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Соняшник та кукурудза від ТОВ «ВІТЕРРА СІД»

ПАРАІЗО 102 CL

Еталон посухостійкості

ПАРАІЗО 1000 КЛ ПЛЮС

1000 причин придбати

ТОНАЧІЯ

ФАО 220

ЗУМ 305

ФАО 330

Стійкість до фузаріозу та вилягання!

Необмежені переваги

ДРАЙВЕР КЛ

Переваги в екстенсивних умовах

ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС

Краща страховка для фермера

ЗУПОРТО

ФАО 280

ОС 378

ФАО 350

Здолає кліматичний стрес

Стабільність та вологовіддача

МАРКЕЗА КЛ

САНТЕК ХО КЛ

Все краще та краще

ВЕЛКО

Класика вражає

Високотехнологічна квітка

ORO A-F

ІСХ 303

ФАО 300

ОССК 396

ФАО 380

Лідер продуктивності в ФАО 300

Потужний та універсальний

МІРАНДА ЗУ

ORO A-E

ЗУРАУНД

ФАО 310

ЗУМ 405

ФАО 400

Трибенурон-метил стійкий

Ефективність та технологічність

Захмарна продуктивність

вул. Васильківська 14, офіс 315, м. Київ, 03040

ТОВ «ВІТЕРРА СІД» +38 096 633 08 19 • info@viterra-seed.com.ua

НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА

«Агро1», №11 (58), листопад 2020 р.

НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

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

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

Голд 320
(ФАО 320) F1
ДН Фієста
(ФАО 260) F1
ДН Аквозор
(ФАО 320) F1
Одеський 385 МВ
(ФАО 380) F1
Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com
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РАННІЙ СОНЯШНИК «ТЕРРА-ЮГ»: ЯК ОМИНУТИ ПОСУХУ
Минулий сезон перетворився на справжню катастрофу для багатьох фермерських господарств, які працюють
у південних та центральних областях України. Відсутність
вологи у ґрунті навесні та затяжна літня посуха спричинили
відчутний недобір врожаю. Стало зрозумілим, що необхідно
серйозно змінювати підходи до вирощування соняшнику.
Зокрема, потрібно розширювати площі під посухостійкими
гібридами соняшнику з коротким періодом вегетації.
Річ у тім, що останніми роками вимальовується очевидна
кліматична тенденція. Дощі починають йти наприкінці квітня і аж до початку червня. З початком літа настає пекельна
спека та посуха, яка не відпускає аж до вересня. Тому навіть
посухостійкі гібриди соняшнику часто не в змозі накопичити
впродовж травня достатньо життєвих сил, аби їх вистачило
на тривалий період вегетації.
Саме тому особливої актуальності набирають ранні гібриди соняшнику з високим потенціалом врожайності. Мова йде
про гібриди, які дозрівають за 90-95 днів і характеризуються
потужним стартовим розвитком. Посіявши їх у максимально
ранні строки, наприклад, у першій половині квітня, та забезпечивши потужний старт, цілком реально пройти ключові
фази розвитку цієї культури до настання спекотного періоду.
А отже, гарантовано отримати нормальну врожайність.
Під ці вимоги оптимально підходять посухостійкі ранньостиглі гібриди соняшнику компанії «Терра-Юг» Кардинал
та Шериф. Вітчизняна селекція у цьому сегменті нічим не
поступається західній за рахунок того, що впродовж десятиріч вона займалася створенням стійких гібридів соняшнику,
придатних для вирощування у жорстких умовах зони Степу.
Так, вегетаційний період посухостійкого гібриду соняшнику Кардинал становить до 90 днів. Рослини висотою 150160 см відзначаються відмінною стійкістю до вилягання та
осипання насіння. Характерною ознакою усіх гібридів соняшнику «Терра-Юг» є їх вирівняність та одночасність усіх
фаз розвитку.
К АРДИНА Л
Стійкий до хвороб гібрид соняшнику. Так він характеризується 9-бальною стійкістю
до іржі, білої та сірої гнилі і
фомозу. Цей гібрид також
стійкий до усіх рас вовчка, а
також до несправжньої борошнистої роси.
Слід наголосити, що ранньостиглий гібрид соняшнику
Кардинал відзначається винятковою пластичністю і однаково добре себе показує як на бідному, так і багатому агрофоні.
При цьому Кардинал можна упевнено назвати високоврожайним гібридом соняшнику, адже його потенціал врожайності сягає 5 т/га. В різних регіонах України цей ранній
гібрид демонстрував врожайність до 4,5 т/га. Усереднені
показники по степовій зоні України становлять 3-3,8 т/га за
олійності насіння 50-51%. Враховуючи, що Кардинал – невибагливий гібрид соняшнику і не потребує великих витрат на
вирощування, а вартість посівної одиниці є помірною, це дає
змогу отримати хорошу рентабельність.
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Рекомендована густота стояння ранньостиглого гібриду
соняшнику Кардинал становить від 50 до 60 тис./га, залежно
від регіону.
Аналогічними високими характеристиками відзначається ще один ранній посухостійкий гібрид соняшнику селекції
«Терра-Юг» - Шериф. Це високопродуктивний гібрид з вегетаційним періодом до 90 днів, висотою рослин 150-160 см та
діаметром кошика 20-22 см.
ШЕРИФ
Стійкий до 6-ти рас вовчка та
до хвороб гібрид соняшнику. Імунітет до фомозу, іржі,
несправжньої борошнистої
роси, сірої і білої гнилей дає
змогу забезпечити високу
стійкість рослин впродовж
усього періоду вегетації.
Вражає потенціал цього високоврожайного гібриду соняшнику, який перевищує 5 т/га. Так, за роки випробувань
було отримано результати 5,1-5,2 т/га, а врожайність високопродуктивного гібриду Шериф за нормальних умов вегетації становить 4,2-4,6 т/га з олійністю насіння 51%. Тобто,
це добротний високоврожайний гібрид з підвищеною стійкістю, важливою перевагою якого є короткий термін вегетації.
Як свідчить практичний досвід вирощування ранньостиглих посухостійких гібридів соняшнику «Терра-Юг»,
їх високі характеристики стійкості поєднуються з відмінною пластичністю та адаптивністю. Це дає змогу їх вирощувати не лише у посушливих регіонах України, але й у місцевостях нормально забезпечених вологою, застосовуючи
інтенсивну технологію.
Акцентуємо увагу на тому, що на старті розвитку соняшник потребує певної кількості доступних фосфору та цинку для розвитку кореневої системи, а також невеликої дози
азоту. Саме тому, навіть за мінімальної технології вирощування цієї культури, бажано внести під припосівний обробіток ґрунту чи разом з насінням недороге легкорозчинне
добриво на кшталт амофосу. Оптимальним варіантом буде
внесення при посіві рідких добрив, до складу яких входять
азот, фосфор та цинк.
Нагадаємо також, що для нормального цвітіння та формування врожаю ця культура потребує позакореневого
внесення бору.
За умови дотримання елементарних вимог до агротехнології та більш-менш нормальних погодних умов, високопродуктивні ранньостиглі гібриди соняшнику «Терра-Юг»
сповна віддячать фермерам. Зокрема, завдяки стрімкому
стартовому розвитку та короткому терміну вегетації, що
дасть їм змогу розвинутися до настання затяжного спекотного періоду влітку.

(098) 573-08-73
(066) 235-01-28
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ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»

A1

(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ
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

Культури
Зернові колосові

Кукурудза

Олійні

Зернобобові

Фази застосування
- обробка насіння
Обприскування посівів у фазі:
- кущення
- виходу в трубку
- виходу флагового листа
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 5-7-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 3-6-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- бутонізації
- формування бобів

Препарат

Норма витрат
препарату

Вартість однієї
обробки

Регоплант насіння
Зернових Колосових

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Зернові
Колосові

20 мл/га

60 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Кукурудза

25 мл/га

75 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант Олійні

50 мл/га

90 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант
Зернобобові

50 мл/га

90 грн/га

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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АГРОЗАХІД РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ!

A1

З 30 вересня по 3 жовтня у Кропивницькому пройшла
національна агропромислова виставка «AGROEXPO-2020»
Вперше компанія ТОВ «ВІТЕРРА СІД» прийняла участь зі стендом та викликала
чималу зацікавленість відвідувачів. Оптимізму добавили рясні дощі (більш ніж
60 мм), які супроводжували відкриття заходу. Тож, практично кожен наш відвідувач жваво цікавився сортами озимої пшениці. А нам є що запропонувати, особливо для агровиробників південних та центральних регіонів (Кіровоградська,
Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська обл.), які
представляли переважну більшість. Це і ультраранні напів-інтенсивні безості сорти Фелікс та Катаріна, інтенсивний середньоранній, вже відомий Атлон, та новинка – універсальний остистий сорт Центуріон з дуже великим коефіцієнтом кущення та пластичністю до різних строків сівби.
«ВІТЕРРА СІД» має гарне портфоліо соняшнику до різних технологій вирощування Clearfield, Clearfield Plus, сульфо, класичні та високоолеїнові гібриди. Топові
результати зафіксовані у гібридів Пунтасол КЛ, Параізо 1000 КЛП, Велко, ЗУРО
162. Щодо кукурудзи, то основу портфоліо складають гібриди в сегменті 280-350
ФАО, які показали непоганий результат в 2020 році – Зупорто, ІСХ 303, Зураунд,
ЗУМ 305, ОС 378.
Обговорювалися й результати, які отримали фермери в цьому складному році по кукурудзі та соняшнику. Більшість коментувала, що потрібно змінювати та адаптувати
технології вирощування і більш ретельно робити підбір гібридів.
Зокрема Віктор Володимирович Дробот, головний агроном агрокорпорації «Агро-Овен» (Магдалинівка, Дніпропетровська обл.), зауважив: «Цього року вирощували гібрид соняшнику Пунтасол КЛ на площі
більше 2000 га та, не зважаючи на такі складні та непередбачувані погодні умови, отримали урожайність близько 30 ц/га. Так, це менше ніж у 2019 році, коли з цим гібридом «закрилися» в середньому
по 39 ц/га, але для цього сезону це дуже гарний показник. Висіваємо цей гібрид вже 3-й рік поспіль та
будемо продовжувати сіяти його і в 2021 році».

Завітав до стенду агроном Вільшанського відділення ТОВ АПК «Розкішна» (Кіровоградська область)
Григор'єв Іван Петрович. «На площі 240 га висівали Clearfield гібрид Параізо 102 CL, середньостиглий,
з дуже потужною листковою поверхнею, який сподобався своїм фенотипом та особливо його стійкістю
до посухи. У заліку зібрали 24 ц/га за стандартної вологи, коли в районі більшість гібридів формували
до 2 т/га. На наступний сезон також спробуємо Clearfield Plus гібрид Параізо 1000 КЛ Плюс. Щодо кукурудзи, то вирощуючи гібриди Зузанн, Зупорто та ЗУМ 305, отримали у заліку на сухе зерно в середньому 45-55 ц/га, які в оптимальних погодних умовах здатні формувати продуктивність більше 100 ц/га».
Фермер Андрій Михайлович Мурін (Юріївський район, Дніпропетровська область, ФГ «Мурін») поділився досвідом вирощування класичного гібрида Велко: «Постачальник привіз досить якісне, гарно
відкаліброване, крупне насіння під 71 г 1000 насінин. Сіяли загалом близько 50 га Велко на різних попередниках, рівнинних та похилих ділянках, строках посіву. Як не дивно, але найкращий результат 3,0
т/ га отримали на посіві 15 травня соняшник по соняшнику, трохи менше – 2,5 т/га – зібрали з похилих
ділянок після стерньових попередників і більш раннього посіву. Сподобалось як гібрид тримає вовчок,
бо наші поля інфіковані цим паразитом, а також його потужний стартовий розвиток на початку вегетації. Гібрид відзначався гарним запиленням та високою натурною масою зерна. Ми дуже задоволені
отриманим результатом».
Агрозахід був дуже корисним для всіх учасників, пройшов надзвичайно важливий обмін інформацією: ми як виробник насіння отримали запити та відгуки від споживача продукції, а виробники
ознайомилися з характеристиками наших гібридів і отримали вичерпні консультації та поради.
З повагою, команда ТОВ «ВІТЕРРА СІД»

ДИВІТЬСЯ ПРОДУКЦІЮ ТОВ «ВІТЕРРА СІД» НА СТОР. 2 АБО НА САЙТІ VITERRA-SEED.COM.UA. +38 (096) 633-08-19
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ЯКИЙ ГІБРИД СОНЯШНИКУ КРАЩИЙ?
Кожному сільгоспвиробнику кожен рік різні продавці
один попереду іншого пропонують якісь гібриди. І кожен
хвалить свій товар, кожен обіцяє захмарну урожайність. А
далі, після збирання, коли цифри зовсім інші, продавець виправдовується, що винні погодні умови, недотримана технологія вирощування і таке інше, пропонуючи на наступний
рік вже інший гібрид, більш дорогий, який обов’язково буде
кращим. А на наступний рік все повторюється знов. Сільгоспвиробник, розчарувавшись, йде до іншого продавця – і
там все повторюється по колу. Давайте разом розберемось,
а який все ж таки гібрид кращий?
Наведу реальний приклад цього року: в одному господарстві було 4 поля соняшнику. Урожайність по полях була 24,
14, 3, 0 ц/га. Логічно було би сказати, що кращий гібрид, який
дав 24 ц/га. Але ж насправді на всіх полях був один той самий
гібрид. Причини? Для одного той невеличкий дощик, що був,
попав на налив, а для іншого - на цвітіння. Дуже високі температури, що були, для одного припали на цвітіння, і запилення
пройшло погано, а інший зацвів трохи пізніше, тому і запилився краще, бо температура впала. Звичайно, і попередники,
і обробіток ґрунту зіграли свою роль. Інший приклад: на полігоні були висіяні найвідоміші найкрутіші гібриди з дотриманням усієї технології. Урожайність склала від 13 до 19 ц/га. А
сусід у минулому році відвіяв трохи соняшнику з товарового
посіву та висіяв у цьому. І отримав 23 ц/га.
Вважаєте, що щось не складається? Але ж все правильно.
Будь-який гібрид, я повторюю, будь-який, який зараз присутній на ринку, може давати більше 40 ц/га, незалежно від того
імпортний він чи український. Усі гібриди проходять державне сортовипробування у рівних умовах, і до Реєстру вносяться тільки ті, які 3 роки поспіль перевищують середню урожайність. Тому і різниці особливої в урожайності між гібридами
немає. Ба більше, різноманітність плазми усіх соняшників з
кожним роком звужується. І різниця тільки у маркетингу та
технології (SUMO, CLEARFIELD, класика, вміст олеїну). По нашим неофіційним даним дуже велика кількість гібридів з різними назвами, які зараз вирощуються різними насіннєвими
компаніями, насправді є модифікаціями однакових гібридів.
Тому висновок дуже простий: навіщо платити більше,
якщо врожайність залежить більше від погодних умов і
агротехнології, ніж від назви гібриду? Особисто я вважаю,
що коли середня врожайність менше 25 ц/га - купувати
дороге насіння зовсім не має сенсу. Ба більше, хоча ми і
є початківцями в селекції, але ж створені нашим підприГібрид

Особливості

Фурор new

ГІБРИД ПРЕЗЕНТ

- У 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив
середню урожайність районованих гібридів на 28,3%! У т. ч.
в зоні Лісостепу на 42%!!!
- На харківській державній сортостанції у 2018 р. зайняв
перше місце серед 300 випробовуваних на той час гібридів
з урожайністю - 30,5 ц/га. В 2019 р. на тій самій станції урожайність склала 44,1 ц/га.
- Середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р.
склав 54%.

ГІБРИД ФУРОР

- У 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив
середню урожайність районованих гібридів на 25%! У т. ч.
в зоні Лісостепу на 29,2%. Реально отримана урожайність
на виробничих посівах на площі 500 га (Цюрупинський р-н,
Херсонська область) без поливу у 2016 р. – 36 ц/га.
- Середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р.
склав 53,1%.

ГІБРИД БЕРК АНА

- У 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив
середню урожайність районованих гібридів на 25,4%! У т. ч.
в зоні Лісостепу на 43,3%!
Реально отримана урожайність у 2019 р. на виробничих
посівах у Могилів-Подільському районі Вінницької області –
44,0 ц/га.
- Середній вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у 2019 р.
склав 51,5%.
Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)
економ

стандарт

екстра

80 000
(500 - 1 п.о.)

150 000
(1300 1 п.о.)

150 000
(1700 1 п.о.)

80 000
(500 - 1 п.о.)

-

130 000

600 - 1 п.о.

1300 - 1п.о.

1700 - 1 п.о.

-

-

1700 - 1 п.о.

найвищий потенціал урожайності

Презент new

стійкий до кореневих гнилей

Віват

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Сучасник

для низьковитратних технологій вирощування

Базальт

високі темпи росту, інтенсивного типу

Торук new

пластичний, технологія Clearfield

Беркана new
Анна

ємством гібриди у 2019 році по мережі держсортостанцій
перевищили середню урожайність в середньому на 37,8%
з олійністю 52-54%.

потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2021 рік
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A1

ПЛІЧ О ПЛІЧ З СУЧАСНИМИ
ВИМОГАМИ АГРАРНОГО РИНКУ
Тривалий час на нашому ринку панувала думка про те, що успіх агровиробникові може принести лише застосування
розрекламованого і дорогого насіння відомих світових брендів. Вітчизняне насіння відсувалося на другий план.
Проте, як показують останні роки, наші фермери самі
розібралися що і до чого, з огляду на складні кліматичні умови та різноманітні економічні негаразди. Адже той посівний
матеріал, які пропонують українські селекційні компанії у
багатьох випадках нічим не гірший, у порівнянні з західним
продуктом, а може й краще. Лишень коштує вітчизняне насіння удвічі-втричі дешевше, а відповідно, дає змогу істотно
підвищити рентабельність вирощування сільгоспкультур.
Яскравим прикладом у цьому плані слугує діяльність
відомої вітчизняної селекційної компанії «Сади України»,
котра тісно співпрацює з відомим сербським насіннєвим
Інститутом з Нові-Сад. З того часу, як «Сади України» вийш-

типу Ліль при посіві по попереднику гороху забезпечив
урожайність 85 ц/га с площі 240 га з якістю зерна другого класу. Порадував урожайністю та якістю зерна і новий
інтенсивний сорт Лаваль. За висоти рослин 95 см його потужний стеблостій і добре озернений безостий колос сформував та забезпечив ще вищу врожайність – на 3-4 ц/га.
Своєю чергою напівінтенсивний сорт Кан після соняшнику
(з передпосівним внесенням 150 кг/га нітроамофоски та
весняним азотним підживленням 150 кг/га) сформував урожайність 72 ц/га та якість зерна другого класу. Свій вагомий вклад у «коровай» «Садів України» внесли також сорти
Орлеан, Турі, Верден.

Потрібно наголосити на тому, що впродовж двох осли на ринок, минуло вже 32 (!) роки і на сьогодні продукція
компанії посідає чільне місце у структурі посівних площ танніх років портфоліо сортів та гібридів «Садів України»
під соняшником, кукурудзою, озимою пшеницею та горо- було цілковито оновлено і на зміну вже добре знаному
і перевіреному посівному матеріалу прийшов ще кращий,
хом в Україні.
Менеджменту «Садів України» вдалося знайти опти- з посиленими характеристиками стійкості та підвищеною
мальне співвідношення поміж досвідом сербських партне- врожайністю. Так, і без того сильна лінійка насіння соняшрів та власними напрацюваннями. До України завозяться ті ника поповнилася такими потужними гібридами як Астурія,
сербські гібриди соняшнику, які найкраще адаптуються до Кастилія, Валенсія, Феном та Латітуда ОР.
Феном та Латітуда ОР – це класичні середньостиглі гівітчизняних умов вегетації у різних регіонах. Паралельно
провадиться потужна селекційна робота безпосередньо на бриди, котрі характеризуються стійкістю до 7 рас вовчка
і основних захворювань соняшнику. Солідний потенціал
території нашої країни.
Отримані нові сорти та гібриди сільгоспкультур випро- врожайності цих гібридів (до 55 ц/га) поєднується з відмінбовуються за різними технологіями на сотнях демо-полів і ною адаптивністю, що дає змогу сіяти їх у різних ґрунтонайкращі з них потрапляють вже у товарні посіви, де пока- во-кліматичних зонах та за різними технологіями.
Не менш цікавими для українських фермерів будуть гізують себе найкращим чином. Тому, незважаючи на складні умови вегетації у 2020 році, кукурудза, соняшник та ози- бриди Кастилія і Астурія, які розраховані на вирощування
ма пшениця «Садів України» продемонстрували результати за технологією з застосуванням гербіциду Express. Ці гіврожайності принаймні не гірші, аніж у дорогого насіння бриди не тільки стійкі до дії гербіциду, але ще й стійкі до 7-ї
раси рослини-паразита вовчка. Окрім цього новинки «Савідомих світових брендів.
Так, створений селекціонерами «Садів України» та за- дів України» відзначаються посиленою стійкістю до фомозу,
реєстрований в Україні сорт озимої пшениці інтенсивного фомопсису та несправжньої борошнистої роси.
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Якщо вести мову про врожайність нових гібридів соняшнику компанії, то цей рік якраз чудово продемонстрував потенціал їх стійкості, забезпечивши показники від
2 т/га за найгірших умов вегетації до понад 3 т/га на хорошому агрофоні. 3,5-4,5 т/га – це нормальний результат для
соняшнику «Садів України» у разі більш-менш адекватної
ситуації з вологою.
Дуже добре показала себе в цьому році і кукурудза
сербської селекції. Це стосується як нових гібридів Інституту з Нові-Сад, так і вже добре перевірених. Зокрема, це
стосується новинки НС 2060 – простого гібриду з зубоподібним зерном та ФАО 280. Це високорослий і водночас
стійкий до вилягання гібрид кукурудзи з відмінними характеристиками посухостійкості та стійкості до хвороб. Потенціал врожайності НС 2060 перевищує 120 ц/га, причому, як
показав минулий сезон, новинка сповна його реалізовує в
тих регіонах, де випало бодай трохи продуктивної вологи.
При цьому за посушливих умов гібрид НС 2060 витягував до
максимально можливих показників. Так, скажімо, на півночі
Миколаївської області зафіксовано результати до 8 т/га!
Варто сказати і про добре вже відомий гібрид НС 2662
з ФАО 300, котрий стабільно демонструє врожайність понад 100 ц/га. За сприятливих умов, які склалися минулого
сезону у Вінницькій області, кукурудза сербської селекції,
яку пропонує компанія «Сади України», забезпечувала місцями буквально фантастичну врожайність – до 130 ц/га.
Потрібно наголосити на тому, що команда «Садів України» давно вже працює за сучасною світовою практикою надання вичерпного технологічного супроводу свого посівного матеріалу. Тобто, будь-який фермер, котрий звертається
до компанії щодо придбання насіння конкретної культури,
отримує точні рекомендації щодо підбору як самих сортів та
гібридів, так і технології їх вирощування з огляду на результати багаторічних напрацювань агрономів «Садів України».
Успішна робота фірми на ринку багато в чому пояснюється багаторічною натхненною працею засновника компанії та голови наглядової ради ТОВ «Агрофірма «Сади
України» – Олексія Борисовича Зайцева. Любов до землі
взяла своє і Олексій Зайцев створив одну з найуспішніших
аграрних компаній в Україні. Компанія 5 разів поспіль от-

римувала перемогу у проєкті «Аграрна Еліта України» в номінаціях «Вдосконалення технологій».
До здійснення своїх мрій Олексій Зайцев взявся ще
в далекому 1989 році. Він заклав фруктовий сад з унікальною колекцією груш, вишень, яблунь і персиків на
землях Нікопольського району Дніпропетровської області.
Саме з цього моменту і почався відлік розвитку компанії
«Сади України».
На сьогодні Олексій Борисович контролює всі стадії
діяльності фірми, від посіву та перегляду урожайності на
демо-полях до продажу аграрію, та його супровід до очікуваного результату від насіння. У вільний час займається
створенням унікальних паркових пейзажів довкола свого
помешкання. Рослини привозяться зі всього світу. Ця рукотворна краса щоразу приємно вражає гостей. Ще одне
хобі керівника «Садів України» – екстремальна риболовля,
котрій він присвячує відпустку. Олексій Зайцев переконаний, що людина може знайти час на все. Головне, аби вона
цього дійсно прагнула:
«Поки ти не знаєш, чого тобі хочеться, ти не зможеш
приступити до здійснення своєї мрії. Твої цілі повинні бути
конкретними. Очікування без відповідного досвіду не принесе жодного результату».
Так ось, на сьогодні фірма знає чого прагнути для розвитку кожного аграрія та України загалом. Впроваджуються
нові технології, проводяться селекційні роботи, адаптовані
під наші родючі землі, та прикладається максимум зусиль на
підтримання аграрного сектору та підтримки господарств.

Від щирого серця вітаю всіх
з днем робітників сільського господарства.
Щастя та здоров'я у кожну родину.
Дякую за довіру та співпрацю,
за відданість рідній землі!
Бажаю високих урожаїв, прибутків та добробуту!
Хай ваша праця на землі повертається
вдачею та наснагою.
Голова наглядової ради ТОВ «Агрофірма «Сади України»
Олексій Борисович Зайцев.

www.sadyukrainy.com.ua
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ТОВ "Еліта"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№

Гібрид

Рік урожаю

НАСІННЯ СОНЯШНИКА

1.

Аракар

2020

2.

Заклик

2020

3.

Ліміт

2020

4.

Трибьют

2020

5.

Флорімі

2020

6. Фрагмент 2020

Технологія

Clearfield/
Класична
Clearfield/
Класична
Clearfield/
Класична
Експрес/
Класична
Clearfield/
Класична
Класична

Ціна грн.
з ПДВ/п.о.
(партія
менше
50 п.о.)

Ціна грн.
з ПДВ/п.о.
(партія
більше
50 п.о.)

2500,00

2300,00

2500,00

2300,00

2500,00

2300,00

3200,00

3000,00

2800,00

2600,00

2200,00

2000,00

Ціна вказана станом на жовтень 2020 року.
20741, Черкаська обл., Смілянський р-н,
с. Сунки, вул. Центральна, 2 Б
код за ЄДРПОУ 31383276

Caйт: www.elitaagro.com
(067) 17-11-838
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НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА

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

«Агро1», №11 (58), листопад 2020 р.

НАСІННЯ

м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120 т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
e-mail: sokolgamer2@gmail.com
сайт: www.semenasv.sytto.com

СОРТИ

СОНЯШНИК

Назва
СУР (суперультраранній)
МАЙCТЕР

ГІБРИДИ, СТІЙКІ
ДО РАС ВОВЧКА A-G+

ЗЛАТИБОР
НС КНЕ 3
НС Х 6045*
НС ТАУРУС*
ЯСОН
ЗЛАТСОН
РЕМБО**
СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ**
P63 LE 113**
P64 LE 99**

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС
(норма висіву 65 кг/га)

Фірмавиробник

Вегетаційний
період, днів

Потенційна
врожайність, ц/га

Категорія
насіння

Ціна за 1 тонну
з ПДВ, грн.

Всеросійський НДІ масличних
культур ім. В.С. Пустовойта,
м. Краснодар

74-78

30,0

екстра

60 000

88-92

38,0

екстра

60 000

109-112

48,0

екстра

2 250 п.е.

107-111

46,0

екстра

2 250 п.е.

Інститут овочівництва
і рільництва «NS SEME»,
Нови Сад, Сербія
Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків
ВНІС, м. Київ
Pionner

111-114

58,0

екстра

2 200 п.е.

109-119

57,0

екстра

2 200 п.е.

107-108

41,6

екстра

60 000

105-108

47,0

екстра

60 000

105-108

45,0

екстра

1 500 п.е.

98-103

48,0

екстра

1 600 п.е.

108

48,0

екстра

2 800 п.е.

124

45,0

екстра

2 800 п.е.

150

Р1

договірна

ЗЕРНОВІ
Канада

80

*Стійкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га., ** Стійкий до дії Експрес 75, Гранстар 50 г/га

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!
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ГОТУЙТЕ ТЕХНIКУ ДО СЕЗОНУ ВЗИМКУ,
КУПУЙТЕ ЯКIСНI ШИНИ ЗА ВИГIДНОЮ ЦIНОЮ

A1

Широкий асортимент б/в шин всіх типорозмірів
в хорошому стані на наших майданчиках

ОДНА З ПЛОЩАДОК (В НАЯВНОСТІ ПОНАД 3000 ШИН)

ТОВ «Майнінг-Машинері» надає послуги ремонту ВГШ за
технологією одноетапної вулканізації методом монолітного
варіння при високій температурі і тиску.
Технології, які застосовуються, дозволяють усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати пошкодження бортового кільця
після некваліфікованих шиномонтажів, відновлювати пошкоджені ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Використання професійного обладнання типу MonoFlex, застосування
інноваційних технологій і сучасних матеріалів дозволяє нам
проводити унікальні за своєю складністю ремонти, усувати
значні пошкодження, бути лідером на ринку подібних послуг
в Україні. На місця ремонтів надається гарантія до 6 місяців.

www.maxitire.com.ua

•

Також компанія пропонує:
- шиномонтаж коліс будь-яких радіусів на професійному
обладнанні без черг і затримок;
- моніторинг стану шин вашої техніки з рекомендаціями по
необхідним ремонтам. У разі необхідності - надання змінної
шини на час ремонту, з метою мінімізації простоїв вашої техніки.
У структурі компанії сервісні центри у Дніпродзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим обладнанням.
Ми співпрацюємо з агропідприємствами, що входять у
холдинги «Кернел», МХП, «Райз», «АПК-Інвест», дорожньо-будівельною компанією «Автомагістраль».

приклад бічного
пошкодження

зовні
після вулканізації

латка
після вулканізації

(066) 698-63-11, (097) 267-57-20

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Ґрунтообробна техніка
–
економія Ваших коштів та добрий врожай

A1

Харківська компанія «Хартехпром-97» (м. Харків, ТМ «Слобода») є надійним партнером для українських фермерів
і виробляє недорогу надійну техніку, яка не потребує складного обслуговування і не поступається за якістю роботи
кращим іноземним аналогам. Постійний зворотній зв'язок з клієнтами дає змогу враховувати усі їхні побажання
щодо вдосконалення конструкції тієї чи іншої моделі. Найбільша цінність - це репутація компанії, яка здобувалась
впродовж 24 років роботи на ринку. «Найкраща подяка для нас – це відгуки наших покупців», - наголошує директор
«Хартехпром-97» Юрій Логвінов.
ФГ «Фермер» Беззубий Василь
Миколайович, с. Перемога,
Баришівський р-н, Київська обл.
Придбав важкий дисковий лущильник
ЛДТ-6 з рублячим котком і глибокорозпушувач СГР-4/9 виробництва «Хартехпром-97» (ТМ «Слобода»). Користувався різними імпортними агрегатами, був у
мене і дискатор Catros від Amazon. Можу
зазначити, що ЛДТ-6 виконує відразу дві
операції (подрібнення і дискування), при
якості обробітку не гірше іноземних аналогів, а ціна у рази менша, навіть у порівнянні з бувшими у використанні. Крім того,
можна отримати державну компенсацію
25%. Усім рекомендую.
Фермер Хмельницький Віктор
Валентинович, с. Грекове, Подільський
р-н, Одеська обл.
Використовую культиватор для вертикальної обробки КВО-3, виготовлений ПФ «Хартехпром-97», для роботи по різним фонам,
у т.ч. після збирання кукурудзи. Навіть при
великій кількості пожнивних решток (знятий тільки початок) отримую відмінний результат в один прохід. На жаль, уже майже
втратив віру у вітчизняних виробників сільгосптехніки, але тут якість роботи зі збереженням вологи, яка у нас завжди у дефіциті,
надійність агрегату - без питань.
ТОВ «Слобідський шлях», директор
Мигун Андрій Анатолійович,
с. Кучерівка, Глухівський р-н, Сумська обл.
Чотири роки назад наше підприємство
купило агрегат ЛДП-6, а потім ще й ЛДТ-6
в ПФ «Хартехпром-97». Функціонал цих
сільгоспмашин чудово доповнює один
одного. Лущильник на пружинних стійках
ЛДП ідеально підходить для передпосівної підготовки після зернових культур, сої,
рапсу. Недарма його називають ще й дисковим культиватором. Важкий лущильник
ЛДТ-6 навіть без попереднього подрібнення добре працює по кукурудзі і соняшнику, тобто при великій масі пожнивних
решток. Диск більшого діаметру дозволяє
при необхідності проводити і основну обробку ґрунту. Порівнював якість обробітку своїх агрегатів з імпортними, - і рахунок не завжди на користь останніх.

Приватна фірма «Хартехпром-97»
займається виготовленням широкого
спектру сільгоспагрегатів: дискові борони, лущильники, культиватори, глибокорозпушувачі, зубові борони тощо.
З самого початку своєї роботи – ще
в 1996 році – компанія пішла шляхом
максимальної орієнтованості на потреби вітчизняних аграріїв із забезпечення
ефективною ґрунтообробною технікою
вітчизняного виробництва.
Економічність, енергоефективність
та якісна обробка ґрунту зі збереженням
дефіцитної вологи – ось основні задачі,
які виконує техніка під торговельною
маркою «Слобода».
Зокрема, це стосується таких популярних на ринку агрегатів як дискові
лущильники на пружинних стійках ЛДП
та серії важких дискових агрегатів на гумових еластомірах ЛДТ.
Лущильники ЛДП з шириною захвату
від 3 до 10 м оптимально підходять для
лущення стерні та передпосівного обробітку ґрунту, стимулюючи проростання
падалиці, подрібнюючи та перемішуючи пожнивні рештки і формуючи рівний
посівний горизонт. При цьому агрегат
здатен провадити обробіток ґрунту на
швидкості до 18 км/год. З витратою палива від 2 л/га, що забезпечує його високу економічність і продуктивність.
Важкий дисковий лущильник ЛДТ
спроможний здійснювати як передпосів-

ний, так і основний обробіток ґрунту на
глибину до 16 см. При цьому кріплення
стійок з гумовими еластомірними амортизаторами гарантує бокову стійкість
робочих органів навіть за найважчих
умов роботи.
Новинка модельного ряду – це культиватори для вертикальної обробки
ґрунту за технологією Verti Till серії КВО
з пружинними стійками та дисками італійського виробництва. Призначені для
розущільнення ґрунту зі збільшенням
кількості органічних речовин (гумусу)
при мінімальній мінералізації рослинних залишків і дозволяють проводити
сівбу без додаткового обробітку.
Агрегати ЛДП, ЛДТ і КВО можуть
бути укомплектовані передніми ріжучими котками для попереднього подрібнення рослинних залишків.
Також розпочато серійне виробництво важких навісних глибокорозпушувачів «Ріппер» серії СГР (5, 7 або 9 стійок з
італійськими робочими органами) та ін’єкційних аплікаторів для внесення рідких
добрив серії АПІ з шириною захвату 6, 9,
12 і 16 м (робочі органи KWD Німеччина).
Техніка виробництва ПФ «Хартехпром-97» працює не тільки на полях
України, а і в Молдові, Литві, Болгарії,
Румунії і Польщі.

Весь модельний ряд ґрунтообробних агрегатів включений до Переліку вітчизняної техніки і обладнання
для АПК, вартість якого частково
компенсується за рахунок державного бюджету. І покваптесь,
тому що ця програма гарантовано
діє на обладнання, придбане
до 1 грудня 2020 року.

(067) 573-62-08
(066) 999-72-50
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Вітаю Вас, шановний читачу!
І вся країна вітає Вас зі
Святом – Днем працівників
сільського господарства.
Агросектор є пріоритетною
сферою нашої економіки. І
у себе на полі Ви вирішуєте
долю не лише власного урожаю, а й, по великому рахунку,
добробуту всієї країни. А
команда «AgroOne», наші
автори – фахівці та практики –
раді бути у Вашій інформаційній команді. Саме в листопаді
нам виповнилося 5 років!
І ми не просто журнал, яких
багато, «AgroOne» – справжній
портрет українського агробізнесу! Ми пишаємося Вами і можливістю працювати разом на
благо рідної країни й провідної галузі.

Хай луна святковий дзвін,
Від села і до села.
Хліборобам наш уклін,
Щира шана і хвала.
Нехай щедрим буде лан,

Щиро вітаємо
Квітне нива золота.
Вас вітає «AgroOne»,
з Днем працівника Вся країна вас віта!
Зичить збіжжя повний тік,
сільського
Щастя світлий коровай.
Щоби кожен день і вік
господарства!
Був багатим на врожай!
Читайте у листопадовому номері
журналу «AgroOne»:

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

виробляє:

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua
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• крупорушки
• зерносушилки
• віялки-калібратори
• погрузчики шнекові
• машини по видаленню пера
• протравлювачі насіння
• екструдери
• насіннярушки
• маслопреси
• соломорізки

■ «Агрофірма «Сади України»: були
першими і є кращими
■ Ольга Бабаянц: кліматичні виклики
та нові шляхи сталого розвитку
■ Пізній посів пшениці озимої: що слід
врахувати
■ Особливості вегетаційного періоду 20192020 рр. та висновки для аграріїв
■ Питання-відповідь: у фокусі уваги озимі пшениця та ячмінь
■ Пивоварний ячмінь: практика вирощування
й тонкощі технології
■ «ВІТЕРРА СІД»: нове насіннєве портфоліо
від європейських виробників
■ Перспективи виноградарства та виноробства в Україні
■ Специфіка застосування гербіцидів на нуті
■ Час надолужити брак мінерального живлення
■ Леонід Фадєєв: очищення озимої пшениці
від важко відокремлюваних бур’янів
■ Основні критерії при виборі агрегату для глибокої оранки
■ Застосування глибокорозпушувачів: де, коли і для чого
■ Ідентифікація продукції – умова якісної логістики
■ Штучний інтелект захоплює агросектор
■ Визначення строку дії договору оренди землі
■ Екоподаток при отриманні ліцензії на зберігання пального

П Р О Ц Е ТА Б А ГАТО Ч О Г О І Н Ш О Г О Ч И ТА Й Т Е
У Л И С ТО П А Д О В О М У В И П У С К У « A G RO O N E » .
Ми були й будемо поруч з Вами – і для Вас!
З повагою, Наталя Корнієнко

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»

A1

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості процесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
•
•
•
•
•

7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому
захисному корпусі;
сучасне програмне забезпечення;
на екрані зображена інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі,
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
робота оптичних датчиків в умовах забруднення,
завдяки автоматичному посиленню сигналу;

•

система зберігає в пам’яті дані
10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

Подбай
Подбайпро
просвоє...
своє...
www.seeding.com.ua

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

ТМ

A1

ОНОВЛЕНИЙ КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ АЯКС-6      

Маса - 1900/1600 кг (з водою/без)
Ширина захвату – 6 метрів
Ширина в транспортному положенні –
до 2400 мм
Гідравлічне розкладання в робоче
положення
висота ножів 100 мм
сталь ножів марки 65Г

Двухрядні поворотні підшипники –
захист від виламування кріплень
барабанів
Використання в рамі конструкторської
ТМ сталі 09Г2С
найнадійніша система
кріплення ножів з використанням болтів М12
(клас міцності 10,9)

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА
Закриття вологи
Руйнація ґрунтової кірки
Знищення бур’янів на стадії «нитки»
Насичення ґрунту азотом
Ширина захвату - 2, 3, 4, 6, 9,
9, 12, 18 метрів
Індивідуальне кріплення «зубів»
Підшипники – SKF (Італія)
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ЗА ЧЕСНУ ЦІНУ!

ТМ

БОРОНА ШЛЕЙФОВА-ЗУБОВА АЯКС-15

Габарити робочого положення – 14730 x 12835 мм
Габарити транспортного положення (Д х Ш х В) 8500 х 3900 х 4100 мм
Матеріал рами - конструкторська сталь 09Г2С
ТМ
Термооброблений «зуб», технологія MacFarlane - ударна сталь 60С2А
Маса – 5800 кг – найпотужніша борона на ринку
Метал боковин («крил») товщиною 12 мм
Метал рами товщиною 8 мм, додаткові соти посилення всередині труби
Розкладання в робоче положення - за 30 секунд
В наявності також моделі з шириною захвату 7 та 11 метрів
Вичісування бур’янів
Загортання добрив

Вирівнювання поверхні поля
Руйнування грудок та кірки

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ
Дзвони зараз!

ДОСТАВКА

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77
agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com
Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22
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A1

Міжрядний культиватор
КРН-5.6У від HERMES™
Прополювальний міжрядний культиватор КРН-5.6У від
компанії «Гермес» призначений для обробки землі при
наявності с/г культур висотою до 1 метра; має транcпортний пристрій, що дозволяє пересуватися по дорогах. Всі
робочі механізми культиватора змонтовані на шарикопідшипниках (що продовжить довговічність установки), основа рами 140x140 завтовшки 8 мм.
Застосування культиватора КРН-5.6У: призначений для
міжрядної обробки с/г культур, таких як кукурудза, соняшник та ін. Відрізняється міцною конструкцією для роботи на
будь-яких видах ґрунтів, в той же час є легким і зручним в
експлуатації. Має опорні колеса для середнього і піщаного
ґрунту. Може бути використаний для роботи на невеликих
ділянках. Відстань між секціями регулюється від 40 до 70 см.

Ціна

рн
00 г
138 0 ДВ
зП

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ КРН -5.6У:
триточковий пристрій зчеплення другої категорії;
основа рами 140х140 мм завтовшки 8 мм;
секція з рамою паралелограмної конструкції;
всі робочі механізми культиватора
змонтовані на шарикопідшипниках;
гумове колесо для регулювання глибини роботи;
індикатор глибини роботи являє собою зубчасту планку;
важіль для підняття і блокування секції
при транспортуванні;
пружинні стійки розташовані в шаховому порядку
для уникнення перешкод при роботі з бур'яном;
стрілчасті лапи розміром 150 мм (виробництво Bellota);
наявність загортача дозволяє вирівнювати ґрунт
після культивації, закриваючи тим самим вологу.

(066) 150-17-41, (096) 894-85-27, (095) 508-58-50, (067) 167-69-95
teh-hermes@ukr.net • hermes.zp.ua

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ПАЙ)
НАПЕРЕД: ПЕРЕВАГА ЧИ РИЗИК
Питання з приводу орендних правовідносин щодо земельних часток (паїв), не втрачає своєї актуальності, а з
прийняттям змін до чинного законодавства у сфері земельних відносин стає ще більш актуальним.
Земельний кодекс України дає наступне визначення земельних відносин – це суспільні відносини щодо володіння,
користування і розпорядження землею.
Відомо, що зміст права власності та зміст речового права
(права оренди) не є ідентичними, незважаючи на те, що особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист
цього права, у тому числі і від власника майна, відповідно до
положень глави 29 Цивільного Кодексу України.
Відмінність полягає, насамперед, в тому, що право власності є первинним, а речове право – похідним.
По-друге, право власності на землю – це право володіти,
користуватися і розпоряджатися земельними ділянками, а
за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку
на встановлений договором строк у володіння та користування за плату.
Так як питання плати за користування і володіння земельними ділянками регулюється Цивільним, Земельним, Податковим кодексами України, спеціальним Законом України «Про
оренду землі» та власне укладеним Договором оренди, то слід
розуміти, що сторони договору у своїх правовідносинах повинні керуватися не лише своїми бажаннями та амбіціями, а в
першу чергу зважати на норми чинного законодавства України.
Вочевидь, інтереси обох сторін договору оренди земельної ділянки (паю) суттєво різняться, але, на нашу думку, досягти компромісу можливо саме в точці перетину інтересів
цих зацікавлених осіб.
І, напевне, цією точкою перетину інтересів власника земельної ділянки і орендаря є саме орендна плата за земельну ділянку.
Частиною 2 ст. 409 Цивільного кодексу України передбачено, що власник земельної ділянки має право на одержання
плати за користування нею. Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором.
Так, вище зазначена норма кореспондується з положеннями ст. 21 Закону України «Про оренду землі», в якій визначено, що орендна плата за землю – це платіж, який орендар
вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.
Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім
строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно
до Податкового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.
Непоодинокі випадки коли власник земельної ділянки (паю) потребує на власні потреби грошові кошти раніше
настання строку виплати за договором оренди земельної
ділянки (паю) або у більшому обсязі, ніж визначена річна
сума орендної плати і, звісно, він звертається до орендаря з
проханням сплатити йому орендну плату наперед.
Орендар має право відмовити власнику земельної ділянки (паю) в сплаті орендної плати наперед, так як це не є його
обов’язком, а лише правом, але доволі часто орендар погод-
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жується на виплату орендної плати наперед, маючи з приводу такого підходу свої мотиви.
І це зрозуміло, адже орендар зацікавлений, щоб земельна ділянка перебувала як можна довше у його користуванні,
бо вона є джерелом його доходу.
При цьому, дуже часто орендар не враховує, що від сплати
орендної плати наперед власник даної земельної ділянки не
змінився і умови договору щодо розміру орендної плати у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки залишились ті ж самі, але нормативно-грошова оцінка земельної
ділянки продовжує змінюватись.
Так, відповідно до Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований
рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами; рентний дохід (земельна
рента) – дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної
ділянки.

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНК А
ЗЕМЕ ЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРОВОДИТЬСЯ:
• розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх
цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років;
• розташованих за межами населених пунктів земельних
ділянок сільськогосподарського призначення – не рідше
ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7-10 років.
Отже, орендар, сплативши орендну плату за земельну ділянку (пай) наперед, фактично сплатив власникові цієї земельної ділянки аванс, тобто суму грошових коштів у рахунок
майбутніх розрахунків.
При цьому, слід не забувати, що сам по собі факт оплати
орендної плати наперед (авансу) не змінює умов укладеного
договору оренди, а тим більше не фіксує річну суму орендної
плати на майбутні періоди за договором оренди земельної
ділянки (паю), так як орендна плата рахується у відсотках від
нормативної грошової оцінки землі, а остання не є сталою
величиною, то, відповідно, і сума річної орендної плати у
грошовому виразі не є сталою величиною, вона змінюється
разом зі зміною нормативної грошової оцінки землі.
На нашу думку, розуміючи зміст права власності та суть
орендних правовідносин, кожен може зробити висновок
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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.

ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА

A1

БЕЗПЕКА, ОХОРОНА

для себе, чим являється для нього виплата орендної плати
за земельну ділянку (пай) наперед: перевагою чи ризиком,
і, відповідно, дасть можливість приймати виважені рішення
при здійсненні орендної плати за земельну ділянку (пай).

ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР
МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО БЕЗПЕКУ ВАШОГО ВАНТАЖУ

Компанія «Транс Моніторінг» захищає
не тільки вантажі, але й інтереси своїх замовників,
пропонуючи їм зручний сервіс, якісні послуги:
• Забезпечує високий рівень збереження вантажу
і відшкодування завданих збитків.
• Вирішує поставлені замовником завдання у
стислі терміни і на високому технічному рівні.
Компанія «Транс Моніторінг» допомогає
своїм клієнтам у вирішенні виниклих питань
з різними інстанціями і дозволяє клієнтам:
– Знизити витрати Замовника під час прямування
вантажу, підвищити прибутковість.
– Створити імідж Замовника як стабільного постачальника, який виконує свої зобов'язання.
– Зберегти спокій і психологічний комфорт клієнта, який переживає за цілісність свого вантажу.

https://tmu.in.ua
t.qrup.ua@qmail.com
tmuoffice7@qmail.com

З питань організації охорони ви можете звернутися

49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68
(050) 454-96-99 Сергій Володимирович
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НАУКОВЦІ – ДЛЯ АГРАРІЇВ
В умовах безводдя та інших непередбачуваних кліматичних викликів...

Бабаянц Ольга
доктор біол.наук, ст. н. с.,
завідуюча відділом фітопатології
та ентомології Селекційногенетичного інституту – НЦНС
Пеліхов Сергій
начальник ОТК АТ «ОПЗ»,
власник компанії «ТехноНК»

Статтю було опубліковано в журналі «AgroOne» №3 (52), березень 2020 р.

Вітаю, дорогі мої аграрії та усі небайдужі, хто причетний до сільського господарства. Саме у цій статті буду зупинятися на тих питаннях, які є ключовими на часі,
які повинні допомогти нашим сільськогосподарським виробникам у проблемних ситуаціях. Можливо, деякі моменти дещо не сподобаються виробникам добрив, менеджерам агрохімічних компаній, але я висловлюю свою, та точку зору
співавтора статті, вибачайте. До дискусій, будь-ласка, запрошую.

Останнім часом майже на усіх зустрічах з аграріями,
в усіх своїх публікаціях я звертаю увагу читачів на невідворотність кліматичних змін. Природа змінюється,
зважаючи на катаклізми, змінюються й підходи до вирішення питань.

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

■ Приступаючи до відбору зразків ґрунту на певному
полі, бажано, аби лабораторія була оснащена автоматичним відбірником з новітнім програмним забезпеСільське господарство у світі багато років поспіль неупинно йшло уперед, збільшувалися врожаї, підвищуваченням.
лася якість рослинної продукції. Все начебто складалося ■ Аналіз ґрунту повинен бути комплексним та мати шиякнайкраще. Але ще майже 30 років тому вчені-кліматорокі можливості у показниках. Найсильніші діагнологи забили на сполох щодо значних кліматичних змін,
стичні лабораторії мають можливість проводити аналіз
застерігаючи фахівців, науковців аграрної сфери про непо 75 і більше показниках. Найбільш необхідними є
відкладність змін у світогляді щодо технологій вирощутакі показники: рН ґрунту (коливання показнику здовання рослинницької продукції, щодо обов’язкових змін
рового ґрунту повинні бути у межах 6,5-7,5, тобто від
у захисті та здоров’ї рослин і, головним чином, у змінах
слабко-кислого до слабко-лужного); загальний вміст
селекційних підходів до створення нових, витривалих до
нітрогену (N), рухомого фосфору (Р2О5), обмінного
стресових факторів сортів. Вже тоді науковці відчували,
калію (К2O), кальцію (CaO), магнію (MgO), натрію (Na),
що такі реорганізації у природі будуть не на добро, тому
рухомої сірки (S), цинку (Zn), міді (Cu), заліза (Fe), марна сьогодні маємо не досить приємну ситуацію щодо усіх
ганцю (Mn), молібдену (Mo), кобальту (Co) та ін.
вище наведених питань.
■З
 а основи наявності та кількості поживних елементів
Наразі у сучасному рослинництві почалися рухи у бік
розробляється агрохімічна картограма поля, де чітко
покращення стану ґрунтів, з розумінням, що чим родючівидно, де, скільки та яких елементів живлення виявшим є ґрунт, тим більше елементів живлення отримують
лено.
культури і тим більше якісного врожаю можна отримува■ Оцінюємо біологічний потенціал поля та вираховуємо
ти. Отож, наразі починати будувати бізнес на землі необможливий плановий врожай культури, що розташована
хідно зі знайомства з агрохімічним станом ґрунту, тобто
на цьому полі.
з проведення діагностики поля.
■ За наявними показниками визначаємо ефективність
застосування мінеральних добрив на даному полі.
■ У період вегетації культури проводимо оперативну
листкову діагностику та за виявленими показниками
розробляємо рекомендації щодо ліквідації існуючих
дефіцитів елементів живлення.
■ Визначаємо, які критичні фактори є на заваді повноцінного ґрунту, та які потреби у хімічних меліоративних
заходах (вапнування, гіпсування тощо).
■ За наявності суми показників, які ми отримали, маємо
змогу розробити рекомендації щодо системи удобрення сільськогосподарських культур та на загал розробляємо технологічні прийоми вирощування культур на
конкретному полі. Важливим є підбір сорту або гібриду,
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визначена система обробітку ґрунту, підібрано спектр
добрив, які потрібні у даному випадку, створено систему захисту рослин з метою перешкоджання розвитку
хвороб та знищення шкідників.
■ Звичайно, що такі лабораторії можуть взяти на себе
фаховий супровід для впровадження рекомендацій.
Працювати на полі буває значно легше та продуктивніше,
коли Ви обізнані зі своїми полями та знаєте достеменно
їх характеристику. Тоді можливо не витратити жодної
лишньої гривні та максимально зберегти врожай.
Дуже важлива та складна справа для хліборобів – визначити, яким чином підбирати основні добрива, аби мати
можливість отримати максимально високий врожай навіть з майже критичною кількістю продуктивної вологи.
Повертаючись до осінньої посівної озимих… вважаю, що
раціонально робити закладку нітрогену у формі карбаміду, тоді при посіві озимої пшениці у кінці жовтня ми
маємо більшу можливість завдяки саме використанню
карбаміду надати рослині можливості приймати нітроген покроково, починаючи з осіннього старту, та, надалі
за рахунок більшої ймовірності опадів (з жовтня до березня) у вигляді розчину та трансформації у амонійний
та нітратний нітроген до весняної вегетації.

Горох Контроль 1

Горох Контроль 2

римати дуже міцну, добре розгалужену кореневу систему пшениці саме у цей час. Для такого розвитку рослин
необхідно також враховувати, що глибина загортання
насіння може бути лише у межах 2.0-3.5 см (або, критично, 4,0) та з нормою витрати насіння не більше 1.8 млн
насінин/га.
Ви можете подивитися фото, що зроблені нещодавно. Це посіви 15 грудня 2019 року. Культури: ярий овес,
коріандр, підзимній горох, нут та соняшник.
Посів проводився за умов посухи. У метровому шарі
ґрунту вологи було не більше 30 мм. Критична кількість.
Закладено по два варіанти по кожній культурі. За мету
досліду ставили визначити, по-перше, роль морфорегулятора як накопичувача вологи, по-друге, мали за мету
встановити можливість посіву ярих культур на початку
зими і визначення раціональності цього підходу. У контрольному варіанті висівалося чисте насіння без додавання пестицидів та агрохімікатів. Дослідний варіант
– насіння оброблене певним морфорегулятором, який
має заявлену властивість утримання вологи у ґрунті. Як
бачимо, морфорегулятор дійсно спрацював, що дає нам
надію на можливість його використання для утримування вологи та мати гарантію на врожай.

Прошу усіх агрономів та фахівців-аграріїв запам’ятати
цей дуже простий прийом, який дійсно зможе у критичних умовах по рівню продуктивної вологи витримати
пресинг та отримати врожай озимої пшениці за будь-яких
важких умов.
Також на майбутній рік, за умов жорсткої посухи, пропоную використати можливість проведення посівної кампанії озимої пшениці у стислі пізні терміни, а саме: з 20
жовтня до 20 листопада з перервою на 10 грудня до 20
січня (якщо буде м’яка та суха зима). Наш досвід передбачає досить хороший врожай за таких термінів сівби.
За період жовтня – січня у степовій частині півдня ми
завжди отримуємо певну кількість природної вологи від
туманів (так звана капілярна вода) і цілком ймовірно от-
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Такий самий дослід буде закладено 15-20 березня, тобто
саме у традиційний час для посіву ярих культур.

Овес Контроль 2

амонію буде суттєво вище за 1 кг N у аміачній селітрі. Так
само потрібно підраховувати й по фосфору.

Наразі у аграріїв-рослинників є багато питань щодо ра- У низці з нітрогеном і фосфором дуже важливою є також
ціонального та ефективного застосування основних до- наявність сірки (SO3). Найбільш раціонально вносити сірку у формі сульфату амонію у співвідношенні N:S як 6:1,
брив навесні, якщо маємо повсюдно дефіцит вологи.
де
N – сумарний нітроген, що був внесений у ґрунт проЗгідно наукових досліджень критична волога під посіватягом
усієї вегетації. Враховуючи можливість жорсткої
ми озимої пшениці на період відновлення весняної вегепосухи
в Україні, особливо у південних регіонах, треба
тації становить менше за 100 мм. Тобто очікувати врожай
брати
у
розрахунок внесення основних поживних елеможливо лише не більше 50% від закладеного потенціаментів
(N,
P, K, S), а також мезо- та мікроелементів (Ca, Cu,
лу. За рівня вологи 150 мм – впевнено можна очікувати
Zn,
Mg,
Mn,
Mo, B) виключно у формі листкової підкормабсолютно вдалого врожаю.
ки. У більшості випадків за відсутності вологи мінеральні
У березні ми повинні дати нітроген рослині у формі добрива, що були внесені, залишаються нерухомими та
амонійного та нітратного іону (NH4+, NO3-). За посухи най- не засвоюються рослинами.
більш раціонально використати аміачну селітру. НеобхідНа цю весну ми закладаємо досліди щодо зниження
но забезпечити рослини фосфором у максимально донорми внесення мінеральних добрив, водночас, дещо
ступній (розчинній, рухомій) формі. З доступних варіантів
збільшивши норму використання листкового підживленможливо розглядати рідкі фосфорні добрива, діамоній
ня. Мета цього дослідження – забезпечити живлення
фосфат, калійні сполуки фосфору (КH2PO4, K2HPO4). Сурослин доступними елементами, при цьому зменшити
перфосфати (подвійний, потрійний, сульфований) не має
витрати та задля пролонгації термінів вегетації. Після
сенсу вносити на лужних ґрунтах (південь України), адже
збору врожаю обіцяємо надати звіт з результатами.
він може переходити у рухомі форми фосфору лише на
кислих ґрунтах протягом декількох років. Калійні добри- А тепер – УВАГА! Наразі є термінова необхідність надати
ва не розглядаємо, тому що у ґрунтах півдня України калій інформацію щодо борних мікродобрив, які створює вене є у дефіциті, а навпаки, його дуже багато. Таким чином, личезна кількість фірм, агрохімічних компаній у формі
моноетаноламінборату.
застосовувати традиційно NPK економічно не вигідно.
Щодо використання карбамід-аміачної суміші КАС можно буде у формі 28 або 32. Гарантовану якість КАС-32
може забезпечити лише один виробник – «Черкаський
азот». Інші виробники, аби вписатися у економіку, не
витримують концентрацію нітрогену (=азоту). Виходячи
з цього, аграрію неможливо вірно підрахувати необхідну норму кількості нітрогену під врожай, до того ж, при
цьому знижується очікуваний економічний ефект сільськогосподарського підприємства. Складається так, що ми
розраховуємо кількість нітрогену, виходячи з запланованої врожайності, а, фактично, вкладаємо менше на 2030%! Та, звичайно, отримуємо недобір по врожайності!
Тому будьте уважні та помірковані у виборі КАС та інших
добрив. За планування економіки сільськогосподарського підприємства необхідно рахувати вартість 1 кг
N (нітрогену) та Р (Р2О5). Наприклад, 1 кг N у сульфаті
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Слід зазначити, що моноетаноламінборат не є хелатною
сполукою бора, так само, це не є комплексною сполукою.
Бор у цій формі не в змозі віддавати борат-іон у польових
умовах, до того ж цього не буде ніколи! Серед усіх конструкцій з бором є єдиний комерційний продукт, в якому
борат-іон постає у формі комплексної сполуки. Комплексоутворювач підібраний таким чином, що має здатність
донести та віддати борат-іон у польових умовах.
Зважайте на те, що жодна культура не закінчує повністю
цикл свого розвитку (утворення насіння) за відсутності
певної кількості бору у доступній формі.
Водорозчинні сполуки бору становлять 3-10% загального
вмісту. Потреба культур у борних добривах обмежується
вмістом менш за 0.1 мг засвоюваного бору на 1 кг ґрунту.
А з усіх мікроелементів бор найбільш суттєво впливає на
розвиток рослин та якість врожаю.
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Тепер дещо абсолютно необхідне для читачів.
Як свідчать аграрні кліматологи, запаси вологи на початку весни 2020 майже повсюдно в Україні не перебільшують 30-50 мм у метровому шарі ґрунту. І це є тим самим
кліматичним викликом нашому сільському господарству. Вочевидь ми будемо вимушені щорічно розробляти схеми вирощування тих чи інших культур з огляду на
жорстку посуху та за відсутності вологи. Тому вважаю
за доцільне пропонувати агрономам та власникам сільських господарств, не гаючи часу, у перші дні березня
підготуватися до посіву ярих культур. Вибір культури
на цей рік буде незначним. Хочу запевнити, що поки
що є можливість успішного посіву ярого ячменю, але не
зволікайте, на все є лише 5-10 діб. Усі посіви, пізніші за
10 березня, будуть марними. Будьте готові до роботи гербіцидами, головним чином, ґрунтовими протизлаковими,
фунгіцидами – для обмеження розвитку листкових плямистостей на перших етапах розвитку ячменю та інсектицидами (можливі шкідники – пильщик чорний та хлібний, злакові попелиці та мухи, цикадки).
Застосовувати пестициди дуже обережно. За умов посухи зменшувати хімічне навантаження на рослини. Посіви не загущувати, аби рослини мали площу живлення
без конкуренції між собою. Соняшник сіяти також треба
якомога раніше, але лише за прогріву ґрунту не нижче
8ºС. Більш вірогідно, що вдалим буде ранній посів, або
ж дуже пізній.
На цей рік я бачу, що вигідно буде висівати просо.
Ця культура має найбільшу гарантію отримання врожаю.
Культура стійка до посухи та витривала. Посів проса необхідно починати за температури ґрунту не менше 1213ºС.
На початок весни потрібно підготувати техніку, запастися добривами, засобами захисту рослин, можливо, морфорегуляторами з властивістю вологоутримувача. Не
забувайте про аналіз наявної вологи у метровому шарі
ґрунту кожного поля – озимих культур та під посів ярих
культур. На деяких полях бажано було би проглянути на
півтораметровому шарі наявність вологи, аби розуміти
ситуацію.
Щодо вологи, нагадаю певні правила. Коли випадає дощ
у кількості 1 мм, це є рівноцінним 10 т/га води, тоді 10 мм
дощу буде рівним 100 т/га. Вологість шару ґрунту у 50 см
підвищується на 1%, але лише за умови вологопроникного ґрунту. Злива у 50 мм дорівнює 500 т/га води. Якщо
дощ був повільний, то вода не стікає і не випаровується,
а з часом ґрунт покривається кіркою, що буде утримувати таку важливу вологу.
Раціональним буде проведення комплексу весняно-польових робіт у стислі терміни, коли буде можливість
скористатися зимовими запасами вологи. Та це буде не
довго. Так що поспішайте!
І наостанок. Для отримання гарного врожаю вологість ґрунту має бути не менше 60-80% від повної вологомісткості, що рівнозначно опадам у 900-1 000 мм. Але
таке благо може забезпечити людству лише Господь Бог.
Щасти Вам!
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