України (далі ПКУ).

Перебіг яких саме строків давності зупиняється?

В п. 102.1. ст. 102 ПКУ визначено: «Контролюючий ор-
ган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, 
має право провести перевірку та самостійно визначити 
суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, 
визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня 
(2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої опе-
рації відповідно до статті 39 цього Кодексу), що настає 
за останнім днем граничного строку подання податкової 
декларації, звіту про використання доходів (прибутків) не-
прибуткової організації, визначеної пунктом 133.4 стат-
ті 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати 
грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим орга-
ном, а якщо така податкова декларація була надана піз-
ніше, – за днем її фактичного подання. Якщо протягом за-
значеного строку контролюючий орган не визначає суму 
грошових зобов'язань, платник податків вважається віль-
ним від такого грошового зобов'язання (в тому числі від 
нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або 
податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміні-
стративному або судовому порядку» [1].

ЗУПИНЕННЯ ПЕРЕБІГУ СТРОКІВ ДАВНОСТІ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
на період з 18 березня по 31 травня 2020 року

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Під час дії карантину Законом України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (далі Закон) введено мораторій на проведення 

документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 

по 31 травня 2020 року�

Але, окрім того, що вказані строки давності стосуються, 
власне, проведення перевірки та визначення сум гро-
шових зобов’язань платника податків контролюючим 
органом, то ще й невиконані податкові зобов’язання чи 
податковий борг у господарюючого суб’єкта міг виникну-
ти раніше, а не в період дії карантину, і даним Законом 
не визначено, що зупиняється надсилання контролюю-
чим органом податкових повідомлень-рішень/подат-
кових вимог чи інших рішень контролюючого органу 
на період карантину в країні. Тож, такий документ може 
надійти господарюючому суб’єкту в той час, як за місцез-
находженням юридичної особи відсутні посадові особи.

Відповідно до ПКУ, у разі коли пошта не може вручити 
платнику податків податкове повідомлення-рішення або 
податкові вимоги, або рішення про результати розгляду 
скарги через відсутність за місцезнаходженням посадо-
вих осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-
рішення або податкову вимогу, або рішення про резуль-
тати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця 
розташування (місцезнаходження) платника податків 
або з інших причин, податкове повідомлення-рішення 
або податкова вимога, або рішення про результати роз-
гляду скарги вважаються врученими платнику податків 
у день, зазначений поштовою службою у повідомленні 
про вручення із зазначенням причин невручення.
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Пунктом 56.3 ст. 56 ПКУ визначено, що скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у пись-
мовій формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового 
повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується [1].

Так, законодавцем у п. 528 Перехідних положень ПКУ передбачено, що тимчасово, на період до 31 трав-
ня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених статтею 56 цього Кодексу (в частині 
процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності 
декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного 
значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не роз-
глянуті станом на 18 березня 2020 року.

Тобто, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків 
протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступни-
ка або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга не вважається повністю задоволеною 
на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.
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Скарга також не вважається повністю задоволеною 
на користь платника податків, якщо рішення керівника 
(його заступника або уповноваженої особи) контролюю-
чого органу про продовження строків її розгляду не було 
надіслано платнику податків до закінчення 20-денного 
строку, зазначеного в абзаці першому пункту 56.9 ст. 56 
ПКУ.

Далі у п. 528 Перехідних положень Податкового Ко-
дексу України передбачено, що таке зупинення не поро-
джує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 По-
даткового кодексу України, статтями 52-53 цього Кодексу 
щодо надання контролюючими органами індивідуальних 
податкових консультацій у письмовій формі, статтями 73 
та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків 
відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів 
контролюючих органів щодо законності декларування за-
явленого до відшкодування з бюджету податку на додану 
вартість та/або з від’ємного значення з податку на дода-
ну вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків 
до 31 травня 2020 року.

З 1 червня 2020 року перебіг строків, які зупинялися 
відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням 
часу, що минув до такого зупинення [1].

Отже, у разі порушення платником податків 
вимог пунктів 56�3 і 56�6 ст� 56 ПКУ подані ним 
скарги повинні бути розглянутими�

Також слід пам’ятати, що у разі коли до подання по-
зовної заяви проводилася процедура адміністративно-
го оскарження, платник податків має право оскаржити 
у суді податкове повідомлення-рішення або інше рішен-
ня контролюючого органу про нарахування грошового 
зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закін-
чення процедури адміністративного оскарження відпо-
відно до пункту 56.17 ст. 56 ПКУ.

З аналізу ст. 53 ПКУ випливає, що наслідком застосуван-
ня податкової консультації може бути притягнення до від-
повідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/
або пеня), платника податків (податкового агента та/або 
його посадову особу), який діяв відповідно до індивіду-
альної податкової консультації, наданої йому у письмовій 
формі, а також узагальнюючої податкової консультації, 
за діяння, що містить ознаки податкового правопорушен-
ня, зокрема на підставі того, що у подальшому така подат-
кова консультація була змінена або скасована.

Отже, гіпотетично, може виникнути ситуація, що госпо-
дарюючий суб’єкт не буде знати, про те що йому надхо-
дило податкове повідомлення-рішення/податкова вимога 
чи інше рішення контролюючого органу, а з 1 червня 2020 
року коли перебіг строків, які зупинялися – продовжать-
ся, строк на оскарження в адміністративному чи судово-
му порядку, таким господарюючим суб’єктом, може бути 
пропущено з причин, що фактично від нього не залежали 
і тоді таке грошове зобов’язання платника податків буде 
вважатись узгодженим, адже день закінчення процедури 
адміністративного оскарження вважається днем узго-
дження грошового зобов'язання платника податків.

Так, звісно, строки на оскарження можливо 
поновити за поважних причин, але все ж таки 
це додатковий час та фінансові витрати�

Тож, задля упередження неочікуваних ситуацій, реко-
мендуємо за консультаціями з питань податкового права 
звертатися виключно до адвокатів, що спеціалізуються 
на податковому праві та по завершенню карантину звер-
нутись до контролюючих органів з запитом про інформа-
цію надсилались чи не надсилались Вам контролюючим 
органом, в якому знаходиться на обліку господарюючий 
суб’єкт, будь-які повідомлення-рішення/податкові вимо-
ги чи інші рішення контролюючого органу за період дії 
карантину.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1.  Податковий Кодекс України. Електронний ресурс/Режим до-
ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7038.

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.
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Компанія Транс Моніторінг Україна надає охоронні 
послуги і здійснює організацію міждержавного супро-
воду вантажів залізничним та автомобільним тран-
спортом, як на території України, так і на територіях 
країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Наявність спеціалізованих підрозділів і фахівців 
з великим досвідом роботи, в тому числі у правоохо-
ронних органах, дозволяє виконувати найскладніші 
проекти з організації охорони та супроводу таких ван-
тажів як нафтопродукти, метали, феросплави, техніка, 
зерно, мінеральні добрива та інші цінні вантажі.

Транс Моніторінг Україна
ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР. 
МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО  
БЕЗПЕКУ ВАШОГО ВАНТАЖУ

м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого 68-А
https://tmu.in.ua/

+38 (050) 454 9699 (Сергій) 
t.grup.ua@gmail.com • tmuoffice7@gmail.com

Транс Моніторінг Україна  
надає такі послуги:

• Перевірка рівня нафтопродуктів
• Консультація з безпеки
• Охорона об’єктів
• Охорона і супровід вантажів  

під час транспортування

Компанія володіє унікальним досвідом і компетен-
ціями, накопиченими в здійсненні своєї діяльності в 
сфері організації охорони та супроводу вантажів авто-
мобільним та залізничним транспортом.

A1



74 ■  Aг р о 1

Відгуки про ефективність щадної пофракційної  
технології виробництва сильного насіння

БОГДАН ВИННИЧУК,  
агроном, СФГ «Сонячний настрій»

Дуже часто принципові винаходи для сільгоспвиробни-
цтва роблять фахівці з інших галузей. Можливо через те, що 
буденщина, напрацьований ритм стають шорами. Очевидно, 
для прориву у технологічних підходах потрібно подивитися на 
процес збоку, проявити нестандартність мислення. Наприклад, 
у Німеччині збирають огірки за допомогою дуже зручних спе-
ціальних платформ, які навішуються на трактор, наче крила. Їх 
винайшов авіаційний конструктор, а овочівники зі вдячністю 
користуються вже 40 років. Те саме, здається, відбулося з щад-
ними технологіями Леоніда Фадєєва. Його решета нестандарт-
ної форми, цілі комплекси для калібрування та дообробки на-
сіння – результат винаходу людини, яка більшість свого життя 
працювала над конструкціями для космосу.

Від самого початку підприємство укомплектоване облад-
нанням системи Фадєєва. «Це не просто система підготовки 
насіння за допомогою гравітаційного столу, нової конструкції 
решет. Після її застосування треба змінювати економіку, систе-
му господарювання, мислення керівників, менеджерів», – вва-
жає пан Винничук.

Справді, на перший погляд, комерція тут не зовсім вигід-
на. Після дообробки, калібрування виробник отримує меншу 
кількість продукту, посівний матеріал подорожчав. Зате все не-
якісне, мало потенційне насіння вибракувано.

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

«Але того врожаю ще треба дочекатися, тоді як витрати по-
несені вже сьогодні, – парирує виробничник. – До того ж, під 

більш якісне насіння господарство мусить поступово адапту-
вати весь технологічний процес. Наприклад, зменшувати нор-
му висіву, бо відібране, відкаліброване насіння дає дружніші 
сходи. Ми ж позбуваємося внутрішньовидової конкуренції, 
коли слабша рослина конкурує з більш розвиненою. Слабких 
немає зовсім і сильним ніхто не завадив – усі ростуть одна-
ково гарно. Більш рівномірні сходи дають можливість звичайні 
засоби, гербіциди, ЗЗР використовувати ефективніше, обирати 
оптимальні терміни, не так пригнічувати рослини. Потрібні змі-
ни після ретельних, прискіпливих спостережень. За звичною 
схемою не попрацюєш. Агроном мусить змінювати свідомість».

МИХАЙЛО БЕРНАЦЬКИЙ,  
директор ТОВ «Рост-Агро»

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

«Принцип калібрування насіння в усьому світі однаковий. 
Чому масово не застосовується у нас?», - Михайло Володими-
рович не довго шукає відповідь на це запитання: «Всюди ру-
шіями є дві очевидні речі: приватна власність і конкуренція. 
Взяти до прикладу такі відомі заводи, як той же Джон Дір. Він 
починався з кузні, 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 принципу. Фактично маємо комплекс, як на кращих за-
водах, з однією різницею: там обладнання коштує 20-30 млн 
євро, а мені обійшлося на порядок дешевше».
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Тел.: (066) 105-75-96,
e-mail: pozal76@gmail.com, www.t-climat.com.ua

КОНДИЦІОНЕРИКОНДИЦІОНЕРИ

ДОН, НИВА
СЛАВУТИЧ
ДЖОН ДІР
ХТЗ, МТЗ

для с/г техніки

Запасні 
частини

заправка
ремонт

виїзд до 
замовника
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К
рім того, вже запроваджено 
поетапне введення в дію 
Закону України «Про вне-
сення змін до деяких за-
конодавчих актів України 
щодо протидії рейдерству», 

прийнятого 5 грудня 2019 року (надалі 
також – «Закон України «Про внесення 
змін»), який крім інших змін, з 16 липня 
2020 року запроваджує нову процедуру 
поновлення договору оренди землі.

Закон про внесення змін повністю змі-
нює алгоритм дій, які необхідно вчинити 
орендарю для реалізації свого переваж-
ного права на оренду землі.

Про порядок поновлення договору 
оренди землі, який Україна має сьогодні 
та про нововведення, що чекають після 
вступу в силу Закону України «Про вне-
сення змін», поговоримо далі.

сучасні реалії та майбутні перспективи

■  За ко н од а в с Т в о

В ніч з 30 на 31 

березня 2020 року 

прийнято Закон України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

умов обігу земель 

сільськогосподарського 

призначення» відповідно 

до якого з 1 липня 

2021 року запрацює 

ринок землі, що 

неодмінно вплине на 

взаємовідносини між 

власниками земельних 

ділянок та орендарями�

ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ:
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Оренда землі – це право на певний строк 
володіти і користуватися чужою земельною 
ділянкою за плату�

Коли строк договору оренди добігає кінця, орендар має 
першочергове право на поновлення договору оренди та 
продовження користування земельною ділянкою.

Відповідно до статті 33 Закону, визначено дві проце-
дури поновлення договору оренди землі – «активну», яка 
передбачає вчинення сторонами певного алгоритму дій 
та «пасивну», або як ще називають таку процедуру – «по-
новлення за мовчазною згодою».

За активною процедурою орендар, у разі наявності ба-
жання продовжити договір оренди землі повинен: належ-
но виконувати свої обов'язки за договором; повідомити 
орендодавця про свій намір скористатися переважним 
правом укладення договору на новий строк; до листа-по-
відомлення додати проект додаткової угоди.

Натомість, орендодавець зобов’язаний: розглянути 
лист- по відомлення на предмет його відповідності ви-
могам закону; узгодити з орендарем (за необхідності) 
істотні умови договору; за відсутності заперечень при-
йняти рішення про поновлення договору оренди зем-
лі (щодо земель державної та комунальної власності); 
укласти з орендарем додаткову угоду про поновлення 
договору оренди землі.

При цьому, основною умовою поновлення договору 
оренди землі за «активною» процедурою є волевияв-
лення сторін та досягнення згоди щодо істотних умов 
договору.

Важливо, що у разі недосягнення згоди з приводу істот-
них умов договору, переважне право на поновлення до-
говору оренди землі у орендаря втрачається.

У разі якщо орендодавець не бажає продовжувати строк 
дії договору оренди землі, він має надати заперечення, 
які повинні бути обґрунтованими і містити конкретні по-
силання на невідповідність вимогам закону листа-повідо-
млення та проекту додаткової угоди.

Цікаво, що заперечення органу місцевого самовряду-
вання мають бути надані у вигляді прийнятого на сесії 
ради рішення. Адже, відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулю-
вання земельних відносин вирішується виключно на пле-
нарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

Тож, у разі дотримання процедури, встановленої части-
ною 1-5 статті 33 Закону, та узгодження істотних умов до-
говору сторонами, орендар має переважне право на по-
новлення договору оренди земельної ділянки.

Нерідко орендодавці користуються своїм привілейо-
ваним становищем у відносинах оренди та порушують 
вимоги, встановлені ст. 33 Закону, зокрема, зволікають 
в укладенні додаткової угоди або відмовляють в подаль-
шому в її укладенні та ін.

Відповідно до частини 11 статті 33 Закону 
відмова, а також наявне зволікання в укладенні 
додаткової угоди до договору оренди землі 
може бути оскаржено в суді�

При цьому, залежно від ситуації, що склалась, предмет 
позову може бути різним, тому варто дуже уважно підійти 
до його визначення, адже від цього буде залежати резуль-
тат розгляду справи. Суди мають встановити обставини 
справи та з’ясувати наявність всіх юридичних фактів.
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У разі якщо істотні умови узгоджені, заперечення щодо 
укладення додаткової угоди відсутні, останньою дією, яку 
необхіно вчинити для завершення процедури поновлен-
ня договору оренди землі є укладення додаткової угоди 
у місячний строк (частина 8 статті 33 Закону).

Таким чином, орендар у разі наявності бажання поно-
вити договір оренди землі змушений дотримуватись по-
ложень, визначених ч. 1-5 ст. 33 Закону.

У свою чергу, орендодавець, якщо має намір змінити іс-
тотні умови, змушений вчасно реагувати на лист-прохання 
про поновлення договору оренди та, відповідно, у разі не-
досягнення згоди щодо істотних умов договору, відмовити 
у поновленні договору оренди землі та укладанні додатко-
вої угоди. У разі порушення права орендаря на поновлення 
договору оренди землі, судова практика йде шляхом захисту 
цього права, лише у разі дотримання орендарем алгоритму 
дій, встановлених у відповідних частинах статті 33 Закону.

Як вже зазначалось вище, з 16 липня 2020 року набира-
ють чинності зміни, що стосуються поновлення договору 
оренди землі, встановлені Законом про внесення змін.

Відповідно до нововведень, у сторін виникає право 
встановити в договорі оренди землі вимогу щодо понов-
лення договору. У разі якщо договір містить таку умову, 
він поновлюється на такий самий строк і на таких самих 
умовах. При цьому, за новим порядком сторонам не по-
трібно підписувати додаткову угоду про поновлення до-
говору оренди землі.

Крім того, передбачено, що у разі якщо сторона не бажає 
продовжувати договір оренди, вона, не пізніш як за місяць 
до дати закінчення дії такого договору, може звернутись 
до державного реєстратора з заявою про відмову від по-
новлення договору оренди землі.

У разі відсутності заяви про виключення з Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей 
про поновлення договору до дати закінчення дії такого 
договору, після настання відповідної дати закінчення дії 
договору державна реєстрація речового права продовжу-
ється на той самий строк.

У разі вчинення орендарем всіх необхідних дій відпо-
відно до положень частини 1-5 ст. 33 Закону та за наяв-
ності пасивної поведінки орендодавця, орендар має право 
на поновлення переважного права та укладення додатко-
вої угоди. Щодо поновлення договору оренди землі з під-
став, передбачених частиною шостою статті 33 Закону, суд 
встановлює належність виконання умов договору оренда-
рем, продовження користування земельною ділянкою після 
закінчення договору оренди землі та відсутність протягом 
місяця з дня закінчення строку дії договору заперечення 
від орендодавця у поновленні договору оренди землі.

Що стосується «пасивної» процедури поновлення дого-
вору оренди землі, встановленої частиною 6 ст. 33 Закону, 
то вона передбачає, що орендар продовжує користува-
тись землею після закінчення строку дії договору оренди 
землі, а орендодавець при цьому протягом місяця після 
закінчення строку договору не надіслав листа-повідо-
млення про заперечення у його продовженні.

Варто відміти, що відповідно до вказаної 
процедури, поновити договір оренди  
земельної ділянки можливо лише  
на тих самих умовах і на той самий строк�

Основними відмінностями у застосуванні положень 
частин 1-5 статті та частини 6 Закону є умови додаткової 
угоди (відмінні від попередніх, або ті самі чи тотожні (час-
тини 1-5 статті 33 Закону) та наявність погодження обох 
сторін щодо істотних умов договору, або ті самі (частина 6 
статті 33 Закону) та строк, в який орендодавець повинен 
повідомити орендаря про відсутність наміру продовжу-
вати або поновлювати договір оренди (у місячний строк 
після повідомлення орендаря про намір продовжувати 
договір оренди земельної ділянки (частини 1-5 статті 33 
Закону) чи у місячний строк після закінчення строку дії 
договору (частина 6 статті 33 Закону).

Такі новели законодавства спрощують процедуру по-
новлення договору оренди землі, проте написання таких 
заяв витіснить можливість ведення переговорів з приводу 
поновлення договору оренди землі та стане підґрунтям 
для порушення прав, в першу чергу, орендарів.

Отже, поновлення договору оренди – це чітко 
врегульована законодавством процедура, 
недотримання якої призводить до порушення 
прав як орендарів, так і орендодавців� 

Єдиним дієвим способом для захисту порушених прав 
є вирішення спорів за допомогою судів. Варто пам’ятати, 
що перед зверненням до суду необхідно чітко проаналі-
зувати власну позицію та визначитись з предметом спору.

З останнім вам у нагоді стане допомога юриста, який 
вже має досвід у подібних спорах.

Бердниченко Ірина,  юрист юридичної фірми «DEVOSO»
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ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО В УМОВАХ КАРАНТИНУ: 
відповіді на питання

Із цієї статті ви дізнаєтеся: чи впливає карантин на порядок отримання ліцензії на право зберігання 

пального (далі – ліцензія) та як саме, як проводяться перевірки в умовах карантину  

та чи застосовуються штрафи за зберігання пального без ліцензії�

Чи застосовуються в період карантину  
штрафні санкції за зберігання пального 

 без ліцензії?

Так, застосовуються. Звільнення від відповідальнос-
ті за порушення вимог законодавства щодо зберігання 
пального не передбачено (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ По-
даткового кодексу, далі – ПК).

Нагадаємо, провадження діяльності зі зберігання 
пального підлягає ліцензуванню згідно із Законом від 
19.12.95 р. №481/95-ВР «Про державне регулювання ви-
робництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодо-
вого, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» 
(далі – Закон №481). Зберігання пального без ліцензії за-
грожує штрафом у розмірі 500 тис. грн.

Для того щоб усі суб’єкти господарювання (далі – 
СГ) встигли оформити ліцензію, застосування штрафів 
за зберігання пального без ліцензії було відтерміновано 
до 31.03.20 р. (ст. 18 Закону №481).

Тож починаючи з 01.04.20 р. зберігання пального без лі-
цензії карається штрафом у розмірі 500 тис. грн. Запрова-
дження карантину на це жодним чином не впливає.

Про те, як отримати ліцензію, ми писали в «БАЛАНС-
АГРО», 2020, №4-5, с. 44; №6, с. 20.

На час карантину запроваджено мораторій 
на проведення перевірок. Чи стосується це перевірок 

щодо зберігання пального?

На жаль, ні. Мораторій на перевірки (п. 522 підрозд. 10 
розд. ХХ ПК):

■  стосується документальних та фактичних перевірок 
на період з 18.03.20 р. по 31.05.20 р. Виняток станов-
лять документальні позапланові перевірки з підстав, 
визначених пп. 78.1.8 ПК;

■  не стосується фактичних перевірок у частині пору-
шення вимог законодавства, зокрема щодо зберіган-
ня пального.

Тобто для контролю за зберіганням пального  
в умовах карантину можуть призначити виключно 

фактичні перевірки.
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Якими є підстави для призначення фактичної 
перевірки та порядок її проведення?

Фактична перевірка здійснюється без попередження 
платника за місцем фактичного провадження діяльнос-
ті, розташування господарських чи інших об’єктів права 
власності платника. Порядок її проведення передбачено 
ст. 80 ПК.

Серед питань, які розглядаються під час фактичної пе-
ревірки, визначено важливе для нас – наявність ліцензії 
та діяльність в її межах.

Перевірка проводиться на підставі наказу керівника по-
даткової (його заступника чи уповноваженої особи). Копія 
такого наказу вручається платнику податків/його пред-
ставнику під підпис до початку перевірки.

Фактична перевірка операцій зі зберігання пального 
може бути призначена за наявності хоча б однієї з таких 
підстав (п. 80.2 ПК):

■  за результатами перевірок інших платників виявлено 
факти, які свідчать про можливі порушення платни-
ком законодавства щодо виробництва та обігу підак-
цизних товарів, наявності у нього ліцензій, конт роль 
за наявністю яких покладено на податкову (сюди 
якраз віднесено й нашу ліцензію), і виникла необхід-
ність перевірки таких фактів;

■  наявність та/або отримання в установленому порядку 
інформації від державних органів чи органів місце-
вого самоврядування про можливі порушення плат-
ником податків законодавства, зокрема щодо наяв-
ності ліцензій за підакцизними товарами;

■  письмове звернення покупця/споживача про порушен-
ня платником установленого порядку ліцензування;

■  наявність та/або отримання інформації про порушен-
ня вимог законодавства, зокрема щодо виробництва 
та обігу пального;

■  за результатами попередньої перевірки виявлено 
порушення законодавства з питань, передбачених 
пп. 75.1.3 ПК (наявність ліцензії). Повторна перевір-
ка може бути призначена протягом 12 місяців з дати 
складання акта за результатами попередньої.

Тривалість перевірки становить до 10 діб з можливим 
продовженням не більш як на 5 діб (п. 82.3 ПК). Тобто мак-
симальний строк перевірки – 15 діб.

Отже, у період карантину до підприємства,  
яке зберігає пальне, можуть завітати з фактичною 

перевіркою. Платник може дізнатися про неї  
навіть у день її проведення. Часу підготуватися 

у нього не буде. Тому слід щодня правильно 
оформляти документи з обігу пального  

та уникати його реалізації.

Податківці самостійно завітають за місцем проваджен-
ня вашої діяльності та можуть перевіряти наявність ліцен-
зії та порядок здійснення діяльності за такою ліцензією.

Фермерське господарство отримало ліцензію. Чи 
треба йому подавати декларацію акцизного податку або 

будь-яку іншу звітність щодо використання пального?

Ні, подавати будь-яку звітність, у тому числі декларацію 
акцизного податку, за наявності виключно ліцензії не по-
трібно. Пояснимо чому.

По-перше, нормами Закону №481 не передбачено по-
дання звітності щодо пального, яке зберігається в межах 
отриманої ліцензії.

По-друге, наявність ліцензії не означає автоматичного 
виникнення акцизу. Платником акцизного податку є, зокре-
ма, особи, що реалізують пальне (пп. 212.1.15 ПК). Дійсно, 
п. 49.2 ПК установлено, що платники, визначені пп. 212.1.15 
ПК, а також платники, які мають діючі (у т. ч. призупинені) 
ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною 
продукцією, зобов’язані за кожний установлений ПК звіт-
ний період подавати податкові декларації незалежно від 
того, провадилась діяльність у цьому періоді чи ні.
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Утім, ДПС роз’яснює (ЗІР, категорія 114.07), що подавати 
таку декларацію не потрібно СГ, який має виключно лі-
цензію і не підпадає під визначення платника акцизу згід-
но з пп. 212.1.15 ПК (не реалізує пальне), якщо протягом 
звітного періоду сукупно виконуються три умови:

■  відсутні об’єкти обкладення акцизним податком та/
або показники, які підлягають відображенню у декла-
рації;

■  відсутні будь-які інші діючі/призупинені ліцензії 
на право провадження діяльності з пальним (оптова, 
роздрібна торгівля, виробництво);

■  відсутні підстави для визнання його платником акциз-
ного податку за будь-якими іншими ознаками, уста-
новленими у п. 212.1 ПК.

Отже, аби уникнути акцизного податку та обов’язку по-
давати відповідну декларацію, СГ варто утриматися від 
реалізації пального та зберігати його виключно для влас-
них потреб у межах отриманої ліцензії (не мати інших лі-
цензій щодо пального). Якщо ж платник має іншу ліцензію 
щодо пального (наприклад, на реалізацію), то подавати 
декларацію потрібно.

Чи передбачено подання заяви та отримання ліцензії 
в електронному вигляді?

Ні. В електронному вигляді не вдасться ні подати заяву, 
ні отримати ліцензію або відмову. Подати заяву на отри-
мання ліцензії можна одним з таких способів (ст. 15 За-
кону №481):

■  передати особисто до обласної податкової. Увага!  
У період карантину дотримуйтеся правил гігієни, ви-
користовуйте засоби індивідуального захисту, три-
майте дистанцію в громадських місцях;

■  надіслати поштою рекомендованим листом.
Аби отримати ліцензію, заявнику доведеться завітати 

до обласної податкової за місцем розташування місць 
зберігання пального. Адже надсилання заявнику ліцензії 
електронним шляхом або поштою не передбачено. Але 
при позитивному розгляді заяви і документів (у разі їх 
подання) заявника включають до Єдиного державного 
реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії, 

та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної 
торгівлі пальним (далі – Реєстр) (ст. 1 Закону №481).

Реєстр розміщено у публічному доступі на сайті ДПС 
(tax.gov.ua), він постійно оновлюється. Інформація в Реє-
стрі з’явиться швидше, ніж ви заберете ліцензію. Тож за до-
помогою Реєстру заявник може віддалено перевірити, чи 
видано йому ліцензію, а сам документ забрати пізніше.

ВИСНОВКИ

Запровадження карантину на території України 
не скасовує обов’язку отримати ліцензію у разі 
провадження діяльності зі зберігання пального. 

За діяльність без ліцензії порушнику загрожує штраф 
у розмірі 500 тис. грн. Наявність ліцензії у платника 

може бути перевірена у процесі фактичної 
перевірки. Вона проводиться без попередження 

платника за місцем фактичного провадження 
діяльності і триває максимум 15 діб (10 діб 

з можливим продовженням ще на 5).

Зінаїда КОЗЮК, редактор-юрист



82 ■  Aг р о 1

– За одне завантаження у кожну 
сушилку входить до 45 тонн зерна. Ми 
сушимо в основному кукурудзу плюс 
іноді соняшник і гречку. У нас є влас-
ні потужності для зберігання врожаю 

- підлогові ангари, тому для нас важ-
ливо довести зерно до оптимального 
показника по вологості. В середньому 
доводиться знімати по 5 відсотків. Від-
разу скажу, що заявлена виробником 
витрата палива відповідає дійсності. 
У нас витрачається 1,1 л дизпалива на 
зняття 1 тонно/відсотка, - розповідає 
Ігор Володимирович.

ЗА ЙОГО СЛОВАМИ, НА ВИБІР 
ЗЕРНОСУШАРОК САМЕ MECMAR 
ВПЛИНУВ ЦІЛИЙ РЯД ФАКТОРІВ

– По-перше, успішний досвід ви-
користання зерносушарок цього ви-
робника. У нас була сушарка іншого 
бренду. Вона занадто «ніжна» для того, 
щоб сушити кукурудзу. У той же час 
будь-яка несправність «влітала» у ве-
ликі гроші. На відміну від цього облад-
нання Mecmar дуже надійне, просте в 
експлуатації і відмінно справляється з 
великими обсягами кукурудзи.

– По-друге, я особисто побував на 
заводі, де виробляється продукція 
Mecmar, і переконався, наскільки со-
лідно там підходять до справи. Цікаво, 
що коли я сказав власнику компанії 
Джованні Марколонго, що сушив ку-
курудзу при мінус 19ºС, то він дуже 
здивувався. Адже на більшій частині 
території Євросоюзу таких темпера-
тур просто не буває! Зараз, до речі, ми 
замовили сушарки за індивідуальним 
проектом, щоб можна було сушити 
зерно навіть при більш низьких тем-
пературах. Плюс тут збільшена каме-
ра згоряння. Крім того, зазначу якість 
сервісу Mecmar і їх підхід до клієнта.

Коли у нас з'явилися питання при 
введенні однієї з зерносушарок в екс-
плуатацію, то Джованні Марколонго сам 
приїхав в Україну, до нас в господарство, 
та пояснив, що і як потрібно робити, - до-
кладно розповідає Ігор Немешкало.

Ігор Володимирович величезною 
перевагою зерносушарок Mecmar вва-
жає їх мобільність при збереженні ве-
ликої продуктивності роботи.

– Ми їх не перевозимо особливо з 

місця на місце - прикотили, встановили 
і сушимо. Однак наскільки ж це більш 
зручний підхід у порівнянні зі стаціо-
нарним варіантом! Не потрібно ніяких 
котлованів, фундаментів і, що найголо-
вніше: не потрібно бігати і вибивати до-
зволи, оформляти технічну документа-
цію, узгоджувати і займатися ще купою 
справ, які забирають час і нерви. Тому я 
тільки за мобільні сушарки - це набагато 

зручніше в плані установки і подальшої 
експлуатації у порівнянні зі стаціонар-
ними, - вважає керівник ТОВ «Норма».

Відзначимо, що мобільні зерно-
сушарки Mecmar S45/370F за умови 
зняття 5 відсотків вологості з куку-
рудзи здатні переробляти понад 550 
тонн зерна на добу.

Тобто, у повній мірі задовольняти 
потреби господарства площею кіль-
ка тисяч гектар. Їх діаметр становить 
3,85  м, а висота в робочому положен-
ні - 10 м. В разі необхідності сушилку 
можна спокійно перемістити у будь-
яке зручне для сушки зерна місце, 
використавши для транспортування 
трактор потужністю від 160 к.с.

Основні елементи мобільних зер-
носушарок Mecmar виготовлені з ви-
сокоміцної нержавіючої сталі, а також 
з оцинкованої сталі, чим, зокрема, і по-
яснюється їх надійність, яка вже стала 
легендарною. Разом з тим, це італійське 
обладнання повністю автоматизоване, 
що дозволяє, як свідчить досвід ТОВ 
«Норма», залучати тільки одного опера-
тора для обслуговування всього комп-
лексу, включаючи і очищення зерна. 
До речі, в самих сушарках інтегрована 
дуже ефективна система аспірації, яка 
дозволяє видаляти легкі домішки в зер-
ні вже безпосередньо перед сушінням.

Не дивно, що керівник ТОВ «Норма» 
Ігор Немешкало говорить про зерносу-
шарки Mecmar виключно у захоплених 
тонах. Його критерії вибору ідеальної 
зерносушарки будуть зрозумілі всім 
без винятку керівникам господарств.

 «Зерносушарка повинна бути простою в експлуатації,  
   надійною і супроводжуватися високоякісним сервісом!»

Упевнений керівник ТОВ «Норма» Ігор Немешкало, який придбав вже третю пару мобільних зерносушарок  
Mecmar, кожен раз підвищуючи сумарну продуктивність сушіння врожаю у господарстві.

– ЦЕ ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НАДІЙНІСТЬ У РОБОТІ І ПОСТІЙНА 
НАЯВНІСТЬ ДОСТУПНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІ НЕ ПОТРІБНО ШУКАТИ 

ТИЖДЕНЬ ДЕСЬ ЗА КОРДОНОМ. ПЛЮС, ЗРОЗУМІЛО, ОПЕРАТИВНЕ І 
ЯКІСНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МОБІЛЬНІ ЗЕРНОСУШАРКИ MECMAR 

ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВИМОГАМ ПОВНОЮ МІРОЮ, –  
ВПЕВНЕНИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ.

ТОВ «Норма» обробляє кілька 
тисяч гектар землі у Водолазько-
му районі Харківської області. У 
структурі посівів господарства пе-
реважають кукурудза, соняшник, 
пшениця і ячмінь. Хоча Харківська 
область не відноситься до регіонів 
з великою кількістю опадів, проте, 
сушити кукурудзу треба. А якщо її 
збирають багато, то дуже треба. Ро-
ків шість тому керівник ТОВ «Нор-
ма» Ігор Немешкало придбав дві 
мобільні сушарки виробництва іта-
лійської компанії Mecmar - FSN15 і 
SSI25. Після цього замінив їх двома 
більш потужними, і у підсумку узяв 
нову пару - мобільні зерносушарки 
Mecmar S45/370F на дизельному 
паливі.

Via Copparo 29 - 37046 Minerbe VR - Italy 

+38 098 746 81 37 
sales_ua@mecmargroup.com 

www.mecmargroup.com
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Частина сільгоспвиробників може  
не повернути кредити

Через те що маржинальність аграрного бізнесу впала, 
отримати новий кредит складно. Частина аграріїв тепер 
не може взяти кредит через падіння своїх доходів. В бан-
ках стали більш жорсткими підходи ризик-менеджменту. 
Банки уникають бланкового кредитування, деякі боязко 
ставляться і до аграрних розписок під майбутній врожай. 
Ставки кредитування зросли через подорожчання ресурсу 
на міжбанку на 2-3%. З’явилися аграрні клієнти, що вже за-
раз просять у банків відстрочку платежу або реструктуриза-
цію, оскільки зв'явилися певні проблеми.

Довгострокові програми сільськогосподарського бізнесу 
після запровадження карантину поставили на паузу.

Через курсову нестабільність у аграріїв 
знижуються доходи, але зростають витрати

У 2019 році сіялися по 28 грн/$, а збирали врожай 
по 25  грн/$, і у минулому сезоні втратили 15% EBITDA. 
А  в цьому сезоні ситуація зворотна: усі отримали доходи 
по 25 грн, а зараз витрачають по 27-28 грн/$. І 2020 року 
аграрії знову потрапили у курсову пастку. Це ускладнює 
фінансове становище. Але не тільки курсовий фактор зни-
зив рентабельність аграріїв – ціни на зовнішньому ринку 
в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 стали 
більш нестабільними.

Світовий банк прогнозує падіння ВВП України цьогоріч 
на 3,5%, зростання інфляції до 8,9-11%, дефіциту держ-
бюджету - до 4,9% від ВВП, а держборгу - до 59% від ВВП 
через спалах коронавірусної хвороби.

Зокрема пандемія COVID-19 викличе раптове сповіль-
нення економічної активності в Україні, скорочення ВВП 
цьогоріч на 3,5% та відновлювальне зростання в 2021 році 
на 3%. При цьому скорочення на 3,5% прогнозується відпо-
відно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій 
половині 2020 року, проте невизначеність прогнозу висока. 
Але для агро є добре новина.

Сільське господарство як бізнес «на відкритому 
повітрі» з мінімальною кількістю людських 

контактів не обмежене карантинними заходами 
найменше постраждає від карантину

Так, в агро є невелике погіршення, але на тлі погіршен-
ня ситуації в економіці – це стабільний нормальний сектор 
у низькій зоні ризику, з яким інвестори можуть працювати.

Попит на інвестиційні кредити, на лізинг дійсно впав. А 
от попит на обігові кошти, на фінансування у вигляді кре-
дитних ліній, сезонних на один-два роки, на посівну кампа-
нію, зберігається. Наразі аграрії скорочують свої програми 
з капітальних інвестицій, а саме програми з обладнання 
для елеваторів, з купівлі техніки. Зараз усі кошти йдуть 
на обіговий капітал. Можливо, інвестиційні кредити будуть 
потрібні в III кварталі.

Дефіцит фінансування відбився і на відносинах аграріїв 
з контрагентами: всі контракти з постачальниками, трей-
дерами укладають максимум до 1 серпня. У виняткових 
випадках – до 1 вересня тільки за умови гарної платіжної 
дисципліни у минулому.

 

СОТ прогнозує різкий спад світової торгівлі до 32%
Світова організація торгівлі прогнозує спад світової тор-

гівлі у 2020 році від 13 до 32%, оскільки пандемія COVID-19 
впливає на нормальну економічну активність у всьому світі.

Спад, ймовірно, перевищить спад торгівлі, викликаний 
глобальною фінансовою кризою 2008-2009 років. СОТ про-
гнозує відновлення торгівлі на 21-24% лише в 2021 році, 
при цьому результат буде залежати від тривалості спалаху 
коронавірусу та ефективності відповідних заходів.

МВФ збільшить розмір екстреного фінансування в два 
рази — до 100 мільярдів доларів - через погіршення еконо-
мічної ситуації через коронавірус. Світові банки прогнозуть 
втрати глобальної економіки від пандемії COVID-19 протя-
гом 2020-2021 років у понад 5 трильйонів доларів.

Як 25 діб карантину змінили агріфуд-ланцюжки 
на яскравому прикладі Бельгії

Як би дивно це не виглядало, але у Бельгії наявним є де-
фіцит харчових продуктів у супермаркетах. Черга на вхід 
до магазину щонайменше 35 хвилин. Добре буде, якщо із 
запланованого переліку харчів вдасться знайти бодай по-
ловину, тому беруть аби що. А причина в тому, що плато-
спроможні бельгійські домогосподарства не звикли готува-
ти дома, 80% споживання припадає на ресторани та інший 
«общепит». Що сталося з ланцюжками постачання харчів: 
розфасування у маленьку тару для домашнього споживання 
складало 20%, інші 80% товару забирали ресторани у тарі 
по 100 літрів. Окрема історія з подальшим приготуванням 
їжі з придбаних у супермаркеті інгредієнтів, якщо людина 
раніше харчувалася поза домівкою )))

То що робити?
З моєї точки зору, вірним для України наразі є шлях роз-

будови переробної галузі. Треба йти шляхом інтенсифікації, 
створювати додаткову вартість, робити розфасовку.

В Україні багато наукових розробок, як в агрітех, так 
і в агріфуд, наприклад, мене вразили розробки: їстівна на-
но-плівка з необхідними для людини мікроелементами, що 
наноситься на свіжу випічку і не дає їй засихати або сухі сні-
данки на основі паростків зерен пшениці та інших злаків.

Насправді, ідей багато, треба скоординувати їх практичну 
реалізацію та працевлаштовуватися не за кордоном, а вдома.

Можливості існують.

Ірина КРАВЕЦЬ,
член експертного комітету з розвитку сфери штучного інте-

лекту Міністерства Цифрової трансформації України,
керуючий партнер CleverAgri

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО як БІЗНЕС
АГРАРІЯМ ТЕПЕР СКЛАДНІШЕ ОТРИМАТИ КРЕДИТ,  

ОСКІЛЬКИ БАНКИ ПЕРЕСТАЛИ РОЗУМІТИ, ХТО В ЗМОЗІ ПОВЕРНУТИ ЇМ БОРГ
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