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нАсіння, ЗЗР, добРивА
A1

Найменування рідких 
мікродобрив Культури (призначення / примітки)

Норма витрати Ціна за 
1 л в 10 л 
кан., грн.

Насіння, 
л/т

Позакоре-
нево, л/га

Добрива-біостимулятори 

стіморганік - 
Гумат 
ПроДуКтивНиЙ 
ріст

Висококонцентрований гумат калію, виготовлений з якісного низинного торфу та леонардиту  
і збагачений хелатованим магнієм для покращення процесу фотосинтезу, підсилення антистре-
сового ефекту та зміцнення імунітету рослин. Гумат калію з високим вмістом фульвокислот 
12-15%,К2О-3-5%, MgO-1.5%

1,5 0,7-1,5 95,0

стіморганік - 
аміНоміКс

Інноваційна композиція для зняття стресу рослин. Препарат підвищує стійкість рослин  
до стресового навантаження від застосування ЗЗР, заморозків і посухи, стійкість до патогенів. 
До складу композиції входять фульвові кислоти, амінокислотні комплекси марганцю і цинку, 
вільні L-амінокислоти, що відповідають за зняття стресу, а також синтетичний стимулятор росту 
і адаптоген - Крезацин. N - 10%, Zn - 1%, Mn - 1%, L-амінокислоти - 20%, стимулятор - 0,5%

0,3-1 230,0

стіморганік - 
біоДЕструКтор

Добриво-пробіотик для покращення родючості ґрунту й відновлення його структури. Склад 
добрива. Живі клітини та спори природних бактерій Bacillus subtilis та Bacillus licheniformis  
не менше ніж 1,0×109 КУО/см3, гумінові речовини не менше 100 г/л

1-4 160,0

КомПлЕКсНі міКроДобрива Для різНих Культур

стіморганік - 
зЕрНовиЙ

Спеціальні препарати дефіцит-коректори живлення. N - 4%, P2O5 - 3%, K2O - 3%, S - 1,2%,  
Zn - 1,1%, Cu - 1,6%, B - 0,5%, Mo - 0,015%, Co - 0,006%, гумінові речовини – 8% 2 1-2 140,0

стіморганік – 
оліЙНо-бобові

N - 4%, P2O5 - 2,5%, K2O - 3,5%, S - 0,7%, Zn - 0,3%, Cu - 1,4%, B - 4%, Mn - 0,4%, Mo - 0,02%,  
Co - 0,007%, гумінові речовини – 8% 2 1-2 145,0

стіморганік – 
КуКуруДза-овоЧі

N - 3,5%, P2O5 - 2%, K2O - 4%, S - 1,5%, Zn - 4%, Cu - 0,65%, B - 0,35%, Mn - 0,55%, Mo - 0,015%,  
Co - 0,01%, Ni - 0,025%, гумінові речовини – 8% 2 1-4 144,0

моНохЕлати

хЕлат бору 150 В - 15%, N - 6%, аміни 1-4 188,0

хЕлат бору  
+ молібДЕН В - 15%, Mo - 1%, N - 4.2%, аміни 1-3 237,0

хЕлат ЦиНКу 100 Zn - 10%, N - 4.7%, DFM - 0.15%, карбонові кислоти, аміни 1-2 210,0

ПрилиПаЧі 

Прилипач-
стімолиП ЕКстра

Поверхнево-активна речовина (ПАР), призначена для підвищення ефективності обробки  
гербіцидами та іншими рідкими засобами обробки рослин. Діюча речовина —  
етоксилат-ізодециловий спирт у концентрації 900 г/л

0,2 120,0

Виробник гумінових добрив в Україні

www.stimorganic.com.ua 096 171-52-73 099 071-11-92
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зараз дуже велика посуха. ячмінь вже пожовтів, пшениця 
ще тримається. Не знаю, чи буде врожай? 

Фермер Григорій левчун, Миколаївська область

Вітаю, пане Григорію. Розумію вашу турботу, але, на преве-
ликий жаль, посуха має місце майже повсюди у степу, здебіль-
шого на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Запоріжжі тощо.  

Стосовно ячменю, на цьому етапі вже зрозуміло, що вро-
жаю не буде. Тому вважаю, що зараз треба зосередитися на 
підготовці ґрунту на наступний рік. Слушним буде запустити 
на поле сухого ячменю   органічний деструктор. За наявності 
туманів та хоча би  незначної вологи ґрунту  залишки ячме-
ню перепріють та на наступний рік на цьому полі можна буде 
висіяти пшеницю, тритикале, соняшник. 

  На наступний рік важливими для отримання врожаю бу-
дуть  заходи щодо внесення основних добрив. Хочу нагадати, 

що під час основної культивації чи дискування (у залежності 
від вибору господарем технології), восени є необхідність вне-
сення фосфору та калію, так як саме ці елементи впливають на 
початкові фази розвитку рослин, підсилюють осіннє кущення 
та сприяють осінньому накопиченню цукрів для кращої пере-
зимівлі. Заробка у ґрунт амофосу (що є найбільш прийнятним) 
на глибину 18-20 см надасть, за наявності вологи, можливість 
отримати повноцінні і дружні сходи. Нітроген восени вносити 
достатньо третину від норми, останню кількість розподіляють 
на весну. Передозування нітрогену в осінній час, особливо у 
південній частині України, може призвести до розм’якшення 
тканин прикореневої зони рослини, прискорення росту, що 
призведе до вилягання та до загибелі від навіть незначного 
морозу. Норми добрив підбирають з урахуванням рівня вро-
жайності, яку планується отримати, та складу рухливих форм 
поживних речовин у ґрунті.

Пшениця цього року може встояти. Декілька туманів та хоч 
незначна крапельна волога у кореневій зоні надасть можли-
вості зберегти колос живим. Хочу попередити, що за таких 
умов, коли вже пшениця має фазу початку колосіння, за умов 
посухи не можна давати  основні добрива, бо це приведе до 
загибелі рослин. Я завжди попереджую, що найбільш вірним у 
такій ситуації просто не чіпати рослини. Вони вистоять, якщо 
їм не заважати. 

Єдине, що можу рекомендувати за посушливих умов для 
озимих колосових культур - це кремній. Іонний кремнієвий 
препарат, який збагачує ґрунт, особливо піщаний, шляхом фор-
мування «кремнієвих містків» між окремими її елементами, 
забезпечуючи більше надходження кисню та вологи. Це ре-
альний, високоефективний антістресант.

Діюча речовина – кремній у іонній формі (5-7%), калій в 
іонній формі (3-5%), а також мікроелементи (залізо, мідь, цинк). 

Чули, що озиму пшеницю можна сіяти з невеликою нор-
мою висіву. а чи не втратимо врожай?

ФоП сергій Пантелеєвич, Луганщина

Густота рослин озимої пшениці може бути різною. Досві-
дом багатьох поколінь землеробів для різних культур були 
встановлені оптимальні норми висіву. Площею живлення є 
певна частина поля з відповідним орним шаром. Оптималь-
ною площею живлення буде така, яка забезпечить одержан-
ня максимального врожаю основної продукції певної куль-
тури при високій її якості та найменших витрат праці. Вірно 
підібрана площа живлення рослин – це одне з найбільш важ-
ливих питань вирощування будь-якої сільськогосподарської 
культури. А від правильного його вирішення залежатимуть не 
тільки величина і якість врожаю, а також і можливості механі-
зації та витрати праці на одиницю продукції. Ще досвідом 
багатьох поколінь були встановлені оптимальні норми висіву 
насіння, відстань між рослинами при різних способах висіву, 
що відповідають місцевим умовам. Зміну продуктивності 
дехто пов’язував зі зміною умов зовнішнього середовища 
для їхнього росту і розвитку при збільшенні або зменшенні 
площі живлення. Затінення  може спричинити ослаблення 
розвитку кореневої системи та зменшення асиміляційної по-
верхні. Зайве загущення призводить також до погіршення те-

плового та водного режимів. Німецьким професором Е.Вольні 
встановлено, що на родючих грунтах норма висіву повинна 
бути нижчою, ніж на слабо окультурених. Інші дослідники 
дотримуються зворотнї думки, вважаючи, що родючі грунти 
можуть забезпечити більшу кількість рослин поживою. Ака-
демік Едельштейн запропонував розрізняти у площі живлен-
ня рослин дві її складові – об’єм грунту та об’єм повітряного 
середовища. Ідеальною є площа живлення рослин у вигляді 
кола. Чим більше площа живлення відхиляється від  кола, тим 
нижчий врожай.

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

Завідуюча відділом фітопатології та ентомології СГІ-НЦНС, докторка біол.наук, с.н.с. Ольга Бабаянц
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думкА фАхівця
A1

Сильні та могутні мої українці, а саме – усі ті, хто боро-
нить нашу землю, яку хоче вкрасти та знищити мерзотна орда 
росіян! Аграрії та науковці, які опікуються саме спасінням вро-
жаю нашої української пшениці, жодної зернини не віддадуть 
загарбнику. Ну а я, Ольга Бабаянц, вирощу нашу унікальну пше-
ницю у будь-який спосіб і Україна буде з врожаєм. 

Тепер до діла! Працюємо та створюємо базу для отриман-
ня найкращої пшенички, яка лише для України та усіх наших 
країн – друзів, а їх у нас велика кількість!!!

Серед чинників, які заважають реалізувати генетично де-
термінований потенціал продуктивності озимої пшениці, не 
останню, якщо не провідну, роль відіграють хвороби та шкід-
ники. Збитки від хвороб можуть сягати страшних цифр. У світі 
за останніми даними ФАО втрати врожаю від хвороб, шкід-
ників та бур’янів, навіть за відсутності епіфітотій та епізоотій, 
сягають 33-35% щорічно. В Україні втрати лише від хвороб у 
середньому становлять від 14 до 28%. Такі втрати рівноцінні 
вартості врожаю зернових культур на площі 1 млн га. 

У зв’язку з інтенсифікацією та спеціалізацією сільського-
сподарського виробництва фітосанітарний стан агробіоце-
нозів суттєво ускладнився, повсюдно відмічено невтішну тен-
денцію до посилення шкідливості паразитичних організмів. 
На краще сподіватися найближчим часом неможливо, бо за 
максимального насичення сівозмін культурами будуть поси-
люватися раніш відомі та виникати нові ланцюги передачі 
збудників інфекційних захворювань. Вже зараз повсюдно ви-
никають нові – стійкі, раніш невідомі раси та види збудників 
хвороб та шкідників. У ґрунті наразі накопичено критичну для 
росту та якості врожаю кількість інфекційного матеріалу. У 
першу чергу це стосується збудників хвороб зернових культур. 
За складної ситуації ефективність агротехнічних заходів зни-
жується щодо обмеження поширення та шкідливості хвороб. 

Негативно впливає на ситуацію й широке й неконтрольо-
ване застосування пестицидів, які часто не дають належного 
ефекту, незважаючи на безперервно зростаючі обсяги їх ви-
користання. На ринку України наявна велика кількість засобів 
захисту рослин, за основу яких взяті старі, вже не ефективні 
діючі речовини, які не здатні забезпечити надійний захист по-
сівів від паразитів, які до них пристосувалися. До того ж, старі 
діючі речовини надто небезпечні для довкілля і мають пряму 
токсичну дію на людей і корисних тварин. Євросоюз останніми 
роками ввів заборону на застосування у зоні ЄС пестицидів 
та агрохімікатів з певними діючими речовинами. А в Україні, 
як це не парадоксально, саме такі препарати мають дозвіл на 
використання і широко застосовуються нашими аграріями. 

Все це є необхідним для пошуку нових шляхів організа-
ції захисту рослин, підвищення їх ефективності та безпечності 
тощо. Також попереджую! Хімічний захист хоча й певний 
період був необхідним, однак, все добігає свого кінця. Про 

хімізацію треба потрохи забувати і переходити на органічні та 
біологічні препарати, причому, вони здебільшого наші, україн-
ські і дуже ефективні. 

Досвід науковців багатьох країн світу показує, що найбільш 
ефективним та надійним є інтегрований захист, який поєднує в 
собі комплекс дій – від агротехніки до створення стійкого вихід-
ного матеріалу та сортів. А поєднання методу селекції стійких до 
основних хвороб сортів з виваженим біологічним та органічним 
захистом – це шлях до високих, екологічно витриманих та еко-
номічно вигідних технологій, це шлях у майбутнє. 

Часто маючи зустрічі з сільгоспвиробниками, знаю, як бу-
ває важко переконати їх у тому, що без науково обґрунтова-
ної системи захисту отримати врожай неможливо. Саме тому 
ми закладаємо широкомасштабні досліди щодо застосування 
комплексної системи захисту зернових культур від хвороб, 
шкідників та бур’янів, аби показати це на практиці. 

На полігонах втілюється ідея відтворення кращих, на наш 
професійний погляд, з існуючих в Україні технологій захисту 
зернових колосових культур з метою отримання максималь-
но можливого і якісного врожаю з найбільшим економічним 
ефектом. Щорічно представляються нові технології захисту, що 
розробляються та удосконалюються науковцями Одеського 
селекційного приватного інституту (ОСПІ). Моя мета - показати, 
що лише науково-обґрунтований підхід призводить до пози-
тивних результатів, а також відстежувати, які втрати несе зараз 
зернове виробництво за ігнорування захисних заходів. 

Дослідження 2021– 2022 років, проведене на полях одно-
го з дослідних господарств ОСПІ. На озимій пшениці Пані Оля 
(еліта) на площі 60 га були показані різні варіанти техноло-
гій, тобто шість варіантів систем захисту, включаючи контроль. 
Кожний варіант – 10 га. Штучно створений інфекційний фон 
насіння сягав таких показників: фузарії – 0.6%, пліснява – 12%, 
біполяріс – 17%, альтернарія – 19%, тобто загалом був досить 
суттєвий. На кожному з варіантів захисні заходи включали:

- передпосівне протруєння насіння фунгіцидом (з метою 
попередження розвитку кореневих гнилей, розвитку сажкової 
інфекції, пліснявіння насіння у ґрунті) + інсектицидом (з метою 
захисту від ґрунтових шкідників);

- посів в оптимальний для півдня України термін (28-29 
жов тня); 

- осінню обробку інсектицидом на початку кущіння (знищен-
ня туруна, знищення злакових мух та переносників вірусної ін-
фекції цикадок та злакових попелиць); - можливий осінній гер-
біцидний захист; - весняну обробку фунгіцидом у фазу кущіння 
(попередження розвитку плямистостей листя та стебла – гельмін-
тоспоріозні плямистості, іржасті, борошниста роса тощо);

- за необхідності – фунгіцидний захист прапорцевого листка;
- обов’язково фунгіцидний захист по цвітінню колоса 

від хвороб колосу та зерна + інсектицидний захист від кло-

бабаянц ольга, докторка біологічних наук, с.н.с., головна наукови-
ця селекційно-генетичного інституту-Національного центру насіннєзна-
вства та сортовивчення, відділу фітопатології та ентомології; міжна-
родна незалежна експертка  з питань безпеки та якості пестицидів і 
агрохімікатів;  дійсна членкиня Національної спілки журналістів україни, 
тележурналістка. E-mail: fungi@ukr.net

НЕзваЖаЮЧи На віЙНу, уКраЇНсьКі  
аГрарНі НауКовЦі завЖДи На ПЕрЕДовіЙ.

вроЖаЙ ПШЕНиЦі буДЕ ПоПри усЕ! 

уНіКальНі НауКоЄмНі тЕхНолоГіЇ
захисту зЕрНових яК осНова Для ПЕрЕШКоДи  

втратам маЙбутНьоГо вроЖаЮ

всЕ буДЕ уКраЇНа!
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па-шкідливої черепашки. 
У період вегетації фахівці на полігоні здійснюють облік 

схожості, інтенсивності розвитку кореневої системи, стан пе-
резимівлі, ступінь ураження інфекціями та пошкодження шкід-
никами. 

Після збирання врожаю визначається врожайність дослід-
ного поля, насіння передається на перевірку якісних та насін-
нєвих показників.

Осінь-весна 2020-2021 років внесли суттєві корективи у 
погодні умови у вигляді значних перепадів температури від 
посередньої та суворої посухи на незначні локальні дощі, тому 
визначали також і стійкість сорту до вилягання та проростання 
зерна у колосі за застосування різних систем захисту. 

Контролем слугувало поле у 5 га, де нами у якості альтер-
нативи були проведені найпростіші та економічно не затратні 
захисні заходи за основи відмови від генеричних препаратів, 
тобто насіння було не протруєне фунгіцидом, навесні прове-
дено обробіток лише гербіцидом; з фунгіцидом по кущенню 
роботу не проводили. Провели лише інсектицидну обробку 
проти клопа-шкідливої черепашки. 

За мету було визначити, за рахунок чого наші господар-
ства отримують не прогнозовані селекціонерами врожаї під 
100 ц/га, а свої звичайні, середньостатистичні 15-25 ц/га. 

Зупинимося на тих препаратах та їх ефективності, які скла-
дають технологічну схему захисту озимої пшениці, розроблену 
фахівцями лабораторії ОСПІ з використанням кращих препа-
ратів низки відомих світових фірм – виробників засобів захи-
сту рослин і порівняємо ефективність звичайної (економної) 
технології («Стандарт») з технологіями високого класу.

таблиця. технологічні схеми органічного захисту та хімічного захисту для порівняння

Захід Княгиня ольга Пані оля Гефест хліб аріїв осПі Пріор

Передпосівна оброб-
ка насіння

Протіоконазол + 
Тебуконазол, 0.2 л/т + 
Імідаклоприд,  
0.3 кг/т 

Клотіанідін + Іміда-
клоприд + Протіоко-
назол + Тебуконазол, 
1.6 л/т

Тіаметаксам + Флу-
діоксоніл + Дифено-
коназол, 1.4 л/т

Флутріафол + Тіабен-
дазол + Імазаліл, 
1.0 л/т + Диметоат 
400, 1.0 л/т

Епоксико-назол + 
карбоксин  + іміда-
клоприд, 1.0 л/га

Осінь: інсектицид  не проводили не проводили не проводили не проводили не проводили

Осінь: гербіцид Трибенурон-метил + 
тифенсульфурон-ме-
тил, 60 г/га 

Йодосульфурон + 
Амідо-сульфурон 
+ мефенпір-діетил, 
0.09 л/га

Не проводили Метсульфурон-метил 
+ Трибенурон-метил, 
15 г/га

не проводили

Весна: фаза кущення,  
фунгіцид + гербіцид

Не обробляли Не обробляли Не обробляли Флутріафол + Кар-
бендазим, 0.7 л/га/ 
Проквіназид, 0.2 л/га

Феноксапроп - 
Петил, 0.75 л/га

Фаза появи пра-
порцевого листа, 
фунгіцид

Тебуконазол + Триа-
дименол + Спірок-
самін, 0.6 л/га

Протіоконазол + 
Трифлоксі-стробін, 
0.7 л/га

Азоксистробін + Ци-
проконазол, 0.5 л/га

Флутриафол, 0.5 л/га Пропіконазол, + тріа-
димефон, 0.7 л/га

За появи імаго клопа 
- шкідливої черепаш-
ки, інсектицид

Тіаклоприд + Дельта-
метрин, 0.5 л/га

Дельтаметрин,  
0.04 кг/га

Лямбда-цигалотрин,  
0.2 л/га

Диметоат 400,  
1.5 л/га

не проводили

Фаза цвітіння, фун-
гіцид

Тебуконазол + Триа-
дименол + Спірок-
самін, 0.6 л/га

Протіоконазол + Те-
буконазол + Спірок-
самін,  0.9 л/га

Азоксистробін +  
Пропіконазол + Ци-
проко-назол, 1.0 л/га

Флутриафол+ 
Тебуконазол. 0.7л/
га/ Пікоксістробін 
+Ципроконазол,  
0.75 л/га

не проводили

Фаза початок фор-
мування зернівки, 
інсектицид 

Імідаклоприд + 
Бета-цифлутрин,  
0.5 л/га

Імідаклоприд + 
Бета-цифлутрин,  
0.5 л/га 

Тіаметоксам + 
Лямбда-цигалотрин, 
0.18 л/га

Гамма-цигалотрин, 
60 мл/га + Малатіон, 
1..0 л/га

Циперметрин,  
0.2 л/га

Можливий врожай,  
т/га  (за НСР05  - 3.7)

65.5 68.5 67.5 66.5 / 67.2 63.5 

У варіантах, які бачите у таблиці, надавайте увагу використан-
ню новітніх комплексних інсекто-фунгіцидних протруйників, що 
дали змогу не застосовувати інсектицид восени. Ефективність 
протруйників дуже висока, завдяки чому не відмічено жодного 
прояву розвитку ВЖКЯ та інших вірусних хвороб, не було пошкод-
жень ґрунтовими шкідниками та злаковими мухами. В інших 
варіантах для протруєння підібрані фунгіцидний та інсектицид-
ний протруйники, які перед використанням змішували. Результа-
ти досить добрі, які цілком задовільні за якісними показниками. 
Один складний момент – необхідним є дуже обережне та якісне 

змішування препаратів, аби досягти однорідності обгортання на-
сінини. Лабораторна перевірка ефективності протруєння пока-
зала повну відсутність інфекції на насінні в усіх п’яти варіантах. 
Отримали дружні повноцінні сходи. На контролі сходи з’явилися 
на 5 діб пізніше. Розвиток кореневої системи в усіх варіантах був 
інтенсивний, на відміну від контролю. У контрольному варіанті 
застосували новий генеричний фунго-інсектицидний протруй-
ник, який зараз широко рекламується для використання. Однак, 
у цьому варіанті ми отримали розріджені сходи, виявили до 20% 
непророслого насіння, визначили високий рівень фітотоксич-
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ності препарату. Таким чином, на першому етапі нами доведено, 
що науково-обгрунтована технологія ОСПІ (на рівні приватності) 
повністю відповідає потребам сучасного сільськогосподарського 
виробництва за вирощування озимої пшениці в Україні. 

Цього сезону на озимих зернових відмічено значну, але не 
критичну епіфітотію борошнистої роси. Розвиток бурої листо-
вої іржі був незначний, септоріоз листя – незначний. Навесні 
фітоогляд варіантів технологій виявив майже повну відсутність 
борошнистої роси на усіх 5 дослідних варіантах, на контроль-
ному – до 8-9%. Розвиток септоріозу коливався на дослідних 
полях від 1 до 4%, на контролі – розвиток сягнув 3-6%. Лише 
на контролі відмічено вогнища кореневої гнилі (збудник – 
пітіум і, частково, фузарії). 

Наприкінці березня у стадію кущення було проведено про-
філактичний фунгіцидний захист на деяких дослідних варіан-
тах. Що восени, що навесні, гербіциди було застосовано після 
аналізу видового складу бур’янів на кожному дослідному полі. 
Слід зазначити, що ефективність осіннього внесення гербіциду 
була надзвичайною. До завершення вегетації жодної бур’янини 
ми не знайшли, у порівнянні – на контролі забур’яненість була 
посередньою – до високої. Таким чином, цілком виправдовує з 
точки зору високої ефективності осіннє застосування гербіци-
дів. На контрольному варіанті у березні працювали лише гер-
біцидом. Ефективність застосування буда посередньою. 

Найбільшу увагу у технологіях звернули на захист від хво-
роб прапорцевого листка, адже відомо, що саме у цей час йде 
формування кількості врожаю. Хоча рівень інфікованості на 
дослідних полях був дуже незначний, на відміну від контро-
лю, все ж нами було прийняте рішення застосувати найбільш 
ефективні фунгіциди. Мусимо відмітити, що застосований фун-
гіцид не виявив ефективності по прапорцевому листочку. Саме 
у цей час з’явилися перші особини імаго клопа-шкідливої че-

репашки. Тому в усіх дослідних варіантах та на контролі засто-
сували інсектицидні препарати. 

Під час цвітіння обробили всі дослідні посіви фунгіци-
дом проти розвитку хвороб колосу та зерна. Контроль не об-
роблявся. Погодні умови на останніх етапах вегетації озимої 
пшениці (майже щоденні дощі) дали змогу показати, наскільки 
значущим є прийом фунгіцидного захисту саме у цей період, 
адже під час цвітіння йде інтенсивне інфікування колосу най-
небезпечнішими патогенами - фузаріями, альтернацією тощо. 
А за надмірної вологи інфекція розповсюджується зі значною 
швидкістю. Контроль не оброблявся. Жодного пророслого зер-
на у колосі на дослідних ділянках не виявлено. 

На останок, під час формування зернівки захистили інсекти-
цидом всі варіанти дослідів, включно контроль. Аналіз пошкод-
жень зерна клопом-шкідливою черепашкою показав, що у 
дослідних варіантах жодного відсотка пошкоджень не було, а 
на контролі – виявили 7.8% пошкоджень клопом. Велику роль 
відіграли дворазові обробки проти клопа у дослідних варіантах. 

На перший погляд велика насиченість засобами захисту 
рослин у дослідних варіантах може викликати питання і ви-
тратності, і високої вартості. Так, аби отримувати результат, тре-
ба вкладати в ниву. Тому без особливих коментарів, а для роз-
думів аграріям хочу залишити результати по кількості врожаю 
на дослідних варіантах у порівнянні з контролем. 

Приклад того, як треба хазяйнувати на зерновому полі - до-
сліди з використання новітніх технологій захисту від кращих 
світових фірм, від фахівців Селекційно-генетичного інституту, 
наукові та практичні надбання яких є надійною допомогою 
для усіх прогресивних сільгоспвиробників. 

вдячна буду, коли прочитаєте статтю. я працюю для вас, 
мої вірні аграрії!!!

Завжди для Вас – Ольга Бабаянц
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ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя

На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних та 
економічно обґрунтованих засобів перевантаження зерна є 
шнекові транспортери. з їх допомогою можна завантажити та 
розвантажити автотранспорт, залізничні вагони, зерносушарки, 
зерноочисні машини, сівалки, силоси, ангари і т.п.

Шнекові транспортери набули великої популярності серед 
фермерів у всьому світі. Найбільшим попитом вони користують-
ся у країнах Північної Америки. Майже в кожному господарстві 
використовують мобільні або стаціонарні транспортери. Тому 
не дивно, що в Канаді та США сконцентрована велика кількість 
компаній-виробників цього обладнання. З кожним роком попит 
на їх продукцію тільки збільшується. Українські фермери теж не 
стоять осторонь. Мобільні та стаціонарні шнекові транспортери 
для багатьох господарств стали оптимальним рішенням по пере-
вантаженню зерна.

У минулому році канадська компанія WESTFIELD, що знахо-
диться в місті Розенорт (провінція Манітоба), відмітила ювілей 

– 70 років свого існування. У далекому 1951 році був виготовле-
ний перший шнековий транспортер WESTFIELD. З кожним роком 
збільшувалися обсяги виробництва та розроблялися нові моделі. 
Це дозволило компанії з невеликого сімейного підприємства ста-
ти найбільшим виробником шнекових транспортерів у Північній 
Америці. На сьогоднішній день обсяг виробництва складає понад 
14000 шнекових транспортерів на рік.

Чому фермери з усього світу віддають перевагу при виборі 
шнекового транспортера саме WESTFIELD?

По-перше: висока якість обладнання. За 70 років виробни-
цтва був накопичений безцінний досвід, який дав можливість 
виготовити досконалий високоякісний продукт.

По-друге: широка лінійка обладнання. На підприємстві ви-
готовляється понад 80 моделей транспортерів – мобільні та 
стаціонарні, продуктивністю від 10 до 625 т/год, довжиною від 
0,9 до 38,1 м, з приводом від валу відбору потужності, бензино-
вого або електричного двигуна.

По-третє: простота та надійність у використанні. Обслуго-
вування та робота зі шнековими транспортерами не потребує 
спеціальних навичок та інструментів. Матеріали, з яких виготов-
лено елементи конструкції (зерновий шнек, зернова труба, вали 
та ін.), мають високу зносостійкість та підібрані з урахуванням 
тривалої роботи у складних кліматичних умовах.

По-четверте: висока продуктивність. Конструктивно 
шнекові транспортери WESTFIELD мають дві точки кріплен-
ня зернового шнека в трубі. У верхній частині вал зернового 
шнека розміщений в опорному підшипнику в нижній частині 

– у бронзовій втулці. Проміжні підвісні елементи (втулки/під-
шипники) відсутні. Оберти зернового шнека складають при-
близно 500 об./хв. У процесі роботи зерновий шнек само-
центрується і «пливе» в зерні. При цьому травмування зерна 

зведено до мінімуму (майже відсутній).
По-п’яте: тривалий строк служби. Зернові шнеки транспор-

терів виготовлено зі зносостійкої легованої сталі. Це забезпе-
чує тривалий строк експлуатації обладнання.

Стаціонарні транспортери WESTFIELD серії UB-6 та UB-8 до 
заміни зернового шнека перевантажують, в середньому, 15 000 
тонн, а високопродуктивні моделі UB-10 – 25 000 тонн зерна.

Мобільні транспортери серії WR, WRX та S перевантажують 
до заміни зернового шнека понад 50 000 тонн зерна. Тривалий 
строк служби досягається завдяки розміщенню в нижній прий-
мальній частині транспортера посиленого зернового шнека з 
додатковою зносостійкою кромкою.

Для завантаження та розвантаження зерносушарок, бун-
керів охолоджувачів, силосів, зерноочисних машин та авто-
транспорту використовуються стаціонарні шнекові транспорте-
ри WESTFIELD серії UB.

Модельний ряд: UB-4 (20 т/год), UB-6 (35 т/год), UB-8 
(60 т/год), UB-10 (110 т/год). Довжина наборних транспор-
терів від 3,35 до 18,60 м.

Мобільні шнекові транспортери WESTFIELD серії WR та WRX 
використовуються у господарствах, де існує потреба в швидко-
му завантаженні автотранспорту, залізничних вагонів, силосів 
та зерносушарок. Також їх використовують для формування 
зернових буртів на відкритих площадках та в ангарах.

Продуктивність транспортерів серії WR80 та WRX8 складає 
80 т/год, WR100 – 130 т/год. Довжина від 9,9 до 23,4 м.

Приймальний шнековий транспортер WESTFIELD S10-9LP 
використовується для розвантаження автотранспорту, заліз-
ничних вагонів, причіпних бункерів-перевантажувачів. Має 
високу продуктивність 130 т/год. Висота вивантаження зерна 
регулюється від 0,9 до 1,6 м. Комплектується транспортуваль-
ними колесами.

Починаючи з 2015 року, в україні компанією «самПо» 
сформований склад зі шнековими транспортерами WESTFIELD 
та комплектуючими до них. Це дає можливість оперативно 
відвантажувати обладнання сільгоспвиробникам.

Це не звичайний шнек…  
Це ВЕСТФІЛД!

ПП «самПо» • www.sampo-ukraine.com • 01042, Київ, б-р. л. українки, 36 б, офіс 2 • тел. (067) 836-83-00, (066) 532-37-17
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як відомо, податки є одним із видів доходу бюджетів усіх 
рівнів задля забезпечення можливості виконання завдань і 
функцій держави і, звісно, в такий складний для нашої країни 
час їх сплата є надважливим фактором.

Законодавець наразі прийняв Закон України «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України (далі ПКУ) та інших 
законів України щодо особливостей податкового адміністру-
вання податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 
надзвичайного стану» (далі Закон 2260-ІХ, який набрав чин-
ності 27.05.2022 року).

Серед змін, що внесено Законом 2260-ІХ до Податкового 
кодексу України, наявні і норми щодо звільнення платників 
податків від відповідальності.

Наразі законодавець розмежовує звільнення від відпові-
дальності платників податків за наступними категоріями:

- платники податків, у яких відсутня можливість виконати 
свій податковий обов’язок; 

- платники податків, які мають можливість своєчасно вико-
нувати податкові обов’язки; 

- платники податків, у яких відновилася можливість викону-
вати  свої податкові обов’язки;

- платники єдиного податку третьої групи, які використову-
ють особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 
2 відсотки.

Тож далі розглянемо умови звільнення від відповідально-
сті платників податків за категоріями, визначеними Законом 
2260-ІХ, що набрав чинності 27.05.2022 року.

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представ-
ництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, 
звільняються від передбаченої Податковим Кодексом Укра-
їни відповідальності, але з обов’язковим виконанням таких 
обов’язків протягом шести місяців після припинення або ска-
сування воєнного стану в Україні у разі відсутності у платни-
ка податків можливості своєчасно виконати свій податковий 
обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, 
подання звітності, у тому числі фінансової звітності (кварталь-
ної або річної), що подається платником податку на прибуток 
разом з відповідною податковою декларацією, реєстрації у 
відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, 
розрахунків коригування, подання електронних документів, 
що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу 
пального або спирту етилового тощо (підпункт 69.1, підрозділу 
10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

Платники податків, які мають можливість своєчасно вико-
нувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати 
податків та зборів, подання звітності, у тому числі фінансо-
вої звітності (квартальної або річної), що подається платни-
ком податку на прибуток разом з відповідною податковою 
декларацією, реєстрації у відповідних реєстрах податкових 
накладних, розрахунків коригування, звільняються від відпо-
відальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, гра-
ничний термін виконання яких припадає на період починаю-
чи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо особливостей податкового ад-

міністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії 
воєнного, надзвичайного стану» (Закон 2260-ІХ) за умови ре-
єстрації такими платниками податкових накладних та розра-
хунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 
липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізні-
ше 31 липня 2022 року.

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, пред-
ставництва, відокремленого чи іншого структурного підроз-
ділу, у яких відновилася можливість виконувати свої подат-
кові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає 
на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня віднов-
лення можливості платника податків, звільняються від від-
повідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, 
передбачених Податковим Кодексом України, за умови ви-
конання ними таких податкових обов’язків щодо реєстрації 
податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати по-
датків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого дня 
місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливо-
стей платників податків.

Платники єдиного податку третьої групи, які використову-
ють особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 
відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне ви-
конання податкових обов’язків, граничний термін виконання 
яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до 
дня переходу таких платників на застосування особливостей 
оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 
відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’яз-
ків щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків ко-
ригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання 
звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних 
днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі 
платники податку перебували до обрання особливостей опо-
даткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості ви-
конання платником податків обов’язків, визначених у цьому 
Законі, та перелік документів на підтвердження затверджу-
ються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, тобто 
Міністерством фінансів України. 

Наразі зазначений порядок та перелік документів ще не 
затверджено.

Тож, враховуючи вище викладене, наполегливо рекомен-
дуємо платникам податків, у яких є або відновилася можли-
вість виконувати податкові обов’язки, виконувати їх у строки, 
визначені Законом 2260-ІХ задля уникнення в майбутньому 
штрафних санкцій та/або судових процесів, пов’язаних зі ска-
суванням податкових повідомлень – рішень про нарахування 
штрафних санкцій контролюючим органом.

Керуючий партнер адвокатського бюро  
«Вікторія Кур’ян та партнери»  

- адвокат вікторія Кур’ян,  
свідоцтво про право на зайняття адвокатською  

діяльністю № 000339 від 15.05.19р

особливості сПравляННя ПоДатКів  
і зборів До ПриПиНЕННя або сКасуваННя 

воЄННоГо стаНу На тЕриторіЇ уКраЇНи
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Кожна одиниця технопарку будь-якого господарства під-
бирається за принципами функціональної необхідності – чи 
то ґрунтообробна техніка, чи комбайн. Відомо, що до вибору 
сільськогосподарської техніки слід підходити так само від-
повідально, як, наприклад, і до вибору посівного матеріа-
лу. Сьогодні мова йтиме про дискові борони та труднощі, які 
ймовірно можуть виникнути під час їх роботи. 

Дискові борони зазвичай працюють в агресивних умо-
вах. Їх найчастіше використовують для  лущення пожнивних 
залишків та неглибокої чи середньої обробки ґрунту. Тож го-
ловним завданням дискових борін є подрібнення та перемі-
шування стерні із землею, що стане поштовхом до формуван-
ня верхнього родючого шару. Також цей вид ґрунтообробної 
техніки прекрасно знищує бур’яни. 

У процесі роботи з дисковою бороною фермера можуть 
спіткати труднощі різноманітного характеру. Конструктив-
на особливість цієї техніки має змогу стати причиною якоїсь 
прикрої несподіванки. До прикладу, мала відстань між перед-
нім та заднім рядом дисків здатна спричинити забивання бо-
рони рослинними рештками разом із землею. Цю проблему 
можна вирішити, застосувавши мульчувач, який подрібнить 

пожнивні рештки і залишить після себе вже не таке агресив-
не середовище.

Зазвичай після жнив, а це гаряча пора для дискової борони, 
погода суха та спекотна. Ґрунт відповідно твердий і зовсім не 
піддатливий. Тому буває, що борона не може заглибитись в зем-
лю на потрібну глибину. Цю проблему експлуатаційного харак-
теру нівелюють шляхом зменшення кута атаки, якщо така опція 
передбачена конструкцією звісно. Також можна підняти перед-
ній ряд дисків (зменшити глибину обробки), що знизить наван-
таження на робочі органи. Такий комплекс дій зможе запобігти 
ймовірності майбутньої поломки та оптимізує роботу агрегату. 

Кожен фермер знає своє поле та свою землю, тому прид-
бання та експлуатація різних одиниць техніки має базуватися 
на індивідуальних особливостях окремих господарств. Вибір 
дискової борони не є винятком. Недарма існують різновиди 
цього агрегату, особливість кожного з яких сформована ди-
ференціацією умов їх застосування. Простіше кажучи, на го-
сподарствах з важкими глинистими ґрунтами ефективніше 
працюватиме дискова борона із жорсткими стійками. А от на 
легшій землі оптимально використовувати агрегати на пру-
жинних стійках, адже внаслідок вібрацій вони самоочища-
ються від ґрунту, часток рослин та краще копіюють поверхню. 
Такими боронами можна раніше заїхати на поле, якщо вико-
ристовувати їх у передпосівній підготовці, бо вони не будуть 
забиватися так, як агрегати на жорстких стійках.

Багатьох майбутніх неприємностей можна уникнути ще на 
етапі покупки ґрунтообробної техніки. Не секрет, що розмір та 
форма дисків мають пріоритетне значення – кожен різновид 
найкраще виконує якусь одну функцію. Якщо фермер не хоче 
зіткнутися з гірше посіченими пожнивними рештками, він ви-
бирає диски діаметром до 520 мм наприклад. А коли резуль-
татом має бути добре подрібнені грудки, краще звернути увагу 
на гладенькі диски. Є агрегати з більш універсальними робо-
чими органами, які добре обробляють ґрунт та якісно подріб-
нюють рослинні залишки.

Тож, диявол криється в дрібницях, і під час роботи на полі 
можуть статися різні несподіванки. Головне – вміти передба-
чити та попередити їх. Дискова борона буде працювати довго 
та якісно, якщо максимально відповідально підійти до її екс-
плуатації та конструктивних особливостей.

Які труднощі можуть  
спіткати фермера під час роботи  
з дисковою бороною?

ТОВ «АРК-ГРУПП» • Кіровоградська обл., м. Кропивницький

тел.: 067 364-21-29, 050 102-16-77
www.arkgroupp.com.ua

Мудрі люди кажуть: «Хочеш насмішити Бога – розкажи йому про свої плани». Особливо ця при-
казка актуальна для фермерів, адже так часто продумані наміри розбивають реальні несподіван-
ки. Погода, яку важко передбачити, сюрпризи з технікою чи людський фактор стають причинами 
раптових змін у планах. Деякі труднощі можна передбачити та уникнути їх. Аграрії мають свої 
лайфхаки, написані потом, нервами та досвідом.

Борона дискова ШАРК
Ширина захвату від 2,4 до 6 метрів

A1
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Навісні
дискові борони

2,4 м 3,2 м

Причіпні
дискові борони

2,4 м

4 м

3,2 м

5 м

6 м

ДИСКОВІ БОРОНИ-ЛУЩИЛЬНИКИ

Причіпні

(складана гідравлічна рама)

4 м 5 м

6 м

+38 (067) 364 - 21 - 29
+38 (050) 102 - 16 - 77

info@arkgroupp.com.ua

arkgroupp.com.ua

ВІДМІННА ГРА НА СВОЄМУ ПОЛІ

 ► Підшипники дисків, не потребують 
обслуговування - BBC-R (EU);

 ► Підшипники катків закритого типу -
Peer 308 (USA);

 ► Cтійки Bellota (EU);

 ► Диски Bellota Super Shark 510 мм (EU).
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Енергетична криза 2021 року призвела до різкого зростан-
ня вартості природного газу і, як наслідок, до зростання цін 
на мінеральні добрива. Вартість аміачної селітри та карбаміду 
збільшилася втричі і зараз становить 1000 $ за тонну.

Такий стрибок цін змушує фермерів або відмовлятися від 
мінеральних підживлень зовсім, або зменшувати норму, що 
призводить до значної втрати врожайності.

Введення сидератів у сівозміну є одним з методів по-
повнення азоту, фосфору та калію в ґрунті. Наприклад, сиде-
рати сімейства бобових з бульбочковими бактеріями на коре-
невій системі здатні накопичувати атмосферний азот у ґрунті 
у вигляді органічних сполук.

Інші види сидеральних трав здатні переводити ґрунто-
вий азот в доступну форму для наступної культури. Крім того, 
проміжні культури здатні розпушувати ґрунт, включаючи «під-
плужну підошву», накопичувати гумус, збільшувати кількість 
корисної біоти в орному шарі та прискорювати біологічні 
процеси.

трав’яні сівалки нового покоління LEHNER легко агрегату-
вати на будь-які сільгоспзнаряддя, оскільки вони живляться 
від штатної електричної системи трактора чи комбайна.

При посіві сидератів немає необхідності обробляти ґрунт 
сівалкою. Цей процес можна об’єднати з іншими. Наприклад, 
агрегатувати сидеральну сівалку-розкидач LEHNER Vario без-
посередньо на комбайн під час збору врожаю або адаптувати 
дрібнонасіннєву сівалку LEHNER Vento до будь-якого дисково-
го лущильника.

також підприємство пропонує лісові обрізувачі та мульче-
ри для розліснення занедбаних ділянок та догляду садів.

СиДЕрАТи  
яК АЛЬТЕрНАТиВА ДОБриВ 

та обладнання для їх посіву

м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
тел.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com

за детальною інформацією звертайтесь  
до спеціалістів ПП «агрореммаш-Плюс»

A1
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ВиробництВо  
поліуретану

поліуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

 +38-066-045-98-88 
 +38-098-793-93-15www.forpolimer.com.ua 




