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НОВІ ОБЛИЧЧЯ
Баркар Віктор
Менеджер зі збуту
Освіта: агрономічна

Досвід роботи: 30 років агрономом.

Мій життєвий девіз: «З Богом по 
життю!».

Хобі: риболовля.

Питрига Леонтій
Менеджер зі збуту с.-г. 
техніки
Про себе: 36 років, одружений, маю 
двох дітей.

Освіта: в 2006 році закінчив 
Дніпропетровський державний 
аграрний університет (ДДАУ), 
факультет механізації сільського 
господарства за спеціальністю «Інженер-механік».

Досвід роботи: із 2010 по 2018 рр. працював у ПАТ 
«Компанія «Райз» заступником директора з продажу 
агротехніки Дніпропетровської філії. З квітня 2018 по квітень 
2019 р. у ТОВ «Компанія Серпень» менеджером із продажу; 
квітень 2019 р. – листопад 2019 р. у ТОВ «Армсервіс-ПРО» 
менеджером з продажу.

Мій життєвий девіз: «Бачу мету – не бачу перешкод».

Хобі: головоломки, пазли. 

Заремблюк Ірина
Адміністратор з обліку та 
адміністрування
Про себе: народилась у м. 
Кропивницький, виховую доньку. 

Освіта: закінчила Кіровоградський 
технікум механізації с.-г., 
здобула фах бухгалтера с.-г., 
у 2019 р. вступила до ЦНТУ (м. 
Кропивницький), спеціальність – «Агроном».

Досвід роботи: з 2010 р. працювала в сфері торгівлі 
(бухгалтер).

Мій життєвий девіз: «Одного разу ризикнувши, можна 
залишитися щасливим на все життя!».

Хобі: робота на землі, вишивання бісером.

Бородай Олег
Менеджер зі збуту с.-
г. техніки у Полтавській 
області
Освіта: вища, Полтавська державна 
аграрна академія (факультет 
– «Менеджмент організацій», 
спеціальність – «Менеджер-
економіст»).

Досвід роботи: в торгівлі 18 років, із них в аграрній 
сфері – 10 років.

Мій життєвий девіз: у житті найголовніше – родина.

Хобі: вироби з металу, зварювальні роботи.

Мележик Віталій 
Менеджер зі збуту
Про себе: народився 8 липня 1973 р., 
одружений, маю двох синів.

Освіта: вища агрономічна, закінчив 
Луганський національний аграрний 
університет.

Досвід роботи: починав трудову 
діяльність агрономом, а з 2013 по 
2019 рр. – заступник директора з виробництва.

Мій життєвий девіз: «Ніколи не падай духом та 
впевнено йди до своєї мети!».

Хобі: подорожі, відпочинок на природі.

Кіровоградське представництво Департамент Агротехніки

Кіровоградське представництво

Департамент Агротехніки

Луганське представництво

Джулай Микола
Менеджер зі збуту 
Про себе: народився 29.11.1964 р. 
у с. Флярківка (Черкаська обл.), 
одружений, маю двох дорослих дітей.

Освіта: вища, у 1987 р. закінчив 
Українську сільськогосподарську 
академію, факультет захисту рослин.

Досвід роботи: працював старшим 
агрономом із захисту рослин, сільським головою, 
із 2007 по 2019 рр. – менеджером із продажу ЗЗР та 
насіння ТОВ НВФ «Агросвіт».

Мій життєвий девіз: «Чесність у відносинах та 
професіоналізм».

Хобі: біг, плавання, футбол.

Черкаське представництво

Козирєв Денис
Менеджер зі збуту 
Про себе: займаю активну життєву 
позицію і завжди відкритий до нових 
знань. 

Освіта: вища, юридична. 

Досвід роботи: більше 10 років 
працюю менеджером. 

Мій життєвий девіз: «Усе що не 
вбиває, робить нас сильнішими!». 

Хобі: музика і читання.

Луганське представництво

Зевако Іван Васильович
Директор департаменту 
науково-технологічного 
відділу
Про себе: родом із Чернігівщини.

Освіта: вища. Закінчив «Українську 
сільськогосподарську академію» 
(зараз НУБіП), де здобув 
спеціальність «Вчений агроном».

Досвід роботи: 10 років працював 
головним агрономом у господарстві на Тернопільщині та 
23 роки в «пестицидному бізнесі» («Райз-Інвест», «Самміт-
Агро», «Мактешим Аган», БАСФ).

Мій життєвий девіз: «Головне – не встигнути, головне – не 
спізнитись».

Хобі: риболовля; лазня з дубовим віничком та трав’яним 
чаєм. 

Прокоф’єв Віталій 
Юрист 
Про себе:  народився 26 грудня 1995 
р., неодружений.

Освіта: вища юридична, закінчив 
Національний університет «Одеська 
юридична академія», факультет 
цивільної та господарської юстиції.

Досвід роботи: Оболонський 
районний суд м. Києва – секретар судового засідання.

Мій життєвий девіз: «Усе що не робиться, все на краще!».

Хобі: плавання, риболовля.

Волинська Юлія
Економіст з фінансової 
роботи
Про себе: життєрадісна, 
цілеспрямована та відповідальна.

Освіта: вища. Закінчила Київський 
національний університет ім. Т. Г. 
Шевченко (економічний факультет, 
спеціальність «Фінанси»).

Досвід роботи: попереднім місцем роботи був 
Національний банк України, де пропрацювала 2 роки на 
посаді головного економіста.

Мій життєвий девіз: «Той хто зупиняється, той іржавіє».

Хобі: книги, театр, туризм.

Центральний офіс

Центральний офіс

Центральний офіс

Корженко Анастасія
Офіс-менеджер
Про себе: проживаю в місті Обухів, 
заміжня. У вільний час займаюсь 
спортом, подорожую.

Освіта: вища, закінчила 
Коледж КНУТД за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік» та 
Університет КНУТД, де здобула фах 
аудитора.

Досвід роботи: працювала помічником бухгалтера та 
менеджером відділу закупівель.

Мій життєвий девіз: «Щоб чогось досягти, треба щось 
робити».

Хобі: біг, кулінарія, подорожі.

Білоконь Павло
Менеджер з логістики
Освіта: вища, отримав ступінь 
магістра (КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 
ВНАУ).

Досвід роботи: помічник адвоката (1 
рік), Управління державної охорони 
України (1 рік).

Мій життєвий девіз: «Ви тут 
у гостях – а я вдома».

Хобі: футбол.

Центральний офіс

Центральний офіс

Компанія «Спектр-Агро» – 
не тільки надійний бізнес-

партнер та постачальник, але 
й чудовий роботодавець, який 

піклується про своїх працівників 
і має відмінну репутацію. 

Наша динамічна команда не 
стоїть на місці, розвивається 

та поповнюється свіжими 
головами й силами. До вашої 

уваги представляємо нових 
співробітників у рубриці 

«Нові обличчя».
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отужний гравець на українському 
аграрному ринку – «Спектр-Агро», який 
розпочинав своє життя як національний 
дистрибутор, наприкінці 2019 року відзна-
чив свій 10-й ювілей. За десяток років було 
багато досягнень та звершень: від продук-
ції з власним брендом і ексклюзивними 
продуктами до отримання нового статусу 
«міжнародного дистрибутора», здобувши 
японських інвесторів в обличчі «Сумітомо 
Корпорації» (Sumitomo Corporation).

Креативність – одна з головних якостей 
«Спектр-Агро», яка спостерігається й від-
чувається за пройдені разом 10 років іс-

нування. І святкова гала-вечеря не стала 
винятком, а навпаки такою собі «родзин-
кою» святкування. Йдеться не про відомий 
камеді-гурт, музикантів, ілюзіоністів та тан-
цювальні колективи на святі, вінцем виступу 
котрих було неперевершене шоу від однієї з 
найкрасивіших жінок українського шоу-біз-
несу – поп-діви Насті Каменських (NK). Це 
було неочікуваним і чудовим сюрпризом 
колективу, партнерам і друзям компанії 
«Спектр-Агро». Атмосферу свята у великій 
затишній родині «Спектр» відчули запроше-
ні бізнес-партнери та клієнти компанії, ко-
жен із них багато разів підкреслив це у своїх 

душевних словах на честь ювілею компанії 
«Спектр-Агро».

10 років тому компанія створювалась як 
родина – невеличкою групою у маленькому 
офісі у Новомосковську, що на Дніпропе-
тровщині. Сьогодні це великий дистрибу-
тор, який налічує близько 350 співробітни-
ків та географічно покриває всю територію 
України, маючи 21 регіональний офіс зі сво-
єю потужною командою. 

Цінні дарунки, нагороди, путівки, фото-
графії, теплі й душевні слова, що супрово-
джували ювілярів, додавали неабиякого 
оптимізму і віри в завтрашній день!!!

СПЕКТР Енергія позитиву

КРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ «СПЕКТР-АГРО» ЗА 10 РОКІВ

1. Білоконь Сергій (Вінницьке представництво)
2. Гладкий Роман (Запорізьке представництво)
3. Моргун Юрій (Київське представництво)
4. Комаренко Юрій (Полтавське представництво)
5. Мисечко Олександр (Житомирське представництво)

П

КРАЩІ ПРАЦІВНИКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ ЗА 10 РОКІВ

1. Мельніченко Марина (фінансовий директор)
2. Глушко Микола (комерційний директор )

«Наше представництво працює на аграр-
ному ринку з моменту заснування компанії, 
тобто з 2009 року. Якщо пригадати історію 
створення представництва, то мимоволі при-
гадується орендоване маленьке приміщення 
та один невеличкий склад. Утім, сьогодні це 
потужна будівельна споруда сучасного зраз-
ка, з комфортним, презентабельним офісом і 
4 складами для зберігання продукції.

Протягом цих 10 років Полтавське пред-
ставництво пройшло через низку труднощів. 
Але кризові ситуації не зупиняли нас, а ро-
били ще сильнішими. Непростий шлях, який 
наша команда пройшла, збагатив нас досві-
дом та глибоким розумінням аграрного ринку 

і потреб вітчизняного сільськогосподарсько-
го виробництва. Крок за кроком маленьке 
представництво перетворювалось на вели-
кого гравця аграрного ринку. За час існування 
Полтавське представництво досягло чималих 
успіхів: розширилась клієнтська база, підви-
щився рівень обслуговування клієнтів, зросла 
частка на ринку дистрибуторів із продажу на-
сіння та засобів захисту рослин у регіоні.

Нині колектив нашого Полтавського пред-
ставництва налічує 20 осіб.

Це велика і дружна команда. Наш успіх – 
це постійна робота. Команда багато працює, 
пізнає нового, розвивається, вдосконалюєть-
ся, виконує обіцянки і завжди намагається 

зробити трохи більше. Одна з основних цілей 
представництва – надання корисних реко-
мендацій, консультацій клієнту. Таку стратегію 
роботи з клієнтами наша команда впровадила 
від самого заснування компанії. І це в повній 
мірі допомагає кожному клієнту отримати по-
зитивний, а головне максимальний прибуток 
від усіх продуктів, які пропонують наші мене-
джери зі збуту. 

Сьогодні ми ставимо перед собою амбіт-
ні цілі на майбутнє і плануємо продовжувати 
розвиватися та самовдосконалюватися.

Наш основний девіз: «Єдиний спосіб досяг-
нути успіху в бізнесі – любити те, чим ви за-
ймаєтесь».

КРАЩЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА 10 РОКІВ: ПОЛТАВСЬКЕ

РОДИНА «СПЕКТР»
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Західний регіон

Гончар Роман
Коротко про себе:

Досвід роботи: працюю в компанії 
«Спектр-Агро» з 2014 року.

Хобі: полювання.

Моє життєве кредо: «Якщо щось 
робити, то раз і назавжди».

Рекомендований фільм для перегляду: останнім часом 
подобаються історичні, їх дуже багато – «Тарас Бульба», 
«Острые Козырьки», «Кавалерія» і т.д.

Улюблений інтернет-ресурс: www.drive2.ru

Кращий менеджер 
зі збуту с.-г. техніки

Ошкодьорова Наталія
Коротко про себе: народилася в 
м. Суми, неодружена. Вільний час 
проводжу з родиною та друзями. 

Освіта: вища. В 2004 році закінчила 
Харківську державну академію 
залізничного транспорту за 
спеціальністю «Фінанси», в 2017 році 
– Сумський національний аграрний 
університет за спеціальністю «Юрист».    

Досвід роботи: з 2000 по 2009 рр. працювала в компанії «РАЙЗ»; 
із 2009 по 2012 рр. у ТОВ «Спектр-Агро» (Сумське представництво) 
на посаді адміністратор з обліку та адміністрування, із лютого 2012 
р. по теперішній час в Центральному офісі на посаді менеджер з 
постачання ЗЗР. 

Моє життєве кредо: поважаю чесність у спілкуванні. «Не шукай 
винного – шукай вихід із ситуації. Зроби роботу – відпочивай!»  

Рекомендована книга для читання:  «Красота по наследству» 
Ольги Сенько.

Рекомендований фільм для перегляду: люблю комедії, драми, 
детективи.

Кращий працівник 
центрального офісу

Козуб Іван
Коротко про себе: 29 років, одружений 
на чудовій дівчині. Закінчив НУБіП. 
Свого часу вибрав саме спеціальність 
«Фінанси», тому що вона дала мені 
можливість для професійного розвитку. 
Робота в «Спектр-Агро» дозволяє мені 
вдосконалюватися і надалі. Крім того, 
мені подобається працювати в команді, 
я комунікабельна і цілеспрямована 
людина. Швидко навчаюся, люблю дізнаватися щось нове. З 
моїх захоплень можна перерахувати спорт, новітні технології, 
подорожі. Цікавлюсь орхідеями. 

Освіта: вища. Закінчив Національний університет біоресурсів і 
природокористування України.

Досвід роботи: 9 років, 8 років із яких працюю в ТОВ «СПЕКТР-
АГРО».

Моє життєве кредо: «Кожна дія містить у собі свою винагороду».

Рекомендована книга для читання: «Атлант розправив плечі» 
(англ. Atlas Shrugged).

Рекомендований фільм для перегляду: «День бабака» (англ. 
Groundhog Day), «Ігри розуму» (англ. A Beautiful Mind).

Улюблений інтернет-ресурс: kurs.com.ua.

Кращий працівник 
центрального офісу

Волинське представництво
Захарченко Тетяна
Коротко про себе: проживаю і працюю 
в м. Луцьк, маю дорослого сина, 
намагаюсь вести здоровий спосіб життя.

Досвід роботи: закінчила Київський 
технологічний інститут харчової 
промисловості за спеціальністю 
«Економіка і організація промисловості 
продовольчих товарів». 11 років працювала економістом, 20 років 
бухгалтером, із них 10 років – головним бухгалтером Волинської 
філії в компанії «РАЙЗ». У «Спектр-Агро» працюю з 2012 року.

Хобі: люблю доглядати за вазонами та кімнатними рослинами. 
Вільний час проводжу з родиною й друзями.

Моє життєве кредо: «Незважаючи на обставини – рухатися 
вперед, залишатися людиною і ніколи не опускати руки».

Рекомендований фільм для перегляду: люблю історичні та 
пригодницькі фільми.

Рекомендована книга для читання: «Сьогун» Джеймса 
Клавелла.

Улюблений інтернет-ресурс: уoutube, ukr.net

Кращий адміністратор 
з обліку та адміністрування

Вінницьке представництво

Білоконь Сергій
Коротко про себе: мені 46 років, маю 
родину, двох синів (23 та 11 років).

Освіта: вища, закінчив Український 
державний аграрний університет (зараз 
НУБіП України).

Досвід роботи: в аграрному секторі 
працюю більше 20 років, а роботу 
менеджера зі збуту освоюю п’ятий рік.

Моє життєве кредо: «Що недосяжніша мета, то більше бажання 
її досягти!».

Рекомендована книга для читання: «Три товариша», Еріх Марія 
Ремарк.

Рекомендований фільм для перегляду: «Останні дні Помпеї».

Улюблений інтернет-ресурс: AgroPortal

Кращий менеджер 
зі збуту ТОВ «Спектр-Агро»

Вінницьке представництво

Переможцем у номінації «Краще представництво 2019 року» стало 
Вінницьке представництво.

Вінницьке представництво –це позитивно налаштований 
колектив, що працює на спільний результат!

У 2019 році проведена клопітка робота, що привела 
представництво до такої почесної нагороди. Представництво 
має близько трьохсот клієнтів: це і як великі сільськогосподарські 
підприємства, фермерські господарства, так і фізичні особи-
підприємці. Менеджери із збуту надають кваліфіковані 
консультації щодо вибору насіннєвого матеріалу, засобів 
захисту рослин, мікродобрив, складання схем захисту, тобто 
надають агротехнічний супровід клієнта від посіву до збирання 
врожаю. Своєчасність поставок товару, компетентність та досвід є 
запорукою досягнення основної мети – розвитку аграрного бізнесу 
нашої країни.

Краще представництво 
ТОВ «Спектр-Агро»:

Наша гордість
Волинське представництво

Риковський Олександр
Коротко про себе: народився і 
проживаю у м. Луцьк. Закінчив 
факультет бізнесу Луцького НТУ 
за спеціальністю «Управління 
інноваційною діяльністю».

Хобі: працював торговим 
представником у ТОВ «Сав-сервіс 
Мова», фахівцем із закупівлі СГП  у компанії «РАЙЗ», 
менеджером зі збуту в ТОВ «Віо-захід», із 2014 р.  – менеджер 
з логістики у ТОВ «Спектр-Агро».

Моє життєве кредо: риболовля.

Рекомендований фільм для перегляду: 
«Джобс: Імперія спокуси».

Рекомендована книга для читання: О. Сташков «Штемп».

Улюблений інтернет-ресурс: youtube

Кращий логіст

Полтавське представництво

Тронь Світлана
Коротко про себе: проживаю в м. 
Полтава, заміжня, маю дорослого 
сина, працелюбна і відповідальна.

Досвід роботи: працювала в різних 
сферах, а з 2011 р. працюю в «Спектр-
Агро» комірником.

Хобі: люблю вирощувати квіти та в’язати.

Моє життєве кредо: «Порядок потрібен скрізь: і вдома, і 
на роботі».

Рекомендований фільм для перегляду: «Красотка».

Рекомендована книга для читання: «Тарас Бульба» 
Миколи Гоголя.

Улюблений інтернет-ресурс: Facebook.  

Кращий комірник

Центральний офіс
Федорова Олеся
Коротко про себе: закінчила Державну 
академію статистики обліку та аудиту за 
спеціальністю «Облік та аудит». Люблю 
справу, якою займаюся. Любляча 
дружина і щаслива мама двох діток.

Досвід роботи:  18 років працюю 
бухгалтером.

Хобі: вирощування квітів, катання на велосипеді.

Моє життєве кредо: «Все, що тебе не вбиває, робить тебе 
сильніше».

Рекомендований фільм для перегляду: «Форс-мажори».

Рекомендована книга для читання: не набридає 
перечитувати  «Вбивство у “Східному експресі”» Агати Крісті.

Улюблений інтернет-ресурс: Facebook.

Кращий бухгалтер 

Західний регіон 
Стрельчук Віктор 
Олександрович
Коротко про себе: 47 років, одружений, 
маю двох дітей, веду здоровий спосіб життя. 

Освіта: вища, інженер-механік. 

Досвід роботи: трудовий стаж 33 роки. 
З 2012 року працюю в аграрній галузі.

Хобі: полювання, мисливські пси.

Моє життєве кредо: «Рухатися тільки вперед!».

Рекомендований фільм для перегляду: «Королівство 
завойовників».

Рекомендована книга для читання: В. В. Синельников  «Сила наміру».

Улюблений інтернет-ресурс: youtube.com, google, sinoptik.ua.

Кращий сервісний інженер 

Кращі співробітники 
за результатами 2019 року
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инк є найважливішим мікроеле-
ментом для кукурудзи. Він бере участь в 
синтезі хлорофілу, білків та вітамінів, вхо-
дить до складу ферментів, регулює вугле-
водневий обмін. При дефіциті цинку по-
рушується азотний обмін та синтез білків. 
Також цинк покращує запилення та допома-
гає рослині пережити несприятливі фактори 
навколишнього середовища: приморозки, 
посуху, спеку.

Що може спричинити дефіцит цинку і 
яким чином це можна виправити?

Дефіцит цинку може спричинити:
• Низький вміст його в ґрунті
•  Високе значення pH ґрунту
•  Піщані ґрунти, з яких сполуки цинку легко 

вимиваються
•  Високий вміст в ґрунті фосфору, або ви-

сокі дози внесення фосфорних добрив. 
Фосфор з цинком утворюють нерозчинні 
фосфати

•  Волога та прохолодна погода в ранній ве-
гетаційний період також призводить до 
тимчасового дефіциту цинку
Більшість великих та середніх госпо-

дарств в Україні вносять ті або інші види 
мікродобрив з вмістом цинку. Внесення це 
планується наперед і не залежить від того, 
чи є візуальні ознаки дефіциту, чи немає. 
Також внесення цинкових мікродобрив не 
прив’язане до результатів аналізу ґрунту. В 
основному добрива вносяться по усіх полях 
рівномірно з рекомендованою компані-
єю-виробником нормою. Агрономи госпо-
дарств впевнені, що після цього внесення 
проблем з дефіцитом цинку не буде.

Ми вирішили це перевірити і провести 
дослід з внесенням різних видів цинковміс-
них мікродобрив в різні фази розвитку і їх 

вплив на врожайність гібридів кукурудзи 
селекції KWS.

Для проведення досліду були вибрані 
три гібриди різних груп стиглості: КЕЛТІ-
КУС ФАО 270, КЕРБЕРОС ФАО 310 та новий, пер-
спективний гібрид КВС БЕЛЛАВІСТА ФАО 350. 
Було вибрано три поширені в Україні рідкі 
листові мікродобрива: імпортний хелатний 
препарат на основі EDTA; український хе-

латний препарат на основі суміші янтарної, 
лимонної та винних кислот; імпортний пре-
парат на основі оксиду цинку. Також було 
вибрано сульфат цинку для припосівного 
внесення в зону рядка рослин кукурудзи.

Відповідно до плану досліду мікродобри-
ва вносились в три етапи:
• Припосівне внесення в рядки сульфату 

цинку сівалкою
• Внесення рідких листових добрив в фазу 

4-5 листків
• Внесення рідких листових добрив в фазу 

7-8 листків
Рідкі добрива вносились середньою нор-

мою, рекомендованою виробником, як зви-
чайно це робиться на виробничих посівах, 
сульфат цинку 3 кг/га. Цинк на кожній ді-
лянці вносився один раз, послідуючі етапи 
внесення кожен раз були на інших ділянках. 
Дослід проводився в чотирьох повторностях 
для кожного гібриду і етапу внесення з кон-
трольними ділянками. Ділянки на дослідному 
полі були розміщені випадковим чином для 
забезпечення коректних результатів досліду.

Також ми вирішили перевірити сумісність 
внесення цинковмісних мікродобрив і стра-
хових гербіцидів на кукурудзі. Було прове-
дено внесення гербіциду МайсТер Пауер з 
нормою 1,5 л/га та хелатного мікродобрива 
на основі EDTA в баковій суміші в фазу 4-5 
листків. При цьому ділянки накривались 
поліетиленовою плівкою для запобігання 
подвійного внесення гербіцидів при оброб-
ці всього дослідного поля.

Дослід проводився в Кагарлицькому ра-
йоні Київської області.
• Попередник: озима пшениця
• Удобрення восени: Аміачна вода 500 кг/га , 

NPK 16:16:16 120 кг/га
• Удобрення весною: NPK 16:16:16 в рядки 

100 кг/га
• Обробіток ґрунту: оранка

По всій площі дослідного поля, крім діля-
нок з внесенням бакової суміші гербіциду і 
мікродобрива, вносився гербіцид Люмакс у 
фазу 3-4 листки з нормою 3,5 л/га.

Перед проведенням досліду був зро-
блений агрохімічний аналіз ґрунту.

Як бачимо, в ґрунті досить високий вміст 
цинку, але він може блокуватись підвище-
ним вмістом фосфору і слаболужним рН 
ґрунту.

Збирання врожаю проводилось спеці-
альним селекційним комбайном по ділян-
ках з одночасним обліком врожайності та 
вологості. Результати досліду представлені 
в таблиці на рис. 4.

Врожайність на контролі склала 7,9 т/га. 
Як ми бачимо з таблиці, найбільшу при-
бавку врожайності, майже 12% показує 
внесення одночасно з посівом в рядок гра-
нульованого сульфату цинку. Але внесення 
розкидним способом сульфату цинку в під-
вищених дозах в розрахунку на споживання 
протягом декількох років (як рекомендують 
деякі джерела) потребує додаткового ви-
вчення, тому що цинк в ґрунті швидко пере-
ходить в нерозчинні форми.

По листовому внесенню цинку прибавка за-
лежить від фази, коли вносився цинк, та виду 
добрива. Внесення рідких цинкових мікродо-
брив ефективне як в фазу 4 листки, так і в фазу 
7 листків. Хелатне добриво на основі суміші 
кислот в фазу 4 листки дає прибавку 1,6%, а 
в фазу 7 листків – 3,6%. Хелат на основі EDTA 
ефективніший в фазу 4 листки – 8,6%, проти 
внесення в фазу 7 листків – 5,5%. Мікродо-
бриво на основі оксиду цинку навпаки ефек-
тивніше в фазу 7 листків – 6,6% прибавки вро-
жайності, в фазу 4 листки – 3,0% прибавки.

Внесення гербіцидів і цинкових мікро-
добрив краще розділяти в часі, тому що, як 
видно з таблиці, така композиція майже не 
дає прибавку врожайності.

Аналізуючи результати досліду, стає 
зрозуміло, що цинковмісні мікродобрива 
на кукурудзі працюють ефективно і дають 
значний приріст врожайності. Вибір виду та 
фази внесення цинковмісного мікродобри-
ва цілком залежить від власника або агро-
нома, але вони можуть орієнтуватися на 
наше дослідження при цьому виборі.

Лога Олег Віталійович
Агроном-консультант 

ТОВ «КВС-Україна» 
в Київській, Черкаській

 та Кіровоградській областях
Тел.: +38 050 495 83 97

ЦИНК НА КУКУРУДЗІ, 
ЩО І КОЛИ ВНОСИТИ?

Ц

Для забезпечення високих врожаїв кукурудзи необхідно приділяти 
увагу живленню як макроелементами, так і мікроелементами, 

зокрема цинком. В Україні рекламуються і продаються десятки видів 
цинковмісних мікродобрив, але який ефект від їх застосування та яка 

прибавка врожайності не може сказати ніхто. Команда агрономів 
Департаменту кукурудзи та соняшнику компанії «КВС-УКРАЇНА» 

спробувала відповісти на це питання.

Рис. 1. Посів дослідних ділянок з 
одночасним внесенням сульфату 

цинку. На передньому плані – ємність 
для добрива

Рис. 2. Внесення мікродобрив на дослідних ділянках Рис. 3. Збирання 
та облік дослідних ділянок

Таблиця 1. Результати агрохімічного аналізу ґрунту
Азот NO3+NH4 12,1 мг/кг Низький вміст
Фосфор P2O5 122,2 мг/кг Підвищений вміст

Калій К2О 55,0 мг/кг Середній вміст
Цинк Zn 2,3 мг/кг Підвищений вміст
рН Н2О 7,3 Слаболужний
Гумус 3,4% Підвищений вміст
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EDTA

Контроль Добриво на 
ZnO

%

при посіві 4 листки 7 листків

Рис. 4. Прибавка урожайності гібридів по фазах внесення, % до контролю
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оловною вимогою розвитку сучасного 
рослинництва в Україні є скорочення витрат і 
впровадження інноваційних продуктів та тех-
нологій. Одразу ж виникає заперечення: які 
можуть бути інновації за скорочення витрат? 
Для прийняття рішення щодо скорочення ви-
трат й впровадження інновацій ключовим має 
бути рішення: це зрештою вигідно чи невигід-
но. Останнім часом серйозно постає проблема 
зростання варіабельності кліматичних умов 
та періодів, несприятливих для вирощування 
сільськогосподарських культур у вегетаційно-
му сезоні. Це змушує виробників нести додат-
кові витрати для усунення негативних наслідків 
непередбачуваних кліматичних змін. Однак 
тренд отримувати високі врожаї є загально-
прийнятним. 

Слід зазначити, що серед факторів зниження 
рентабельності сільськогосподарських культур 
на першому місці стоять економічні чинники та, 
відповідно, класичні підходи до формування 
технологій вирощування культур, за яких не-
обхідність скорочення витрат визначає складо-
ві технологій. Як наслідок, ми маємо скорочені 
сівозміни й домінування у них зернових, олій-
них чи бобових культур, різке зниження рівнів 
внесення меліорантів, макро- і мікроелементів, 
розбалансування окремих елементів живлен-
ня, використання пестицидів низької якості 
тощо. Все це створює умови для погіршення 

фітосанітарного стану агрофітоценозів. Так, 
останнім часом виробничники підтверджують 
зростання шкодочинності хвороб, їхню мігра-
цію разом із бур’янами і шкідниками на не-
притаманні території. У рослинництві сьогодні 
практично немає неінфікованого насіння, а сту-
пінь ураження різними видами шкодочинних 
об’єктів досить високий.

 Отже, про насіння. Відомо, що насінина – це 
генеративний орган, який є носієм генетич-
ного потенціалу, біологічних та господарських 
якостей рослин. Вона містить зародок і достат-
ній запас поживних речовин для того, щоб за 
сприятливих умов прорости й перетворитися 
на молоду рослину. Стан спокою насіння за-
безпечує високий рівень абсцизової кислоти 
(гормон стресу). Для проростання насінини 
вміст гіберелевої кислоти та ауксину (гормонів 
росту) має бути вищим за вміст абсцизової кис-
лоти. Проростання насіння – це перехід насіння 
рослин від спокою до активної життєдіяльності, 
початковий етап онтогенезу рослин, на якому 
утворюється паросток. Відбувається це за за-
безпеченості вологою і киснем, відповідного 
температурного і світлового режимів, наявно-
сті елементів живлення. У процесі проростання 
підвищується обмін речовин у зародку й ендо-
спермі; запускається діяльність гормонів росту; 
насінина набухає у воді, крохмаль, жири і білки 
розпадаються на цукор, жирні кислоти й аміно-

кислоти. Зазвичай першим проростає корінець. 
Кореневі волоски починають працювати, як 
«мозок», що є центром контролю процесів рос-
ту рослини. Вони постійно реагують на навко-
лишнє середовище та подають сигнали щодо 
зміни гормонального балансу. Для отримання 
максимального врожаю необхідно підтримува-
ти кореневу систему в стані інтенсивного росту 
впродовж усього життєвого циклу рослини. 
Аграрій має бути націлений на формування 
умов для високої активності кореневої системи 
і балансу між її розвитком та ефективністю ви-
користання елементів живлення й вологи.

 Першим етапом у технології вирощування 
сільськогосподарських культур є заходи, спря-
мовані на підвищення життєздатності й польо-
вої схожості насіння, а саме: обробка насіння 
пестицидними протруйниками для захисту від 
хвороб та шкідників, а для активізації проро-

стання насіння і усунення стресових чинників 
ґрунту слід додавати препарати, що містять 
елементи живлення та біологічно активні речо-
вини. Це дає змогу підвищити енергію проро-
стання, польову схожість, стійкість до хвороб та 
несприятливих погодних і ґрунтових умов. 

Слід пам’ятати, що на початкових фазах роз-
витку сільськогосподарські культури живлять-
ся в основному за рахунок потрібних речовин у 
насінині та її оболонці й не здатні поглинати по-
живні речовини кореневою системою, навіть за 
достатньої їх кількості у ґрунті. Звертаємо увагу 
на те, що нанесення окремих макроелементів 
живлення на насіння має суттєві обмеження, 
пов’язані з від’ємною дією зростання осмотич-
ного тиску робочих розчинів для протруювання 
на схожість насіння. Нанесення мікроелементів 
можливе у невеликих дозах. Основний еле-
мент, нанесення якого на насіння під час про-
труювання є доцільним, – це фосфор у формі 
водорозчинного ортофосфату.

Враховуючи українські тенденції в агротех-
нологіях та науково-виробничий досвід, ком-
панія FMC (Великобританія) на замовлення 
компанії «Спектр-Агро» створила препарат 

Спектрум® АскоСтарт для передпосівної 
обробки насіння зернових, олійних і бобових 
культур. 

Спектрум® АскоСтарт містить витяжку з 
морських водоростей Ascophyllum nodosum 
(50 г/л) і значну кількість фосфору (318 г/л) та 
калій, магній, сірку, азот, що дає змогу збіль-
шити енергію й схожість проростання у польо-
вих умовах, стимулювати розвиток активної 

кореневої системи з великою кількістю бічних 
корінців і отримати активний фотосинтезую-
чий апарат рослин. 

Дослідження, що здійснювали у провідних 
науково-дослідних установах НААН Украї-
ни, встановили, що передпосівна обробка 
насіння препаратом Спектрум® АскоСтарт, 
залежно від норми препарату, покращує по-
казники урожайності сільськогосподарських 
культур на 5,3–18,5% та має позитивний 
вплив на біометричні показники росту й роз-
витку рослин. Прибавка врожаю формуєть-
ся завдяки тому, що Спектрум® АскоСтарт 
підвищує стійкість проростків, покращує рів-
номірність сходів, підвищує швидкість про-
ростання, дає змогу розпочати сівбу раніше, 
сприяє утворенню здорової кореневої сис-
теми, збільшує біомасу коренів, підвищує 
стійкість до холодного / вологого та гарячого / 
сухого ґрунту, протидіє високій щільності, засо-
леності, pH грунтів, підвищує стійкість до ура-
ження збудниками хвороб і шкідників.

 Розрахунки економічної ефективності пре-
парату Спектрум® АскоСтарт для оброб-
ки насіння показали, що його застосування 
збільшує валовий прибуток із одиниці пло-
щі. Вигода за умов використання препарату 
Спектрум® АскоСтарт у середньому по куль-
турах становить 730–4392 грн/га.

На основі проведених наукових та вироб-
ничих досліджень, відгуків сільськогосподар-
ських виробників із різних регіонів України 
робимо висновок: препарат для передпосівної 
обробки насіння Спектрум® АскоСтарт є еко-
номічно вигідним і високоефективним елемен-
том інтенсивних технологій вирощування сіль-
ськогосподарських культур.

Ми створюємо нові можливості й надаємо 
готові рішення щодо оптимізації ведення ді-
яльності та мінімізації втрат, що можуть бути 
спричинені власною реакцією рослини на абі-
отичні чинники. 

Звертайтеся до менеджерів зі збуту «Спектр 
Агро», які працюють на всій території України. 
Вони нададуть Вам потрібну інформацію щодо 
застосування продуктів Спектрум. 

Завжди раді співпраці!

Активний старт – 
шлях до високих урожаїв 
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зот – головний будівельний ма-
теріал рослини, складова білкових та ба-
гатьох інших життєво важливих для рос-
лини органічних сполук. Сімдесят вісім 
відсотків повітря – це азот, нажаль у чи-
стій формі N2 він недоступний рослинам, 
але деякі види знайшли механізми, що 
дозоляють трансформувати азот з повітря 
у амонійну форму, та використовувати 
для розвитку на перших етапах росту. За 
своїми масштабами процес азотфіксації 
другий по важливості біологічний процес 
у світі, після фотосинтезу.

Що ж це за процес 
такий, азотфіксація, і за 
рахунок чого відбувається 
трансформування азоту N2 в 
адаптовані сполуки? 

Насправді це процес зв’язування мо-
лекулярного атмосферного азоту у ко-
рисні для інших процесів хімічні сполуки, 
включенням його у склад своєї біомаси 
певними мікроорганізмами. Допомогли 
в цій справі ризобії – гетерогенна група 

бактерій, що живуть у ґрунті, але більш 
комфортним середовищем  для себе 
вважають коріння рослини-господаря. 
Результатом життєдіяльності бактерій є 
цілий ряд корисних сполук, але голов-
ними є амонійні та нітратні форми азоту. 
Досить активно такий зв’язок із ризобія-
ми використовують бобові культури. Так, 
наприклад, соя за життєвий цикл отримує 
до 70% азоту через симбіотичний процес 
фіксації азоту з повітря.

Як це відбувається у сої? З початком 
росту рослинка починає активно вико-
ристовувати доступні сполуки азоту, і як 
тільки запасів у ґрунті не вистачає, ко-
ренева система випускає у навколиш-
нє середовище флавоноїди (сигнальні 
молекули), що інформують ризобію про 
можливість заселення. Відчувши фла-
воноїди, ризобія знаходить рослину та 
надсилає сигнал ЛХО у відповідь, після 
отримання якого клітини кореневої сис-
теми готові впустити бактерію. Всередині 
клітин коріння бактерії формують коло-
нії, з’являється потовщення кореневого 

волоска – зовні це виглядає як бульбоч-
ка. ЛХО, або ліпо-хітоолігосахарид, це 
сполука, яка передається безпосередньо 
рослині від різобії, що вже знаходиться 
на поверхні коріння. Сам процес досить 
нескладний, але тривалість кожної дії має 
велике значення. 

Потенційно можливий період фіксації 
атмосферного азоту – це проміжок часу 
між другим- третім трійчастим листками 
та фазою наливу зерна. Бульбочки по-
чинають з’являтися вже на другому-тре-
тьому тижні після посіву, проте активни-
ми вони стають тільки після наповнення 
леггемоглобином. Леггемоглобін, або 
легоглобін, червоний залізовмісний бі-
лок, по ряду властивостей схожий на 
гемоглобін крови хребтових тварин, є 
продуктом взаємодії бактерій та росли-
ни. Ризобії утворюють сполуки із вміс-
том азоту, рослина-господар зі свого 
боку виробляє білкову складову. Лег-
гемоглобін, так само як кров, перено-
сить кисень до бульбочок, підтримуючі 
життєдіяльність ризобій, і є своєрідним 
важелем впливу на бактерії. Щойно у 
рослини попадає потреба в додатково-
му джерелі азоту, зупиняється переда-
ча білка та кисню до бульбочок і бак-
терії відмирають. Потрібно зауважити, 
що процес підтримки життєдіяльності 
бактерій досить енергоємний, тому за 
будь яких стресових умов рослина дуже 

швидко відмовляється від підтримки 
бульбочок, і наступного разу весь про-
цес повторюється з початку. Нажаль, 
причин для стресу існує досить багато: 
екстремально несприятливі показники 
температури або вологості ґрунту, дис-
баланс або дефіцит поживних речовин, 
хімічні пошкодження. 

Сьогодні, ринок пропонує широкий ви-
бір продуктів, що містять розчин з висо-
кою концентрацією певних штамів бакте-
рій-ризобій, найкраще адаптованих для 
продукування амонійних азотних сполук. 
Висока концентрація бактерій дозволяє 
утворювати більшу кількість бульбочок, 
чим значно прискорює процес розвитку 
рослини. Проте скільки б не було бакте-
рій на насінині, їм потрібен час, щоб об-
мінятися сигнальними молекулами (Фла-
воноїди/ЛХО) із рослиною.

Компанія Байєр пропонує інокулянт Оп-
тімайз®, продукт, який разом із концен-
тратом бактерій містить  вже готову ЛХО 
молекулу. Така комбінація дозволить 
вдвічі скоротити час комунікації між бак-
теріями та рослиною і дасть змогу рослині 
формувати бульбочки значно швидше. 

Додатковою перевагою Оптімайз® є 
наявність в складі продукту особливого 
компоненту. Це – спеціальне поживне 
середовище для бактерій, яке забезпечує 
комфортні умови їхнього існування, як 
в упаковці, так і на насінні. Припустима 
тривалість зберігання насіння між оброб-
кою і посівом до 120 днів. 

Таким чином, результатом використан-
ня продуктів Оптімайз® та Оптімайз® 400 
є значно швидший старт рослин навесні, 
потужний розвиток вегетативної маси, 
покращений фізіологічний стан, що в купі 
позитивно впливає на кількіть та якість 
врожаю. Фактично додатковий прибуток 
отримується просто з повітря.   

Проте давайте не будемо забувати 
про захист. Останнім часом на терито-
рії України дедалі агресивніше прояв-
ляють себе такі хвороби сої, як антрак-
ноз (Colletotrichum glycines), аскохітоз 
(Ascochyta sojaecola), септоріоз (Ceptoria 
glycines), фузаріоз (Fusarium link), іржа 
(Uromyces sojae), борошниста роса 
(Erysiphe communis), пероноспороз 

(Peronospora parazitaca) та інші. Най-
більш небезпечними вважаються за-
хворювання, які активно пошкоджують і 
заселяють рослини на початкових фазах 
росту, ще задовго до того, як на поверхні 
з’являться перші листочки. До таких хво-

роб відносяться антракноз, аскохітоз, пе-
роноспороз і фузаріозні гнилі. З огляду на 
це досить важливим є також і захист від 
пліснявіння безпосередньо самого насін-
ня. Саме передпосівна обробка дає мож-
ливість із досить високою ефективністю 
захистити насіння від цілого спектру хво-
роб. До сьогодні компанія Байєр вже була 
представлена в сегменті засобів захисту 
насіння сої досить успішним протруйни-
ком Февер®, втім, велика популярність 
сої в господарствах і значне зростан-
ня технологічного рівня виробників цієї 
культури змушують шукати нові, більш 
ефективні рішення у питаннях захисту та 
підвищення врожайного потенціалу куль-
тури. Головними критеріями створення 
нового продукту стали ефективність, яку 

Гроші з повітря!
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потрібно було підвищити, та собівартість, 
яка, відповідно, мала стати нижчою. Та-
ким чином, у 2016 році на випробування 
прибув новий продукт із вже відомою ді-
ючою речовиною протіоконазол, допов-
неною системним компонентом – мета-
лаксилом.

Назва нового фунгіцидного протруй-
ника для захисту сої – Редіго® М, до 
його складу увійшли протіоконазол у 
кількості 100 г/л і металаксил – 20 г/л. 
Протіоконазол – системна діюча речо-
вина із нового підкласу триазолінтіонів, 
азольної групи, інгібітор деметилази, 
ферменту, що видаляє метил (СН3-) під 
час синтезу ергостерола в клітинах пато-
гена. Завдяки своїм властивостям ефек-
тивний проти широкого спектру хвороб. 
Металаксил – системна діюча речовина 
з класу феніламідів, що блокує синтез 
всіх видів РНК та дозволяє зупинити 
процеси мітозу в клітинах збудників 
хвороб. Досить ефективно контролює 
несправжню борошнисту росу та різно-
види кореневих гнилей. Значно посилює 
загальну дію препарату.

Випробування нового продукту прово-
дилися на двох незалежних дослідно-се-
лекційних станціях: Білоцерківській 
(БЦДСС, Київська область) та Веселопо-
дільській (ВПДСС, Полтавська область). 
Метою випробувань було встановлення 
технічної ефективності препарату Ре-
діго® М проти комплексу хвороб на сої 
(фузаріозні кореневі гнилі, антракноз, 
пероноспороз, аскохітоз, пліснявіння 
насіння). Кліматичні зони випробувань: 
обидві локації розташовані в  зоні не-
стійкого зволоження. Цільові об’єкти: 
фузаріозні корневі гнилі (Fusarium spp.), 
антракноз (Colletotrichum glycines), пе-
роноспороз (Peronospora manshurica), 
аскохітоз (Ascochyta sojaecola Abramov), 
пліснявіння насіння (комплекс збуд-
ників, таких як Penicillium, Aspergillus, 
Mucor, Botrytis, Cladosporium, Cepha-
losporium, Trichothecium та ін.)  Норма 
висіву насіння – 750 тис. схожих насінин 
на га. Попередником на ділянках БЦДСС 
був цукровий буряк, на ВПДСС – озима 
пшениця. Досліджувалися три варіанти 
обробок: перший варіант – досить ві-
домий препарат на ринку від іншої ком-
панії, другим був Редіго® М в нормі 0,8 
л/т і третій варіант – Редіго® М в нормі 
1,0 л/т. Візуальні спостереження сходів на 
обох локаціях не виявили ознак пригні-
чення чи інших негативних морфологічних 
змін у рослин сої після обробки насіння 
препаратом Редіго® М. Розвиток фузарі-
озної кореневої гнилі був меншим у 5-7 
разів порівняно з контролем. Поширеність 
пероноспорозу за використання Редіго® 
М також зменшилося у 2 рази, а розви-
ток хвороби був майже у 6 разів меншим. 

Ураження насіння збудниками  пліснявих 
грибів було проконтрольовано на рівні 
100% ефективності. Зафіксовано також 
значне зменшення розповсюдження фуза-
ріозної кореневої гнилі, переноспорозу та 
аскохітозу. Таким чином, завдяки високій 
ефективність нової формули Редіго® М, 
обидві норми (0,8 л/т і 1,0 л/т) показали 
значну прибавку урожайності порівняно з 
контролем.

Паралельно із випробуваннями на не-
залежних дослідно-селекційних станціях, 
у 2016 році компанія ТОВ «Байєр» заклала 
внутрішні досліди на двох локаціях, на 
Півдні та в Центрі України. Було обра-
но два сорта, Лісабон для півдня, висів 
якого проводили 25 квітня, та Монада 
для центру, висів 31 травня. У дослідах 
приймали участь протруйники Февер® та 
Редіго® М. Головними критеріями оцінки 
були ефективність проти фузаріозних ко-
реневих гнилей та показник впливу прот-
руйників на бульбочкові бактерії.

Із графіка на малюнку три бачимо, 
що при загальній, досить високій ефек-
тивності всіх варіантів обробки, кращі 
показники в контролі фузаріозних коре-
невих гнилей, показав варіант, в якому 

застосувався Редіго®М в нормі 1,0 л/т – 
ефективність склала 98%.

Наступним важливий показником, є 
вплив протруйників на бульбочкові бак-
терії, які і так піддаються агресивному 
впливу з боку природної мікрофлори 
ґрунту. Показником, що вивчався була 
кількість бульбочок на одну рослину. 
Результати були наступними: за рахунок 
імунорегулюючої дії протіоконазола, в 
умовах Центру, Февер® показав навіть 
підвищення показника кількості бульбо-
чок, решта варіантів із використанням, 
як Феверу®, так і Редіго М показали не-
значне зниження. За загальними, се-
редніми показниками кращі результати 
показали обидві норми Редіго®М.

Таким чином, дослідження доводять, 
що використання фунгіциду Редіго® М 
для передпосівної обробки насіння сої 
забезпечує високу ефективність захисту 
молодих рослин від комплексу хвороб 
на ранніх стадіях росту за обох норм 
витрати препарату (0,8 л/т; 1,0 л/т), а 
вплив на бульбочкові азотфіксуючі бак-
терії є мінімальним. 

Матеріали надані спеціалістами 
ТОВ «Байєр
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Малюнок 2. Урожайність сої, залежно від протруйника, т/га.
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Універсальний неселективний  гербіцид 
для знищення однорічних та багаторічних бур’янів
Препарат швидко проникає через листкову пластину в судинну систему 
бур’янів та активно рухається рослиною, знижуючи розвиток надземних 
органів і кореневої системи.

Переваги: 
•  Ефективне знищення практично всіх видів однорічних та багаторічних злакових 

та дводольних бур’янів і чагарникової рослинності.
• Можливість застосування препарату по стерні та як десикант широкого спектра дії.
• Широкий проміжок температур повітря для застосування препарату – від  15 до  25°С.
• Можливість працювати у будь&яку погоду – препарат засвоюється рослиною протягом  

4&х годин після застосування.
• Механічні обробки та висів культури можливий уже через 3&5 днів.

БУР’ЯНИ НЕ МАЮТЬ 
ЖОДНОГО ШАНСУ!
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а сучасному етапі розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва в Україні 
дедалі більшої популярності набувають ін-
тенсивні технології, спрямовані передусім 
на підвищення ефективності вирощування 
культур. Особливо це стало помітно остан-
ні два десятиліття. Порівняно з 1990 роками 
вільних (незатребуваних) орних земель, 
придатних для рослинництва, сьогодні май-
же не залишилося, а з іншого боку, затрат-
ний економічний складник істотно зріс. Так, 
поступово й неухильно збільшувалася вар-
тість добрив, насіння, паливно-мастильних 
матеріалів, засобів захисту рослин, а осо-
бливо заробітна й орендна плати. Тому агра-
рії змушені були шукати шляхи збереження 
і підвищення рентабельності агровиробни-
цтва, й одним із них стала інтенсифікація.

Неодмінним і важливим елементом су-
часних інтенсивних технологій вирощуван-
ня польових культур є інтегрований захист 
рослин, головне завдання якого – оптиміза-
ція фітосанітарного стану посівів, аби запо-
бігти втратам урожаю. Зокрема, для ефек-
тивного управління популяціями шкідливих 
організмів у певних умовах та в межах кон-
кретних агробіоценозів такий захист перед-
бачає застосування оптимальної системи 
заходів і засобів.

Однією з таких умов, що на сьогодні пе-
редбачені інтенсивними технологіями, є 
сівба певних культур на кінцеву густоту 
стояння рослин. Потребу в точному висіві 
продиктовано не так економією дорогого 
посівного матеріалу (хоча й цим також), як 
необхідністю забезпечити кожній рослині 
оптимальну площу живлення для її безпе-
решкодного росту й розвитку, що в підсум-
ку має забезпечити зростання продуктив-
ності. Зрештою, це стало можливим завдяки 
використанню якісного насіння з високою 
польовою схожістю та поширенню сівалок 
точного висіву. 

Однак під час сівби кінцевій густоті таких 
культур, як соняшник чи цукрові буряки, 
виникає серйозна загроза від хвороб і шкід-
ників, особливо від комах-фітофагів, чиї 
пошкодження можуть спричинити відчут-
ні втрати врожаю. Адже на рахунку кожна 
рослина, і навіть невеликі зрідження посівів 

істотно знижують продуктивність культури 
на конкретному полі. Тому проблема збе-
реження сходів від знищення шкідниками 
в сучасних умовах постає особливо гостро.

Ґрунтові шкідники. Увесь комплекс 
шкідливих комах, які суттєво пошкоджують 
сільськогосподарські культури на початко-
вих етапах їх росту й розвитку, можна роз-
ділити на дві групи: наземні та ґрунтоживучі 
(ґрунтові). До останніх належать фітофаги, 
чиї шкідливі стадії живляться підземними 
органами рослин і більша частина життя 
яких проходить, як правило, в ґрунті. Зреш-
тою, в агрономічній практиці часто вжи-
вають простішу термінологію, виділяючи 
певні види чи їх біологічні групи за назвою 
шкодочинної стадії, як наприклад, «дротя-
ники», які, власне, є личинками коваликів.

Вища небезпека від ґрунтових шкідників, 
порівняно з наземними, пояснюється насам-
перед технічними труднощами застосування 
і досягнення високої ефективності захисних 
заходів проти них у середовищі їх перебу-
вання. Адже більшість цих фітофагів жив-
ляться, розвиваються й основну частину сво-
го життя проводять саме в ґрунті. Приміром, 
в окремих видів коваликів і хрущів розвиток 
личинок триває 3–4 роки. Також слід звер-
нути увагу й на таку особливість їхньої пове-
дінки, як вертикальна міграція в ґрунтовому 

горизонті залежно від сезону та коливань 
температури й вологості. При цьому інтервал 
глибини переміщення у ньому в конкретних 
видів різний. Тож окремі шкідники можуть 
заглиблюватися на 1,5–2 м від поверхні, а їх 
популяції в будь-яку пору року розподілені в 
ґрунтовому профілі певної товщини. Усе це 
неабияк ускладнює застосування проти них 
оперативних заходів із контролю чисельно-
сті, що вкрай потрібні у найуразливіші фази 
росту й розвитку культури. Відтак ефектив-
ність захисту на рівні 60–70%, якого буває 
вдається досягти за один сезон, вважається 
дуже непоганим результатом.

В агроценозах посівів соняшнику і цукрових 
буряків поширені й загрожують сходам такі 
ґрунтоживучі шкідники, як дротяники – личин-
ки коваликів (посівного, західного, темного, 
смугастого, широкого, степового, буроно-
гого); несправжні дротяники – личинки мід-
ляків (піщаного, степового, кукурудзяного); 
личинки пластинчастовусих (хлібних жуків – 
кузьки, хрестоносця, красуна; хрущів – трав-
невого, червневого); гусениці підгризаючих 
совок (озимої, окличної, іпсилон), ведмедка 
звичайна (або капустянка), бурякова крихіт-
ка тощо. Втім, серед усього цього комплексу 
фітофагів підземні органи вказаних культур-
них рослин в усіх ґрунтово-кліматичних зо-
нах України найчастіше пошкоджують дро-

тяники, личинки пластинчастовусих жуків та 
гусениці підгризаючих совок (рис. 1–3). Осо-
бливості їх розвитку, поширення і потенціал 
шкодочинності подано в таблиці.

Одні з найнебезпечніших шкідників дво-
дольних польових культур у початковий 
період їх росту – личинки коваликів різних 
років життя. Загалом як біологічна група на 
території України поширені повсюдно. Що 
старші дротяники, то вони більші за розмі-
рами і, відповідно, шкідливіші (й то менший 
ЕПШ). Їх висока шкодочинність пов’язана зі 
здатністю живитися різноманітними вида-
ми культурних та дикорослих рослин (по-
ліфагією), тривалим періодом розвитку й 
живлення в ґрунті (в середньому 3–4 роки) 
та ранньою й швидкою вертикальною мі-
грацією до його поверхні після перезимівлі. 
Тож уже з другої половини квітня – початку 
травня вони здатні завдавати суттєвої шко-
ди соняшнику й цукровим бурякам, поміт-
но зріджуючи посіви, які в цей час перебу-
вають у найбільш вразливій фазі – сходів. 
Згідно з деякими даними, за чисельності 
5–6 екз./м  дротяники можуть знищити до 
35%, а якщо їх 20 екз./м  і більше (у вогни-
щах), то до 80% сходів буряків. Нещодав-
но (у 2011–2013 рр.) у Західному Лісостепу 
на полях без застосування ґрунтових ін-
сектицидів вони знищували від 30 до 50% 
рослин цієї культури. Багато таких площ 
сільгоспвиробникам довелося пересівати. 
Характер пошкоджень дротяниками рослин 
різноманітний. Спочатку вони виїдають ви-
сіяне насіння, перегризають дрібні паростки 
й корінці, згодом обгризають бічні корені 
у більш розвинутих рослин. Проте, як уже 
було сказано, найшкодочинніші вони у фазі 
сходів: навіть невеликі укуси гіпокотилю в 

межах посівного шару ґрунту призводять до 
втрати тургору в молодих незміцнілих рос-
лин, які одразу в’януть і засихають.

У пластинчастовусих (хлібних жуків, хру-
щів) шкодять також личинки, що є більш 
небезпечними, починаючи з другого року 
життя. У молодому віці вони живляться 
корінцями сходів, які від таких ушкоджень 
майже завжди гинуть. У старшому віці, по-
чинаючи з другої половини травня – почат-
ку червня, перегризають уже товщі кореневі 
відгалуження, а у буряків – стрижневий ко-
рінь, спричинюючи в’янення і гарантовану 
загибель цілої рослини. 

Не менш шкідливими для польових куль-
тур є личинки підгризаючих совок. Найчас-
тіше в агроценозах трапляється озима сов-
ка, яка на більшій частині території України 
(крім Північного Полісся) розвивається у 
двох поколіннях. Гусениці першої генерації 

з’являються, як правило, в середині – дру-
гій половині червня і шкодять багатьом ви-
дам овочів, бурякам, кукурудзі, просу. Хоча 
рослини в цей час уже минули вразливу 
фазу сходів, на площах із пізніми посівами 
та/або високою чисельністю фітофага істот-
на загроза від нього все ж зберігається. Про 
це свідчать неодноразові факти суцільного 
знищення цих культурних рослин на части-
ні полів та присадибних ділянок в окремі 
роки. Друге покоління озимої совки наба-
гато чисельніше й створює неабияку небез-
пеку для озимих культур наприкінці серпня 
і в першій половині осені, заселяючи поля 
осередками з високою щільністю популяції. 
У цей період гусениці завдають величезної 
шкоди, суттєво зріджуючи посіви ріпаку, 
пшениці, ячменю. 

Інсектицидний захист. Під час розробки 
системи захисту польових культур від ґрун-

Інсектицид Форс 1,5 G: 
ефективний захист 

сходів гарантовано! 
Н

Поширення, біологічні особливості та пороги шкідливості
основних видів ґрунтоживучих фітофагів в Україні

Вид Ареал в Україні Кількість поколінь Зимуюча стадія ЕПШ, (екз./м2)
Ковалик степовий 

(Agriotes gurgistanus Fald.)
Степ і Лісостеп, більше 

Південний Лісостеп
Одне на 3 роки Личинки в ґрунті

2,5–3,5

Ковалик посівний 
(Agriotes sputator L.)

Повсюдно, більше Лісостеп 
і Степ

Одне на 3–4 роки

Жуки й личинки  в ґрунті

Ковалик широкий 
(Selatosomus latus F.)

Повсюдно, більше Лісостеп 
і Степ

Ковалик темний 
(Agriotes obscurus L.)

Полісся і Лісостеп, 
більше Полісся

Одне на 4–5 років

Ковалик смугастий 
(Agriotes lineatus L.)

Повсюдно, 
більше Полісся

Ковалик буроногий 
(Melanotus brunnipes Germ.)

Лісостеп і Північний Степ, 
більше Лісостеп

Західний травневий хрущ 
(Melolontha melolontha L.)

Повсюдно, 
крім Південного Сходу

Одне на 3–4 роки

Жуки й личинки  в ґрунті 1,5–3,0
Східний травневий хрущ 

(Melolontha hippocastani F.)

Повсюдно, крім Східного 
Причорномор’я 

і Приазов’я
Одне на 4–5 років

Хлібні жуки 
(Anisoplia, sp.)

Повсюдно 
(загалом усі види)

Однорічне або одне на 2 
роки

Личинки різних віків у 
ґрунті на глибині 25–40 

см
1,5–3,0

Озима совка 
(Scotia segetum Schiff.)

Повсюдно 1–2 на рік
Личинки останнього віку 

в ґрунті на глибині 
10–25 см

1,0 
(перша генерація)

Рис. 1. Дротяники - личинки коваликів

Рис. 2. Личинка травневого хруща
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тоживучих шкідників насамперед слід вра-
ховувати щільність їх популяцій на кожному 
конкретному полі, заздалегідь виконуючи 
певні обліки. Для цього найкраще проводи-
ти ґрунтові розкопки з визначенням якісного 
й кількісного складу шкідливого ентомо-
комплексу. З огляду на багаторічний цикл 
розвитку цих фітофагів у ґрунті коливання 
їх чисельності протягом щонайменше двох 
років поспіль будуть невеликими. Отож у 
разі якісно проведеного обліку отримані дані 
вважатимуться достовірними, і ними мож-
на буде певний час успішно користуватися, 
плануючи конкретні заходи захисту. Адже 
від чисельності кожної групи ґрунтоживу-
чих шкідників залежатиме вибір тих чи ін-
ших заходів. За даними деяких дослідників 
(Д. Шпаар, Д. Дрегер, 2005, та ін.), ступінь 
загрози посівам цукрових буряків від личи-
нок коваликів можна визначити залежно від 
сумарної щільності їх популяцій: до 2,5 екз./
м  – слабкий, 2,5–7 екз./м  – середній, понад 
7 екз./м  – високий. З іншого боку, нинішній 
практичний досвід багатьох бурякосійних 
господарств доводить, що ефективний за-
хист сходів від дротяників можливий лише 
в межах певних рівнів чисельності: до 4–5 
екз./м2 – достатньо буде обробки насіння 
сумішшю системного й контактного інсекти-
цидів; 5–15 екз./м2 – обов’язково потрібно 
додатково застосовувати ґрунтові інсектици-
ди; 16–17 екз./м2 і більше – буряки на такому 
полі взагалі не варто сіяти.

Отже, за високої чисельності личинок ко-
валиків, пластинчастовусих жуків і підгризаю-
чих совок, окрім обробки насіння сучасними 
комбінованими протруйниками, слід засто-
совувати й інші дієві заходи, які гарантувати-
муть збереження густоти стояння рослин. З 
цією метою компанія «Сингента» спеціально 
створила потужний гранульований ґрунтовий 
інсектицид Форс 1,5 G, г. (тефлутрин, 500 г/
кг) для внесення в ґрунт під час сівби.

Ця розробка стала можливою завдяки 
розвинутим науковій і технологічній базам 
компанії. Діюча речовина належить до син-

тетичних піретроїдів і має як контактну, так 
і  фумігантну дії, що забезпечують ефектив-
ний захист сходів від ґрунтоживучих шкід-
ників навіть за умови їх високої чисельно-
сті. Саме виражена фумігаційна активність 
вирізняє тефлутрин з-поміж усіх інших 
сполук цієї хімічної групи. Тобто він діє на 
комах одразу після контакту з кутикулою 
або за потрапляння парів у їхні організми 
через дихальця. Механізм отруєння полягає 
в дестабілізації функціонування централь-
ної й периферійної нервової системи фіто-
фагів унаслідок впливу на трансмембранні 
іонні процеси. Зокрема, блокуючи роботу 
натрієвих каналів мембран нервових клі-
тин, тефлутрин спричинює надлишкове 
вивільнення з них іонів натрію. У результаті 
це призводить до порушення передачі нер-
вового імпульсу, розвитку явища паралічу і 
швидкої загибелі комахи.

У Форс 1,5 G надзвичайно широкий 
спектр дії – він успішно контролює всіх 
ґрунтоживучих шкідників (крім нематод). 
Це стало можливим завдяки універсаль-
ній інсектицидній активності тефлутрину. 
Від контакту з ним гинуть дротяники, не-
справжні дротяники, личинки хрущів, хліб-
них жуків, гусениці совок тощо.

Як препарат справляє свою дію на них? 
Потрапивши до посівного шару ґрунту, гра-
нула Форс® поступово виділяє фумігант-
но-активний тефлутрин у вигляді своєрід-
ної «газової хмари», створюючи навколо 
себе захисну зону діаметром 2,5–3,0 см. Усі 
шкідники в цій зоні відразу паралізуються і 
гарантовано гинуть. Іншу частину фітофа-
гів, які не потрапили під інсектицидну дію 
тефлутрину (перебували подалі від зони 
рядка), але продовжують мігрувати до про-
ростків, препарат ефективно відлякує, зму-
шуючи їх рухатися у напрямку від рослини. 
Тобто Форс® виявляє ще й виражений ре-
пелентний ефект на тих шкідливих комах, 
які спочатку уникнули його летальної дії.  

Окрім високої ефективності проти широ-
кого спектра шкідників, Форс® має також 

і тривалий термін токсичної дії на них. За 
умови дотримання необхідних регламентів 
(передусім рекомендованих норм витрати) 
період надійного захисту сходів триває до 1 
місяця від моменту застосування. Ці та інші 
важливі особливості препарату, які надають 
йому цінних технологічних переваг, наве-
дено на рис. 4.

Також слід відзначити й деякі інші уні-
кальні властивості інсектициду Форс®:
• Абсолютно немає фітотоксичності для 

культур. Діюча речовина та інші складни-
ки жодним чином у насіння та рослину не 
проникають і на них не впливають; тому 
препарат не знижує польової схожості й 
не гальмує росту і розвитку сходів.

• Тефлутрин не розчиняється у воді, тому 
не вимивається в глибші горизонти ґрун-
ту; тобто даремно не витрачається. Увесь 
потенціал своєї інсектицидної дії ця ак-
тивна сполука продуктивно реалізовує 
саме там, де потрібно – навколо насінини 
з проростком, що в результаті подовжує 
тривалість ефективного захисту. 

• Фумігаційна дія препарату починаєть-
ся відразу після його застосування і від 
погодних та ґрунтових умов майже не 
залежить. Низька вологість ґрунту через 
відсутність опадів чи суховії, а також зни-
ження/коливання його температури, що 
нерідко буває у весняний період, на ак-
тивність «газової фази» не впливає. 
Форс® вносять у ґрунт локально (в зону 

рядка) під час сівби спеціальними апліка-
торами, які монтують на посівний агрегат. 
У разі застосування рекомендованих норм 
витрати та правильно налаштованої техніки 
у посівний шар потрапляє достатня кількість 
гранул препарату, які рівномірно розподіля-
ються по всій довжині та необхідній ширині 
цього рядка. Як наслідок, це гарантуватиме 
надійний захист кожної культурної рослини 
на всій площі поля. 

В Україні Форс® зареєстровано на таких 
польових культурах, як цукрові буряки, со-
няшник, ріпак, соя, на окремих овочевих і 
ягідних, де його успішно й застосовують. 
Вибір конкретної норми витрати (у межах 
рекомендованих) залежить від самої куль-
турної рослини, агроценозам якої харак-
терний певний видовий склад фітофагів, 
та від щільності їх популяцій на певному 
полі. До речі, зважаючи на позитивний 
«екологічний профайлінг», Форс® – єди-
ний ґрунтовий інсектицид, який на сьогодні 
дозволено використовувати в Європі. Ба-
гато сільгоспвиробників, які ще донедавна 
зазнавали чималих збитків від зрідження 
посівів шкідниками, спробувавши на своїх 
полях цей препарат, залишалися цілком за-
доволені результатами, адже із Форс 1,5 G 
ефективний захист сходів гарантовано!

Микола Дем’янюк, 
технічний експерт, інсектициди,

 ТОВ «Сингента»

Рис. 3. Гусениця (личинка) озимої совки

Реглор Спектрум

ШВИДКИЙ 
НЕСЕЛЕКТИВНИЙ

КОНТАКТНИЙ ДЕСИКАНТ
Діюча речовина: Дикват, 150 г/л 
Культури: Соняшник, горох, люцерна, сорго, морква, капуста, хміль, соя, 
льон,  рис, картопля, зернові, буряки, редька, боби, турнепс, цибуля, ріпак
Норма внесення: 1,5–6,0 л/га
Діюча речовина (дикват), яку швидко поглинають зелені частини рослини, 
порушує процес фотосинтезу, руйнує  мембрани клітин і дозволяє клітинній 
воді витекти з рослини. У результаті відбувається втрата вологи, або десикація
Опади навіть через 15 хвилин уже не впливають на ефективність дії препарату

Переваги для фермера
Спрощене збирання ― підсушує зелені і вологі органи рослин, суттєво 
заощаджує паливо, дозволяє регулювати терміни збирання
Санітарна дія ― знищує бур’яни, зупиняє розвиток хвороб 
(фітофтороз, біла і сіра гнилі)
Контроль якості ― пришвидшує дозрівання, робить його більш рівномірним, 
скорочує втрати насіння при збиранні, знижує вологість насіння, зменшує 
витрати на сушку
Альтернатива гліфосатам ― можна застосовувати як гербіцид суцільної дії 
для культур, де є загроза фітотоксичної дії парів гліфосатів
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ермерське господарство, де 
хазяйнує пан Ігор, розташоване в Обухів-
ському районі Київської області й спеціалі-
зується на вирощуванні зернових, бобових 
і овочевих культур. Загальна площа – 150 
га: 130–140 га відведені під польові куль-

тури, а 10–12 га – під овочі (залежно від 
сівозміни). 

– В овочівництві одна з головних умов 
– це кондиційність продукції, – наголошує 
господар, – інакше ти її не продаси. Цією 
справою з партнером займаємося з 2004 

року. Вирощуємо овочі рідкісного сегмента 
– селеру кореневу та черешкову, цибулю 
порей, цибулю розсадну, броколі й брю-
сельську капусту. 

Пан Ігор сам випускник НУБіП України 
(1987 р.), за фахом інженер лісового госпо-
дарства. Роботу за спеціальністю вирішив 
змінити у 1994 р., тоді почав працювати в 
компанії, що спеціалізувалася на наданні 
послуг з обприскування, збирання вро-
жаю, реалізації ЗЗР тощо. 

– Пізніше у мене з’явилася можливість 
стати приватним підприємцем. Спочатку 
почав займатися свинарством. Утім, держа-
ва не підтримувала малих фермерів ні тоді, 
ні зараз. На той час закупівельні ціни на 
свинину були надто низькими й господар-
ство довелося ліквідувати, хоча у нас були 
перспективні породи й своя комбікормова 
установка. Після цього в моєму житті розпо-
чалась ера овочівництва. Синців довелося 
набити багато. Ніхто нас не вчив і не до-
помагав, ми здобували всі необхідні знан-
ня на власному досвіді, іноді, на жаль, не 
зовсім вдалому. Овочі потребують скрупу-
льозного ставлення, адже кожна з культур 
має свої особливості й потреби. Особливу 
увагу ми приділяємо фізіології кожної куль-
тури, приміром тому, як кожен із елементів 
впливає на обмін речовин у ній. У зв’язку з 
цим ти кілька років мусиш відпрацьовувати 
технологію на невеликих площах. Лише за 
умови, що все добре – можна масштабува-
ти виробництво. 

Перші кроки в новій справі були досить 
болісними. Найстрашнішим було те, що 
перейняти успіх було ні в кого. Про фінан-
сову стабільність також годі було й мріяти.

– Спочатку нам було дуже важко, – ді-
литься Ігор Дмитрович. – Уявіть собі, ми 
взяли в оренду 120 га і земля була не най-
кращої якості, а платити орендну плату 
потрібно щороку. Освоювали ці землі по-
ступово. В перший рік навіть соя пів тонни 
давала з гектара. Тож покривати витрати 
доводилося із реалізації овочів.

Фермер бідкається, що у виробництві 
катастрофічно бракує вологи і робочих 
рук. І якщо першу проблему вдалося вирі-
шити шляхом запровадження крапельно-
го зрошення (без цього вже ніяк), то друга 
набагато складніша. 

– Для себе ми поставили одну умо-
ву – планувати виробництво з мінімаль-
ною кількістю ручної праці. Наша робота 
дуже важка і, на жаль, малоприбуткова. 
Часто бувало таке, що потрібно термі-
ново зрізувати капусту на полі, адже на 
завтра запланована поставка. Проте різа-
ти, крім тебе, нікому. Отож ти сам ріжеш, 
сам складаєш, сам вантажиш на трактор. 
Організовувати виробничі процеси також 
доводиться самотужки, я в цьому біз-
несі і логіст, і агроном, і бухгалтер. Якщо 
щось упустив – надалі нічого не вийде. 
Ти змушений сам осягнути весь цикл ви-
робництва, починаючи з агрономічних 
питань і зрошення й закінчуючи бухгал-
терією. Я гадаю, що можливо через 8–10 
років овочами в Україні взагалі займати-
муться одиниці, а сам процес виробни-
цтва буде максимально механізованим. 
Утім, наприклад, ту ж саму брюсельську 
капусту поки що механізовано збирати 
неможливо, оскільки культуру слід зби-
рати в міру дозрівання, тобто в декілька 
прийомів. Одна людина може зібрати 
понад 100 кг брюсельської капусти за пів 
дня. Збирання слід починати знизу кожної 
рослини, через тиждень-два треба підні-
матися вище. Вартість техніки подекуди 
не виправдана для малих площ. У нашому 
господарстві є трактори, сівалки й сад-
жалки, і все це переважно вітчизняного 
виробництва. Наразі такий набір техніки 
нас цілком влаштовує, він є оптимальним 
для наших потреб. 

З роками господарство вибудувало 
свою стратегію існування й стабільності. 
Приміром, фермер переконаний, що без 
сівозміни неможливо обійтися – надто ба-
гато шкідників і хвороб.

– Для поліпшення ґрунту ми вирощуємо 
сою. Це хороший попередник. Також по-
ступово переходимо на озиму пшеницю. 
Її потрібно збирати раніше за сою, отож 
свою техніку можемо використовувати 
ефективніше. 

Важливо також правильно організувати 
виробничий процес.

– Ми побудували кілька теплиць. Вони 
потрібні для того, аби виростити власну 
розсаду. Особливо розсада потрібна за 
вирощування селери, адже в цих широтах 
для повноцінного розвитку їй бракує від-
повідних сум активних температур. Зби-
рати продукцію слід через 160–170 днів 
після висаджування, а загалом рослина 

має вегетувати 200–210 днів. Звісно, за 
такої тривалості періоду розвитку в наших 
умовах урожай селери потрібно збирати 
у жовтні. Брюсельська капуста витримує 
морози до -10°С й ми можемо збирати її 
і взимку, як було цього року. З настанням 
незначних морозів у культурі навіть поліп-
шуються смакові якості — вона перестає 
гірчити. Проте решту овочів слід встигнути 
зібрати до перших заморозків. 

Для того, щоб бути успішним ферме-
ром, є ще одна важлива деталь – знайти 
свою нішу.

– В Україні, наскільки я знаю, 3 га брю-
сельської капусти ніхто не вирощує, – ко-
ментує фермер. Власне, його ніша доволі 
рідкісна. 

Ще одним із чинників успішності, осо-
бливо в овочівництві, є ринок збуту. Ігор 
Дмитрович постачає свою продукцію до 
мереж супермаркетів. Тож проблем із ре-
алізацію немає.

– Я б назвав наші підходи до постачан-
ня продукції європейськими. У нас є власні 
холодильні установки, продукцію збира-
ємо з поля рано вранці, коли в клітинах є 
тургор, потім одразу вкладаємо її в холо-
дильник за температури 6°С. Продукція 
має відповідати всім стандартам як візу-
ально й за розмірами, так й щодо допу-
стимих залишків пестицидів і агрохімікатів. 
За невідповідність стандартам продукцію 
повертають виробнику, а це, звісно – стра-
шенні збитки. Тож ми у господарстві дуже 
стежимо за дотриманням усіх необхідних 
параметрів вирощених овочів. Якби дозво-
лили постачати продукцію в Європу, ми б з 
цим завданням стовідсотково впоралися. Я 
за свою продукцію «стою горою», бо впев-
нений у її якості. Приємно заходити в су-
пермаркети й впізнавати своє: «О, це моя 
селера!». Я справді знаю кожен корінець 
своєї селери. 

І нарешті – успіх будь-якого бізне-
су залежить від надійності партнерів. У 
агробізнесі рішення доводиться прийма-
ти досить швидко, проте виважено. Тому 
дуже важливо, аби допомога приходила 
своєчасно.

– З компанією «Спектр-Агро» ми співп-
рацюємо вже понад 10 років. Найваж-
ливішим для мене є те, що її менеджери 
завжди з нами на зв’язку. Якщо раптом 
виникла проблема – через кілька годин 
ми вже отримуємо рішення та кваліфі-
ковану консультацію й допомогу. Мені 
імпонує, що компанія дуже близька до 
виробника й максимально намагається 
полегшити нашу працю. У «Спектр-Агро» 
ми купуємо як пестициди, так і кілька лі-
нійок добрив. 

Овочівництво – справа тривожна. Най-
більші тривоги – вчасно помітити пробле-
му і зарадити їй та бодай якось підлашту-
ватися під кліматичні умови.

– За овочами слід доглядати зранку до 
пізньої ночі. Якщо з польовими культура-
ми помилки можна ще якось виправити 
– овочі недбалості не пробачать. Щодня 
мусиш обходити й ретельно оглядати свої 
поля вздовж і впоперек. Реагувати на про-
блеми теж варто надзвичайно швидко, 
без жодних зволікань, оскільки це кошту-
ватиме майбутнього врожаю. 

Що стосується кліматичних умов, ос-
новна проблема нині – дефіцит опадів. 
Для рослинництва та овочівництва го-
ловне – аби у ґрунті була волога. Цей рік 
буде дуже важким, тому що продуктивних 
опадів майже не було. Навіть та сама пше-
ниця поки що начебто нормально пере-
зимувала та мені здається, що ураження 
хворобами цього сезону буде дещо інтен-
сивнішим, оскільки не було стабільного 
снігового покриву. Втім, поки що це лише 
здогадки. 

Проте Ігоря Микицея турбують й гло-
бальніші питання, як-от стан вітчизняного 
овочівництва загалом, зокрема після від-
криття ринку землі.

– Мені, як і багато кому з моїх ко-
лег-фермерів, бракує коштів, щоб, примі-
ром, викупити землі своїх пайовиків. Я не 
проти ринку землі – ідея, звісно, хороша. 
Землеробство в українців в крові, ми вмі-
ємо й любимо працювати на землі. Проте 
мене турбує сам процес її реалізації. На-
приклад, я вважаю нашу судову систему 
не готовою до відкриття ринку землі. Я був 
приємно вражений веденням фермер-
ського господарства в Північній Італії, де 
мені довелося нещодавно побувати. Пло-
щі тамтешніх господарств невеликі й дуже 
доглянуті. Приміром, сади обов’язково 
під сіткою. Якщо наші фермери матимуть 
нормальні кредитні умови – таку картину 
через 5–7 років можна буде спостерігати й 
у нас. На жаль, цей бізнес дуже специфіч-
ний, і для того аби вижити в ньому, варто 
бути фанатом цієї справи, інакше успіху не 
досягти. Фермеру-початківцю можу пора-
дити лише любити природу й насамперед 
подумати, де знайти ринок збуту. Адже 
неможливість реалізації вирощеної про-
дукції зводить нанівець усі витрачені пра-
цю і гроші. Перші 5–7 років мого господа-
рювання було багато невдач, але нині я 
вважаю себе фахівцем у цій справі. Звіс-
но, в юності у мене було багато захоплень, 
зокрема хімія і спорт, але я не жалкую, що 
обрав саме сільське господарство. 

Неллі Булаченко, 
Директор з маркетингу

Ігор Микицей: 
«Овочівництво не пробачить недбалості»

Герой нашого чергового сюжету – фізична особа-підприємець 
Микицей Ігор Дмитрович, в минулому інженер лісового господарства, 

а нині фермер, який любить свою справу, незважаючи ні на що.

Ф
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ільшість сільськогосподарських 
культур України (ріпак, пшениця та інші 
колосові зернові, кукурудза, соняшник, 
цукрові буряки тощо) є азотофілами й 
потребують великої кількості азотних до-
брив в мінеральній формі.

Азот – один із основних елементів, що 
впливає на врожайність. Він входить до 
складу білкових речовин і багатьох інших 
життєво важливих для рослин органічних 
сполук - хлорофілу, алкалоїдів, фосфати-
дів, нуклеопротеїдів, ферментів та ін.

Азот  у грунті може знаходитися, в ос-
новному, у двох формах - мінеральній та 
органічній. Основна (95-99%) кількість 
азоту ґрунту входить до складу  органіч-
них сполук, з яких рослина, безпосеред-
ньо, його споживати не може. Для міне-
ралізації органічного азоту та переходу 
його в більш прості, доступні для рослин 
форми, потрібні час та сприятливі по-
годні умови для діяльності мікробіоти 
- бактерій та мікориз, що розкладають 

складні органічні комплекси на прості мі-
неральні. При таких умовах, тільки 1-5% 
грунтового азоту міститься в мінераль-
них формах, що легко доступні для жи-
влення рослин.

Тому, щоб задовольнити нагальні по-
треби сільськогосподарських культур в 
азоті, необхідно вносити мінеральний 
азот з добривами. Мінеральний азот вно-

сять в основному в формі амідних, амо-
нійних і нітратних сполук.

Ефективність мінерального азотного 
живлення найвища, за умови поєднан-

ня його з сіркою. Вона, разом із азотом є 
складовою білків, амінокислот (цистеїну, 
цистину, метіоніну), вітамінів, ферментів 
та ін. При нестачі сірки в живленні рослин 
затримується синтез білків, накопичуєть-
ся азот у небілковій формі або у формі 
нітратів.

Накопичення органічних сполук сірки в 
ґрунтах відбувається за рахунок рослин-

них решток і мікроорганізмів. Органічна 
речовина, накопичена в грунті, піддаєть-
ся мінералізації, в результаті якої утворю-
ються сірковмісні мінеральні продукти, 
необхідні для живлення рослин.

За потребою у живленні сіркою найви-
багливішим є ріпак, дещо менш вибагли-
вою є озима пшениця.

Оптимальне азотно-сірчане живлення 
озимих ріпаку та пшениці підвищує син-
тез білкових речовин, пришвидшує ріст 
і затримує старіння рослинного організ-
му, підсилює і подовжує життєдіяльність 
листків. Рослини інтенсивніше ростуть, 
утворюють міцні стебла та листки яскра-
во-зеленого кольору, поліпшується фор-
мування репродуктивних органів, підви-
щується продуктивність.

Враховуючи складні теперішні погодні 
умови,  при яких процеси мінералізації 
органічних сполук в грунті відбувають-
ся нерівномірно, під озиму пшеницю та 
ріпак необхідно вносити добрива «по 
ситуації».

Враховуючи потреби рослини та про-
блематику сучасних умов вирощування, 
компанія Тімак Агро, один із світових 
лідерів у виробництві високотехнологіч-
них комплексних добрив та біостимуля-
торів, пропонує власні рішення для опти-
мізації живлення сільськогосподарських 
культур.

Ґрунтове удобрення озимих ріпаку та 
пшениці слід проводити до початку весни.

Якщо посіви у хорошому стані, то 
добрива можна вносити за один раз. 
Sulfammo 30 має пролонговану дію 
за допомогою кальцієвої оболонки 

(рис.1) та створено спеціально для 
екстремальних грунтових умов.  Зав-
дяки високому вмісту амідного азоту 
(25%), 5% амонійного азоту (+ 7% Са 
та 3% Mg), сірки в формі SO3 (15%) 
це добриво забезпечує рослини не-
обхідними елементами живлення та 
сприяє оптимальному відновленню 
вегетації таких посівів. Наявність біо-
комплексу  N-PROCESS покращує жив-
лення рослин, забезпечуючи їх азотом 
у відповідності до кривої поглинання 
поживних речовин рослиною (упо-
вільнене вивільнення азоту), підвищує 
родючість ґрунту шляхом впливу на 
мікроорганізми, підвищує ефектив-
ність фізіологічних процесів за раху-
нок покращення перетворення азоту в 
рослині і синергії азоту з сіркою (N+S) 
та азоту з магнієм (N+Mg). Рекомен-
довані норми внесення під озимі куль-
тури, які є добре розвиненими, - 100-
300 кг/га, залежно від потреб сорту чи 
гібриду.

Але, якщо ж озимий ріпак та озимі 
зернові слабкі, кількість азотних до-
брив не зменшуємо, а розподіляємо 
їх на 2–3 окремих внесення. Також, 
змінюємо форму добрива: амідний 
азот не використовуємо — застосовує-
мо Sulfammo 25, котре в своєму складі 
містьть 18 % амонійного азоту та 7% 
азоту в нітратній формі. Таке добриво 
має також в своєму складі 31% SO

3  та 
2% Mg, що сприяють активному фор-
муванню амінокислот та покращен-
ню фотосинтезу. Біокомплекс  N-PRO, 
що входить до складу Sulfammo 25, 
являє собою комплекс фізіологічних 
активаторів (похідних індолу – ніт-

ратредуктази), які спрощують процес 
перетворення N в рослині та запобі-
гають накопиченню нітратного азоту у 
рослині.

Результатом застосування Sulfammo 
30 у нормі 200 кг/га на озимій пшени-
ці (по мерзло-талому грунту) в Луцькій 
Аграрній Компанії (Волинська обл), 
була прибавка врожаю 1000 кг/га (8,4 
т/га зерна пшениці ІІ класу) порівняно 
з контролем (7,4 т/га ІІІ класу), де вно-

сили сульфат амонію (Фото 1 та 2). На 
полі, де вносили Sulfammo 30 спосте-
рігалося подовження періоду вегетації, 
що забезпечило кращий налив зерна.

На ріпаку озимому підтвердженням 
результативності використання до-
брив Тімак Агро  є приріст урожаю на 
700 кг/га в господарстві Прилуцьк Агро 
(Волинська обл.). На товарних посівах 
господарства вносили по 150 кг/га 
Sulfammo 30 та 300 кг/га аміачної селі-
три. Урожайність склала 3,7 т/га ріпаку. 
На контрольних ділянках було внесено 
сульфат амонію в кількості 250 кг/га та 
300 кг/га аміачної селітри де врожай-
ність склала 3,0 т/га (Фото 3.). Грунти 
в цьому господарстві піщані, на яких 
спостерігається великі втрати діючої 
речовини.

Також результат +700 кг/га отрима-
ли в АФ Горинь (Тернопільська обл.). 
На полях господарства вносили 100 кг/
га Sulfammo 30 і зібрали 3,5 т/га, а на 
контролі – 150 кг/га сульфату амонію. 
Урожайність контрольної ділянки скла-
ла 2,8 т/га насіння ріпаку.

Завдяки азотно-сірчаному живлен-
ню, що пропонує Тімак Агро, агра-
рії мають можливість безпосередньо 
впливати на процеси росту і розвитку 
рослин, регулювати процеси вегетації 
і дозрівання, формувати врожай по-
трібної якості. Застосування добрив з 
біологічним стимулятором дозволяє 
аграріям максимально реалізувати по-

тенційні можливості земельних угідь та 
сільськогосподарських культур, що в 
результаті позитивно позначається на 
кінцевому прибутку фермера.

Озимі: Який азот кращий? 
Амідний, амонійний чи нітратний?

Б

Фото 2. Результат використання Sulfammo 30

Фото 1. Результат використання Sulfammo 30 

Фото 3. Ріпак, де було внесено Sulfammo 30 (на фото ліворуч) та контроль, 
де вносили сульфат амонію (на фото праворуч)

Мінімізація втрат азоту
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рішень, порядок вступу й виходу з нього 
та інші положення, що не суперечать зако-
нодавству України.

Ст. 8 ЗУ «Про фермерське господар-
ство» передбачено особливу умову для 
його реєстрації – набуття громадянином 
України або кількома громадянами Укра-
їни, які виявили бажання створити фер-
мерське господарство, права власності 
або користування земельною ділянкою. 
Таким чином, державному реєстратору 
під час подання документів для реєстрації 
необхідно надати, крім інших, також і до-
кументи, що підтверджують набуття права 
власності або користування земельною 
ділянкою. Такої вимоги під час реєстрації 
ТОВ не встановлено.

Слід додати, що законом про ФГ перед-
бачено державну підтримку фермерських 
господарств, зокрема і фінансову. Також 
земельним законодавством передбачено 
передачу ФГ у власність або у користуван-
ня земельних ділянок.

Варто зауважити, що фермерське гос-
подарство підлягає державній реєстрації 
як юридична особа або як фізична осо-
ба-підприємець. У разі обрання членами 
фермерського господарства реєстрації 
як юридичної особи, необхідно укласти 
статут. Якщо членами ФГ прийнято рішен-
ня утворити господарство без створення 
юридичної особи, то необхідно укла-
сти договір (декларацію) про створення 
фермерського господарства. В такому 
разі одноосібний або обраний голова ФГ 

здійснює державну реєстрацію фізичної 
особи-підприємця. 

Після обрання організаційно-правової 
форми слід визначитися із системою опо-
даткування, обліку та звітності. Відповідно 
до положень Податкового кодексу Укра-
їни суб’єкт підприємницької діяльності 
може обрати або загальну, або спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності 
(так званий єдиний податок).

З точки зору сільськогосподарського 
виробництва актуальною є четверта гру-
па платників єдиного податку, однак для 
сплати податків за цією системою оподат-
кування необхідно відповідати певним 
критеріям, які визначені п. 291.4 ст. 291 
Податкового кодексу України.

Так, до четвертої групи єдинників мо-
жуть бути віднесені:

а) юридичні особи незалежно від орга-
нізаційно-правової форми, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробни-
цтва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75%;

б) фізичні особи-підприємці, які про-
вадять діяльність виключно в межах фер-
мерського господарства, зареєстрованого 
відповідно до Закону України «Про фер-
мерське господарство», за умови вико-
нання сукупності таких вимог:
• здійснюють виключно вирощування, 

відгодовування сільськогосподарської 
продукції, збирання, вилов, переробку 
такої власновирощеної або відгодова-
ної продукції та її продаж;

• провадять господарську діяльність 
(крім постачання) за місцем податкової 
адреси;

• не використовують працю найманих 
осіб;

• членами фермерського господарства 
такої фізичної особи є лише члени її 
сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 Сімейного 
кодексу України;

• площа сільськогосподарських угідь та/
або земель водного фонду у власності 
та/або користуванні членів фермер-
ського господарства становить не мен-
ше 2 га, але не більше 20 га.
При цьому варто зазначити, що ново-

утворені сільськогосподарські товарови-
робники-юридичні особи можуть бути 
платниками податку з наступного року, 
якщо частка сільськогосподарського това-
ровиробництва, отримана за попередній 
податковий (звітний) рік, дорівнює або 
перевищує 75%, а фізичні особи-підпри-
ємці – у рік державної реєстрації.

Особливістю четвертої групи спрощеної 
системи оподаткування є об’єкт та база 
оподаткування. Об’єктом оподаткуван-
ня є площа с.-г. угідь, що перебувають у 
власності або користуванні сільськогоспо-
дарського товаровиробника, а базою опо-
даткування є нормативна грошова оцінка 
одного гектара таких угідь. Ставки єдиного 
податку встановлені п. 293.9 ст. 293 Подат-
кового кодексу України у відсотках від нор-
мативної грошової оцінки угідь і залежать 
від їх виду. При цьому платники єдиного 
податку четвертої групи сплачують його 
щоквартально, але нерівними частинами, 
а по 10% у першому і другому кварталах, 
50% – у третьому та 30% – у четвертому, 
що відповідає сезонності сільськогоспо-
дарського виробництва та оптимізує фі-
нансове навантаження на підприємство.

Як бачимо, для сільськогосподарського 
виробника на рівні законодавства ство-
рено пільгові умови, які враховують осо-
бливості товарного с.-г. виробництва та 
сприяють його розвиткові.

Коротко окресливши основні критерії 
для вибору організаційно-правової фор-
ми господарювання й вказавши основні 
відмінності ФГ та ТОВ, слід додати, що 
особа, яка вирішила займатися товарним 
сільськогосподарським виробництвом по-
винна оцінити свої можливості, доступні та 
потенційні ресурси, й спланувати напрями 
своєї діяльності у майбутньому. Це допо-
може правильно обрати і спосіб господа-
рювання, і форму суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, і систему оподаткування.

Ми ж бажаємо зваженості у такому не-
простому виборі, а також успіху підприєм-
ницькій діяльності, надійних партнерів та 
доброї погоди, що сприятимуть розвитку 
та процвітанню вашого бізнесу!

Ольга Малород, юрист

цій статті розглянемо дві найпо-
ширеніші організаційно-правові форми 
господарювання в галузі сільськогоспо-
дарського виробництва – фермерське 
господарство (ФГ) та товариство з об-
меженою відповідальністю (ТОВ). Діяль-
ність фермерських господарств в Україні 
регулюється Законом України «Про фер-
мерське господарство». Правове регулю-
вання створення і діяльності товариств з 
обмеженою відповідальністю – Законом 
України «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю». Як ба-
чимо, для кожної форми розроблено ок-
ремий закон, тому можна говорити про 
досить детальне врегулювання правового 
статусу, порядку створення, діяльності й 
припинення, прав і обов’язків їх учасни-
ків/членів.

Державна реєстрація обох названих ор-

ганізаційно-правових форм регулюється 
Законом України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань». 
Водночас до реєстрації ТОВ і ФГ висува-
ють різні вимоги.

Так, створити фермерське господарство 
може кожний повнолітній дієздатний гро-
мадянин України, який виявив таке ба-
жання. ФГ може бути створене одноосіб-
но або колективно членами господарства. 
ФГ набуває статус сімейного за умови, що 
в його підприємницькій діяльності вико-
ристовується праця членів такого госпо-
дарства, якими є виключно члени однієї 
сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу 
України (приміром – дружина (чоловік), 
батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, 
внуки, правнуки й ін. родичі, що визначе-
ні законом про ФГ). Таким чином, членом 

ФГ не може бути інша юридична особа.
На відміну від ФГ, товариство з обме-

женою відповідальністю не має таких об-
межень. Його засновниками можуть бути і 
фізичні (без вимоги щодо родинних зв’яз-
ків), і юридичні особи. ТОВ може бути 
створеним одноосібно чи спільно кілько-
ма засновниками.

Під час створення кожної з обговорюва-
них організаційно-правових форм варто 
укласти установчий документ. Для ФГ це 
може бути або статут, або договір (де-
кларація) про створення фермерського 
господарства. Для ТОВ необхідно укласти 
статут. Кожен з цих документів має місти-
ти відомості про найменування підпри-
ємства, його місцезнаходження, адресу, 
предмет і мету діяльності, порядок фор-
мування майна (складеного капіталу), ор-
гани управління, порядок прийняття ними 

ТОВ чи ФГ? Що обрати?
На що слід звернути увагу сільгоспвиробнику чи особі/особам, 
які вирішили зайнятися сільгоспвиробництвом, під час вибору 

організаційно-правової форми своєї діяльності?
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ей зимовий сезон обіцяє бути найте-
плішим за останні 100 років. У грудні та січні 
була переважно плюсова денна температура. 
Лютий також доволі теплий та короткий. Така 
природна аномалія вже сьогодні викликає 
в аграріїв занепокоєння – чи не призведе це 
до загибелі більшості культур? Адже вони не 
пристосовані до такого клімату.

Рослинам не до жартів
Найбільші занепокоєння викликають не 

стільки сама температура, скільки високі тем-
пературні коливання. Тобто в першу частину 
зими вдень було 5–10°С тепла, тоді як вночі 
холодало до -10°С. Тож удень земля нагріва-
лась, вночі вона сильно замерзала, а нако-
пичена в темну пору волога швидко танула 
вдень.

Температурні «гойдалки» негативно впли-
вають на посіви, призводять до висихання 
ґрунту та збіднення підземних вод. Також 
надмірне тепло викликає серйозні проблеми в 
самому сільськогосподарському циклі, адже 
сніговий прошарок є необхідною умовою 
для вегетації рослин. Особливо це стосується 
озимих культур. Сніговий шар захищає росли-
ни від морозів та вітру, а також надає вологу 
протягом усього зимово-весняного періо-
ду. Залишені без снігу посіви не захищені від 
морозів і посухи, а також від вітру. Внаслідок 
вивітрювання й замерзання аграрії ризикують 
втратити до 10–15% озимих культур, якщо зи-
мовий сезон пройде зовсім без снігу.

Як зазначають метеорологи, 2019 рік 
був одним із найсухіших за весь період 
метеорологічних спостережень. Щонай-
менше, за попередні 50 років.

Останні нормальні опади в Україні були 
лише в першій половині липня 2019 року. «В 
Україні умовно триває п’ятий місяць осені. 
Восени сівбу провели у сухий ґрунт, а це не-
сприятливі умови. Тому продовження осені 
сприяло подальшому розвитку посівів. Вони 
трохи підросли, вкоренилися», – зазначає Те-
тяна Адаменко, начальник відділу агрометео-
рології Гідрометцентру України.

Водночас подальша відсутність опадів, а 
тим більше – снігу, за словами Адаменко, 
викликає занепокоєння. Йде швидке підси-
хання ґрунту, що може призвести до так зва-
ного випадання рослин. «Загибелі або якоїсь 

катастрофи для рослин, звісно, не буде. Але 
їхній стан погіршиться через зимову посуху 
на тлі позитивних температур. Якщо пройдуть 
опади у березні, то добре. Нам потрібен сніг 
або дощ. Тому що, крім цього, страждають від 
маловоддя річки й озера», – підкреслює пані 
Тетяна.

Загроза заморозків та 
шкідників

Справді, відсутність снігу та дощу спричи-
нює висихання землі, зменшення рівня ґрун-
тових вод, які більше не здатні наситити воло-
гою посіви та рослини.

Менше вологи у землі взимку – менше до-
щів буде влітку, адже вода потрапляє в річки 
і випаровується в атмосферу. Також негатив-
но впливає тепла зима й на плодові культу-
ри. Вже подекуди спостерігається їх цвітіння, 
що наражає насадження на небезпеку втрати 
плодів навесні від заморозків та граду.

«За температури 7–12°С рослини вийшли зі 
стану спокою, в якому вони мають перебувати 
в цей період. Активізація фізіологічних про-
цесів робить їх беззахисними перед прогно-
зованим зниженням температури», – вважає 
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїн-
ської аграрної Ради. А науковці стверджують, 
що тепер усе залежатиме від того, як аграрії 

підготувалися до зими, чи своєчасно піджи-
вили посіви й чи вчасно обробили їх проти 
шкідників.

Також серед загроз, які можуть вплину-
ти на озимі, – утворення крижаної кірки, 
або випрівання. Це станеться, якщо сніг 
випаде на незамерзлий ґрунт. Росли-
ни просто задихнуться під шаром льоду, 
якщо кірка триматиметься кілька тижнів.

Уже в січні, не дочекавшись весни, стали 
цвісти різноманітні трави – мати-й-мачуха, 
а також кульбаба. Вони можуть сильно по-
страждати у разі весняних заморозків.

А ось спантеличити дерева і чагарники зимі 
не вдалося, адже їм для пробудження потріб-
на не тільки тепла погода, але й волога у ґрун-
ті та довгий світловий день. Тому більшість 
дерев таки врятуються від фальшивої весни. 
Сорти плодових чагарників і дерев, характерні 
для нашої смуги, пристосовані як до сильних 
морозів, так і до затяжного потепління. А ось 
південні види рослин потребують особливого 
догляду, тому нині їх краще розкрити від плів-
ки, а в мороз, навпаки, вкривати.

Серйозною проблемою теплої зими є ран-
нє прокидання шкідників – комах та гризунів. 
Польові миші активізувалися ще в січні й ста-
ли гризти ранні посіви, що встигли прорости. 
Тож ті, хто не захотів чи пошкодував провести 

дератизацію, ризикує зазнати чималих збитків 
від нашестя шкідників. Розселення і шкідли-
вість мишоподібних гризунів сьогодні спосте-
рігається на посівах озимих зернових та ріпа-
ку, на площах під багаторічними травами. У 
100% заселених гризунами багаторічних тра-
вах, садах, неорних землях виявляють 3–6, 
в осередках Івано-Франківської, Київської, 
Львівської, Херсонської областей – 8–10 жи-
лих колоній на гектарі. Це досить багато.

Боротьбу з гризунами проводять паст-
ковим методом та шляхом розкладання 
отрути, а також за допомогою природ-
них ворогів. Як показує практика, лише 
системна робота приносить результат.

Адаптація на марші
Попри те, що аграрії зізнаються, що такої 

аномально теплої зими не пам’ятають, утім, 
прогнозують хороший урожай. Насамперед 
агровиробники вже давно звикли до теплих 
зим, тож уже не один рік вирощують сорти, 
які пристосовані як до холодних, так і теплих 
зимових сезонів.

Науковці схильні до стриманого оптимізму. 
«З огляду на те, що озимі мають подовжену 
вегетацію, тож сходять як пізні посіви, так і 
ті, які не зійшли восени. Відтак короткочасне 
зниження температури вже якогось негатив-
ного впливу не матиме», – вважає директор 
Інституту зернових культур Владислав Чечиль.

Загалом, аграрії вже звикли до ризико-
ваного періоду кінця лютого – початку бе-
резня, коли частина озимих гине або дуже 
знесилена через високі морози.

У цей час головне завдання – якомога 
швидше пересіяти знищені озимі на ран-
ні ярі. Для цього пристосовані певні сор-
ти зернових. Під час подібних робіт дуже 
важливо, щоб на полі не було снігу.

Тому під час пересівання відсутність сніго-
вого покриву – необхідність для аграріїв. Крім 
того, аграрії вже років 5–10 активно змінюють 
свою структуру посіву, змінюючи культури, ха-
рактер та їхню інтенсивність. Завдяки техніч-

ним культурам та новим особливим сортам 
вдається пересівати посіви й страхувати себе 
в разі неврожаю озимих. Приміром, на півдні 
стали орієнтуватися на вирощення більш те-
плолюбних рослин. Тут навіть саджають екзо-
тичний батат і бавовну.

Дедалі більше на відкритому ґрунті 
культивують овочі й плодові культури, 
які раніше не були характерні для нашої 
країни. Кліматичні та економічні причини 
змінили і картину культивованих рослин у 
центрі та півдні країни.

Так, у Дніпропетровській області зменшу-
ється площа вирощування озимих зернових. 
Різко скоротився обсяг вирощуваних ячменю, 
вівса, сорго. Мало сіють гречки та цукрових 
буряків – але на це вплинув не стільки клімат, 
скільки питання економічної доцільності.

Тож теплі зими можуть стати навіть 
запорукою для хорошого врожаю – але 
за умови, що весна не підведе з дощами. 
Хоча саме з цим може бути проблема.

Тепла зима – посушливе літо?
Нагадаємо, що 2019 рік для України став ре-

кордним для врожаю зернових – було зібрано 

понад 75 млн т. Весна та літо були дуже сухи-
ми, бідними на дощі. Але торік ситуацію вря-
тувала доволі сніжна зима. Зимовий проша-
рок допоміг землі отримати достатньо вологи 
для розвитку посівів. Тож сьогодні відсутність 
вологи це мінус один до шансу отримати нор-
мальний урожай. Якщо сухою й спекотною 
буде весна та літо, то аграріям доведеться під-
раховувати чималі збитки.

В Україні клімат був помірно континенталь-
ний тисячі років, а це означає, що середня 
зимова температура має становити від -8 до 
-12°С і тільки на півдні країни вона наближа-
лася до нуля.

Нині ж, коли понад половини зими вже 
минуло, в Україні температурний фон вище 
середніх багаторічних значень щонайменше 
на 2–8 градусів, що напряму свідчить про 
перехід в іншу кліматичну зону. Про анома-
лії говорить і той факт, що в Одеській області 
з’явилися нові види зимуючих птахів, а саме 
орлани білохвості. Деякі птахи зовсім відмов-
ляються від зимівлі чи перелітають зимувати 
на південь України. Водночас, на півдні вже 
зараз цвітуть кульбаби і літають різні види 
мух, ніби сьогодні початок весни, а не поча-
ток лютого.

Відомий синоптик Наталія Діденко вважає, 
що про аномальність зими можна буде го-
ворити не раніше березня, і цілком можливо 
– морози все ще дадуть про себе знати. Хоча 
теплі зими й трапляються дедалі частіше, але, 
з іншого боку, великі накопичення позитив-
них температур у першій половині зими теж 
часто закінчуються вторгненням холоду в 
другій половині.

Враховуючи той факт, що зима у нас 
полюбляє затримуватися надовго, ціл-
ком ймовірно, що зовсім зимова темпе-
ратура завітає до нас у березні. Подібне 
може трапитися, якщо в Україну зайде 
потужний циклон із Півночі. Тож остаточ-
но прощатися з зимою на початку лютого 
не варто.

Сергій Чигир

ц

Чого чекати аграріям 
від кліматичних аномалій 

у цьому сезоні?
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процесі складання сівозмін аграрії 
намагаються дібрати сільськогосподарські 
культури, які будуть затребувані сучасним 
ринком. Важливо враховувати прибутковість 
вирощуваних культур, а також можливість 
ведення органічного землеробства. Викори-
стання в сівозміні бобових культур дає змогу 
вирішити це завдання, оскільки бобові здатні 
накопичувати у ґрунті азот. Залишки рослин 
цього сімейства є найкращим біологічним ма-
теріалом для мікрофлори ґрунту, що дає змогу 
використовувати їх в якості сидератів.

Завдяки експортному потенціалу та високій 
маржинальності в Україні останніми роками 
збільшуються площі вирощування нішевих 
культур сімейства бобових, наприклад таких, 
як нут. Серед зернобобових культура вирізня-
ється підвищеною посухостійкістю, що сприяє 
її вирощуванню у посушливих умовах півден-
ної степової зони України. Дружне дозрівання 
насіння нуту на рослинах дає змогу збирати 
врожай прямим комбайнуванням. Боби нуту 
під час дозрівання не розтріскуються.

Період вегетації культури, залежно від сор-
ту, – 65–120 днів. Насіння починає проростати 
за температури 4°С, за 6–8°С – проростання 
значно прискорюється. Сходи витримують за-
морозки до -6°С, в той же час похолодання у 
період цвітіння й плодоутворення сповільнює 
ростові процеси. У сівозміні нут найкраще 
розміщувати після зернових культур, а також 
ріпаку озимого, на полях, які не засмічені ба-
гаторічними коренепаростковими бур’янами.

На даний момент технологія вирощування 
нуту недостатньо розроблена. Тому метою на-
ших досліджень було визначити оптимальні 
параметри елементів агротехніки вирощуван-
ня культури в умовах зрошення Південного 
Степу України.

Дослідження щодо встановлення впли-
ву агротехнічних елементів на врожайність 
насіння нуту проводили на дослідному полі 
Інституту зрошуваного землеробства в зро-
шуваних умовах у 2017–2018 рр. У польовому 
досліді вивчали такі чинники:
• фактор А (термін сівби): ІІІ декада березня, 

ІІ декада квітня, І декада травня;
• фактор В (норма висіву): 0,4; 0,6; 0,8 млн 

шт./га;
• фактор С (ширина міжрядь): 15; 45; 60 см.

У ході проведення роботи ми визначали 
оптимальний термін сівби, норму висіву й 
ширину міжрядь для висіву нуту в умовах 
зрошення південної степової зони України. За 
період проведення досліджень погодні умови 
були типовими для цієї зони (табл. 1).

Ґрунт ділянки проведення дослідів – тем-
но-каштановий, середньосуглинковий, типо-
вий для південного степового регіону України.

Попередником культури була пшениця 
озима. Нут висівали рано навесні, згідно зі 
схемою польового досвіду, глибина загор-
тання насіння – 6–8 см. Слід зазначити, що 
за недостатнього зволоження ґрунту глибину 

можна збільшувати до 9–10 см, а іноді й до 
12–15 см, оскільки нут не виносить сім’ядолі на 
поверхню ґрунту.

За вегетаційний період культури було 
проведено два поливи поливною нормою 
300 м3, що разом із достатньою забезпечені-
стю тепловими ресурсами забезпечило хоро-
шу врожайність насіння.

Сівба в ранній термін – ІІІ декаду березня – 
сприяла найбільшому накопиченню надзем-
ної біомаси нуту. Максимальне накопичення 
сухої біомаси з 1 га посіву нуту за період до-
сліджень відзначено на варіантах із нормами 
висіву 0,6 і 0,8 млн шт./га. Цей показник був 
найвищим за ширини міжрядь 15 см. Макси-
мальне накопичення кореневої біомаси нуту 
відзначено за сівби в І декаді квітня нормою 
0,8 млн шт./га і ширині міжрядь 30 см.

Найбільшу площу листкового апарату й 
найвищу ЧПФ рослини нуту формували за 
сівби в ІІІ декаду березня, за норми висіву 0,6 
млн шт./га і ширині міжрядь 15 см. Загальна 
фотосинтетична поверхня одиниці площі посі-
вів залежала від кількості рослин. Зменшення 
норми висіву із 0,8 до 0,6 млн шт./га істотно 

не впливало на сумарну площу листя, в той 
час як зниження норми висіву до 0,4 млн шт./
га призводило до різкого зменшення асиміля-
ційної поверхні рослин.

Дослідження показали, що більш ранні 
терміни сівби, оптимальні норми висіву та 
ширина міжрядь сприяли поліпшенню показ-
ників структури врожаю. Найбільш повноцін-
не насіння отримали за ранніх термінів сівби 
з нормою висіву 0,4–0,6 млн шт./га і ширини 
міжрядь 45–60 см.

Результати досліджень довели, що на 
формування насіннєвої продуктивності нуту 
впливали всі фактори досвіду. Табличні дані 
дають змогу стверджувати, що в умовах зро-
шення найвищу врожайність насіння нуту – 
2,62 т/га – отримали за сівби в ІІІ декаді бе-
резня, за норми висіву 0,6 млн шт./га і ширині 
міжрядь 45 см (табл. 2).

Щодо фактору А (термін сівби), мак-
симальну середню врожайність насіння 
нуту – 2,37 т/га – отримали за сівби в ранній 
термін – ІІІ декаді березня. У більш пізні строки 

сівби спостерігали зниження врожайності. За 
фактором В (норма висіву) найвищу врожай-
ність насіння культури – 2,34 т/га – одержали 
за норми висіву 0,6 млн шт./га, за збільшення 
або зменшення посівної норми спостерігали 
зниження врожайності. Під час експерименту 
оптимальним був посів із міжряддями 45 см 
(фактор С), коли отримали максимальну вро-
жайність насіння – 2,35 т/га.

Згідно проведених досліджень, рекомен-

дуємо сівбу нуту в ІІІ декаді березня, нормою 
висіву 0,6 млн шт./га при ширині міжрядь 45 
см. На даному варіанті в досвіді встановлена 
найвища рентабельність — 65%. Разом з тим, 
вирощуванню насіння з високими посівними 
якостями сприяє сівба у вищезгаданий термін 
нормою 0,4 млн шт./га з використанням ши-
рини міжрядь 45 і 60 см.

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
України, м. Херсон

Насіннєва продуктивність нуту 
в умовах Південного Степу України

У

Таблиця 1. Метеодані в роки проведення досліджень

Місяць
Середня температура повітря, С Відносна вологість повітря, % Кількість опадів, мм

2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.
Січень -4,7 -0,3 85 88 27,5 24,1
Лютий -0,8 -0,2 84 87 13,2 33,3

Березень 7 8,9 73 75 5,1 12,8
Квітень 9,3 14,1 72 58 87,9 1,6
Травень 16,3 19,5 64 59 25,6 35,7
Червень 22 22,9 61 51 10,3 23,1
Липень 23,4 24,2 60 61 39,8 90,8
Серпень 25,4 25,5 51 46 1,8 0
Вересень 19,9 18,7 61 64 0,7 42,8

Таблиця 2. Урожайність насіння нуту залежно від строків сівби, норм висіву та ширини міжрядь

Фактор А, 
термін сівби

Фактор В, 
норма висіву, 

млн шт./га

Фактор С, 
ширина міжрядь, 

см 

Урожайність, т/га

середнє за 2017–2018 рр. за фактором А за фактором В за фактором С

 ІІІ декада 
березня

0,4
15 2,11

2,37

2,2
2,14

45 2,36 2,35
60 2,36 2,3

0,6
15 2,33

2,3445 2,62
60 2,55

0,8
15 2,23

2,2545 2,41
60 2,39

 І декада квітня

0,4
15 2,08

2,27

45 2,31
60 2,3

0,6
15 2,14
45 2,45
60 2,36

0,8
15 2,1
45 2,39
60 2,3

 ІІ декада 
квітня

0,4
15 2,01

2,15

45 2,15
60 2,1

0,6
15 2,14
45 2,25
60 2,2

0,8
15 2,09
45 2,2
60 2,18

Оцінка суттєвості окремих відмінностей

НСР05, т/га
А = 0,04
В = 0,02
С = 0,03

Оцінка суттєвості середніх (головних) ефектів

НСР05, т/га
А = 0,05
В = 0,07
С = 0,08
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одючість ґрунту в сільському госпо-
дарстві для більшості фермерів асоціюється 
переважно з хорошими врожаями, ґрунтом 
із високим вмістом органічної речовини та 
сприятливими погодними умовами. Спри-
ятливі умови, своєю чергою, ми ототож-
нюємо із кількістю опадів, незалежно від 
того, хто на якій землі й ґрунті працює, та їх 
своєчасністю. Останнім часом про кількість 
опадів і зміну погодних умов та викиди вуг-
лекислого газу не говорить тільки лінивий. 
Особливо гостро інтерес до погоди прояв-
ляється з боку тих, хто працює на землі та 
все життя яких обертається навколо міліме-
трів ртутного стовпчика й кількості опадів у 
міліметрах. Це про нас з вами, про тих, хто 

пов’язаний із землею в усіх розуміннях цьо-
го слова «земля».  

Не хочеться починати знайомство із гуч-
них заяв та заїжджених фраз, але говорячи 
про сільське господарство мимоволі зга-
дуєш про виступи на «хайпі» Грети Тунберг 
та її заяви про зміну клімату й збереження 
довкілля. Безсумнівно, її виступи мають 
певний резонанс у суспільстві, де майже 
всі обговорюють клімат і небезпеку пого-
доутворюючих процесів. Для когось вона є 
можливістю «засвітитись» та здобути попу-
лярність, для когось – заробити гроші або 
налагодити бізнес із «виклику дощу». Для 
нас з вами, тих, хто певною мірою залежить 
від погоди та її примх, займаючись виро-

щуванням культур, вона є найвагомішим 
чинником, що впливає на врожаї. 

Якою б не була погода, нам все одно не-
обхідно отримувати максимум як від вкла-
дених зусиль, так і від нашого ґрунту. Як не 
крути – все починається саме з нього.

Пропоную тверезо сприймати «гучні 
заклики» і зосередитись справді на тому, 
що для нас з вами є близьким та зрозумі-
лим – це погода із її мінливістю, особли-
во для агровиробництва, і наша залеж-
ність від неї стосовно кількості опадів та 
їх своєчасності. Безперечно, це не єдиний 
фактор, що впливає на результат, проте 
подекуди – основний.

Напевно, найбільші наші переживання 
під час вирощування культур, пов’язані з 
вологою, на яку, як ми думаємо, ми не має-
мо достатнього впливу. До того ж більшість 
із нас, якщо не всі ми, сприймаємо факт 
наявності або відсутності вологи як при-
хильність або примху природи, пов’язую-
чи її наявність із високими врожаями. При 
цьому неодмінно намагаємось зі свого боку 
за допомогою технології забезпечити вико-
нання решти завдань для отримання бажа-
ного врожаю. Тут і правильний в нашому 
розумінні обробіток ґрунту, і «правильні» 
добрива, якісне насіння та своєчасність за-
стосування всіх згаданих складників. Ос-
танні з перерахованого – це ті чинники або 
складові, на які ми можемо впливати без-
посередньо, в той час як на кількість опадів 
– ні. І коли на кількість опадів ми справді не 
можемо вплинути, то на кількість вологи в 
ґрунті – так? Можемо!  Через процес управ-
ління ґрунтом.  

Багато фермерів для поліпшення фізич-
них властивостей ґрунту традиційно вико-
ристовують оранку або глибоке дискуван-
ня, що дає короткостроковий ефект. Усі ми 
вносимо мінеральні добрива для досягнен-
ня хімічної «рівноваги» в ґрунті, що також 
має яскраво виражену щорічну повторюва-
ність. Іноді ми намагаємося застосовувати 
навіть бактеріальні препарати, що також 
не завжди дає очікуваний результат. Усі ці 
кроки правильні, але, здається, носять «ап-
течний характер» – симптоматичне лікуван-
ня родючості нашого ґрунту. Хочу відразу 
попередити, що далі мова не йтиме про 
«чарівну пігулку». Навпаки, ми поговори-
мо про традиційні та зрозумілі для багатьох 
очевидні речі з науковим підґрунтям. 

Управління ґрунтом – це комплексний 
та багатогранний процес, який охоплює 
насамперед «побудову» правильної струк-

тури самого ґрунту, який неможливий без 
урахування фізичних, хімічних та біологіч-
них властивостей ґрунту. Родючий ґрунт – 
це не лише правильно збалансований ґрунт 
з точки зору фізичних показників, а й хіміч-
них та біологічних. І на кожну з цих скла-
дових ми впливаємо щороку. Порушення 
однієї з них неминуче призводить до пору-
шення другої. Балансування хімічних показ-
ників спричинює збалансування і фізичних 
властивостей ґрунту. Всі згадані властивості 
ґрунту впливають одна на одну безперерв-
но з кожною нашою дією чи бездіяльністю в 
процесі вирощування. Відтак ми розгляне-
мо можливі способи збалансування ґрунту 
та його показники з позиції аналізу фізич-
них, хімічних та біологічних показників. 
Слід зауважити, що процес збалансування 
ґрунту навіть у площині фізичних показни-
ків уже призводить до вирівнювання або 
змін у хімічному балансі ґрунту і навпаки. 
Оскільки всі три якісні складові ґрунту зале-
жать одна від одної й не залежать від того, 
на якому ґрунті ми з вами працюємо.

Хімія, фізика та біологія працюють скрізь 
однаково незалежно від типу ґрунту чи ге-
ографічного розташування. Незалежно від 
того, скільки різних ґрунтів є у вас на по-
лях, основні закони вимірювання родючості 
ґрунтів та впливу на неї не змінюються. Нам 
просто потрібно навчитися, яким чином це 
найкраще використовувати. Аби це зрозу-
міти, слід спочатку вивчити склад ґрунту. 

Таке співвідношення складників у ґрунті 
є оптимальним. Саме таке співвідношен-
ня має бути в родючих ґрунтах незалежно 
від його типу та регіону. Звісно, ідеального 
ґрунту не існує, проте далі ми поговоримо 
про те, яким чином ми можемо впливати 
на нього, аби наблизити його структуру до 
бажаної. Таке співвідношення складових 
ґрунту здатне забезпечити достатню його 
інфільтрацію, наситити вологою та утри-
мати її в ґрунті з мінімальними втратами. 
Дотримання правильного співвідношення 

забезпечує необхідну кількість не тільки во-
логи, а й повітря, яке потрібне для розвитку 
рослини не менше, ніж вода. Саме таке спів-
відношення в складі ґрунту його елементів, 
а не оранка чи будь-який інший вид обро-
бітку, має довготривалий ефект балансу-
вання ґрунту для накопичення та утримання 
вологи, повітря, мінеральних складових у 
ґрунті. Наприклад, оранка може теоретич-
но і часто практично забезпечити нам певну 
кількість вологи на глибину обробітку на 
сезон, а правильна структура – на глибину 
кореневої системи назавжди.    

Оскільки ми згадували раніше, що ґрунт є 
системою хімічних, фізичних та біологічних 
показників, які до того ж впливають один на 
одного, то логічно було б розглядати струк-
турування ґрунту не тільки з позиції фізич-
ного (обробіток) впливу на нього, а комп-
лексного і більш глибокого розуміння. 

Власне, найкращі врожаї та високу якість 
продукції можна отримати лише на тих ґрун-
тах, де вже склалась належна структура. 

Підручники з ґрунтознавства вчать, що 
фізична структура ідеального ґрунту скла-
дається на 50% із твердих часток і на 50% 
з порожнин. В ідеалі, частина твердих речо-
вин у своєму складі має 45% мінералів і 5% 
органічної речовини, в той час як порожни-
ни містять 25% повітря і 25% води. Однак у 
цих підручниках немає, які зміни необхідні 
для того, щоб допомогти ґрунтам, котрим 
бракує цього, наблизитись до зазначеної 
вище правильної фізичної структури. Як 
забезпечити ґрунт достатньою кількістю по-
вітря, виходячи із його фізичних властивос-
тей (в першу чергу його структури – кілько-
сті в ґрунті піску, мулу та глини). Обробіток, 
навіть якщо й правильний і своєчасний, не 
матиме довготривалого ефекту. Через пев-
ний час нам знову доведеться виконувати 
фізичне втручання в ґрунт, що, звісно, через 
взаємозв’язок фізичних, хімічних та біоло-
гічних показників вплине на останні з неба-
жаним для нас результатом. 

Фізична структура ґрунту може бути зба-
лансованою лише завдяки правильному 
розумінню і застосуванню ємності катіонно-
го обміну та відсотка насичення основами 
цього ґрунту. Ступінь насичення основами 
ґрунту – це похідний показник від його фі-
зичної структури, вмісту в ньому піску, мулу 
та глини. Це ключ до збалансування ґрун-
ту й утримання його в стані рівноваги, яка 
і здатна забезпечити 25% повітря та 25% 
води. До того ж надмірна кількість води та 
повітря зменшує кількість мінеральної скла-
дової в структурі ґрунту. 

Фактично, основна робота з структуру-
вання ґрунту (збільшення його інфільтра-
ційної (здатності всмоктувати вологу) та во-
доутримувальної здатності), з чого, власне, 
ми і почали – це робота із ГЛИНОЮ та ПІС-
КОМ. Особливості будови, гранулометрія є 
визначальними факторами, що впливають 
на те, скільки і яким чином будуть відбува-
тися ці процеси у ґрунті. Саме вони мають 
визначати технологічні операції у вашому 
господарстві – обробіток, сівба, внесення 
добрив. Обробіток – чим, коли, на яку гли-
бину і чи взагалі він потрібен. Сівба – що 
посіяти, на яку глибину, коли. Внесення 
добрив – скільки, коли, що, в якому вигля-
ді та формах. Фізичні властивості в цьому 
аспекті є вирішальними для формування 
правильної стратегії побудови техноло-
гії, оскільки вони є НЕЗМІННИМИ. У вас 
не з’явиться на полі більше глини, піску чи 
мулу, не зміниться гранулометрія ґрунту. Це 
як вроджені особливості людини. До таких 
особливостей треба підлаштовуватись і вмі-
ло їх використовувати. Зауважу, що немає 
поганих або хороших ґрунтів… до всіх із них 
з їхніми особливостями є свої підходи, свої 
технології роботи з ними, свої способи та 
напрями впливу на формування та догляд.  

Хімічна складова ґрунту також впливає 
на його структурування, як і фізична. Про-
те якщо фізичні властивості умовно сталі й 
незмінні, як фіксовані співвідношення, то у 

Поговоримо про родючість… 

Р
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Склад ідеального ґрунту
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із хімічною складовою все навпаки. Ми мо-
жемо та повинні впливати безпосередньо 
на хімічний склад ґрунту. Процеси струк-
турування через «хімію» проходять через 
катіонний обмін ґрунту, що за фактом є по-
казником кількості фізичного вмісту глини в 
ґрунті. 

Відсотковий вміст катіонів кальцію, маг-
нію, калію і натрію, які займають більшу 
частину поверхні кожної колоїдної частки 
твердої фракції на схемі, визначає, чи є до-
статньо простору порожнин для розміщен-
ня належної відсоткової кількості повітря і 
води, необхідних для оптимального росту 
рослин. Із цих чотирьох основних катіонів, 
які найбільше впливають на об’єм простору 
порожнин, кальцій та магній є найважливі-
шими і найвпливовішими.

Ґрунт, який має ЄКО (ємність катіонного 
обміну) від 20 до 25, має бути насичений 
основами на рівні 68% Ca і 12% Mg, щоб за-
безпечити належний об’єм порожнин (біль-
ше повітря, менше води).

З другого боку, ґрунт, який має ЄКО на 
рівні 5, має бути насичений основами на 
рівні 60% Ca і 20% Mg, аби мати ідеаль-
ний об’єм порожнин (більше води, менше 
повітря).

Аби отримати фізичну структуру ґрунту 
відповідно до показників ідеального, слід 
відкоригувати відсоток насичення осно-
вами Са, Mg, K і Na до необхідного рівня 
відповідно до ЄКО конкретного ґрунту. Це 
сприятиме належному поглинанню пожив-
них речовин та утворенню оптимальної 
фізичної структури, а також ідеальному 

біологічному середовищу цього ґрунту. 
Оскільки кальцій і магній є набагато більш 
важливими й впливовими елементами із 
чотирьох зазначених, завжди варто звер-
тати на них першочергову увагу.

Головне завдання у формуванні струк-
тури ґрунту, крім обробітку, є пошук пра-
вильного, ідеального для вашого ґрун-
ту, кожного поля, співвідношення між 
основними катіонами для розробки інди-
відуальної програми реабілітації ґрунту на 
кожному полі.  

Перед тим як коригувати вміст Ca і Mg є 
три основні моменти, які слід пам’ятати:

1)  Відсоток насичення основами кальцію 
та магнію завжди має дорівнювати 80, аби 
досягти ідеального співвідношення між Ca і 
Mg, оскільки це впливає на фізичну струк-
туру ґрунту. Правильне співвідношення ви-
значає пухкість ґрунту – чи він занадто щіль-
ний, чи занадто розсипчастий, чи працює 
так, як має. Це співвідношення стосується 
кожного типу ґрунту із значенням ЄКО від 4 
і вище, тобто переважної більшості ґрунтів 
в Україні. 

2) Реакція катіонів Ca і Mg на заміщен-
ня один одним становить 1:1. Це означає, 
що за кожного збільшення Ca на 1% Mg 
зменшуватиметься на 1%, або на кожне 
збільшення Mg 1% припадатиме 1% змен-
шення Ca. 

3) Таким чином, перший принцип ба-
лансування поживних речовин має на меті 
коригування очевидних дефіцитів із метою 
полегшення контролю надмірного вмісту.

Нижче наведено, як приклад, прото-
кол аналізу ґрунту одного з господарств в 
Україні. Незважаючи на досить високий 
вміст органічної речовини в ґрунті, на рівні 
4,2%, ми спостерігаємо великий дисба-
ланс між необхідним відсотком катіонів 
кальцію та наявним. За бажаного вмісту в 
68% цей показник сягає 89,9%. У цей же 
час катіонів магнію більше ніж в 2 рази 
менше??. 

Показник ЄКО на рівні 19,2 вказує (опо-
середковано, це кореляційна залежність) 
на досить високий вміст глини у структурі 
ґрунту. Це важкі ґрунти. Для ґрунтів, які не 
збалансовані за своєю структурою, звичною 
є ось така картина (фото 1) до та після дощу 
(фото 2).

Ґрунт потерпає від втрати вологи, а за 
її надходження – не може утримати. І на 
таких полях ми ще можемо, звісно, за до-
кладання зусиль, коштів, отримати 7–8 т 
кукурудзи. Уявіть собі, який урожай можна 
було б зібрати, якби ми могли зберегти й не 

втратити вологу, наскільки були б вищий 
урожай і віддача від добрив. 

Але, незважаючи на це, тільки уявіть, 
скільки агротехнічних операцій ми прово-
димо для накопичення та/або збереження 
вологи в ґрунті. Скільки рішень, які пев-
ним чином стосуються питання погоди чи 
вологи, ми приймаємо щороку – насіння, 
захист посівів, добрива, обробіток ґрунту. 
Це основні статті витрат у кожному госпо-
дарстві. Разом із адміністративними ви-
тратами вони можуть становити приблиз-
но 20 000 грн/га. Сума вкладень майже 
незмінна, проте змінним є наш прибуток, 
який залежить насамперед від того, чи був 
це вдалий рік, чи ні. «Вдалість» агрономіч-
ного року залежить від погоди – наявності 
вологи. Кількість опадів та розподілення 
вологи впродовж сезону є регулюючим 
фактором живлення. Про відсутність опа-
дів на території України вже ходять леген-
ди. Вони навіть «конкурують» між собою 
щодо кількості днів без опадів. У когось не 
було опадів 50 днів, у когось – 90. У де-
кого взагалі опадів не було після сівби аж 
до збирання врожаю. Сьогодні успішність 
фермера підтверджується його вмінням 
отримувати врожаї без дощу. Якщо ви ба-
чите такого щасливця, то, напевно, йому 
допомогли дорогі «нечутливі» до кількості 
опадів гібриди посівного матеріалу, остан-
ні досягнення ґрунтообробної техніки, він 
витратив величезні кошти на мінеральні 
добрива, і саме завдяки цьому й вижив. 
Утім, незалежно від того, наскільки доро-
гою є твоя агротехнологія, вона є безсилою 
без достатньої кількості вологи в ґрунті. 

Використання особливостей фізичної 
будови ґрунту та водночас її поєднання із 
його хімічними особливостями є цілісним 
елементом за формування програми оздо-
ровлення ґрунтів. Зв’язок між «фізикою» та 
«хімією» ґрунту є нерозривним і взаємоза-
лежним та вкрай важливим для розуміння. 
За незмінності складу ґрунту (пісок, мул, 
глина) ми можемо навчитись використову-
вати його на повну потужність і отримувати 
максимальну вигоду. 

На піщаних ґрунтах за високого вмісту в 
ґрунті піску немає дефіциту повітря, про-
те спостерігається постійний брак вологи. 
Вона не затримується і швидко втрачаєть-
ся через фізичні особливості будови гра-
нул піску – вони найбільші за розміром у 
складі ґрунту. Вільний рух води в піщаних 
ґрунтах стримується регулюванням відсо-
ткового вмісту катіонів кальцію, магнію, 
калію і натрію, які займають більшу частину 

поверхні кожної колоїдної частки твердої 
фракції глини, і регулює простір порожнин 
для розміщення належної відсоткової кіль-
кості повітря й води, необхідних для опти-
мального росту рослин. Із цих чотирьох 
основних катіонів, які найбільше вплива-
ють на об’єм простору порожнин, кальцій 
та магній є найбільш важливими і впливо-
вими. Піщані ґрунти мають бути насичені 
основами на рівні 60% Ca і 20% Mg, аби 
мати ідеальний об’єм порожнин (більше 
води, менше повітря). На важчих ґрунтах 
із більшим вмістом глини та меншим вміс-
том піску важливим завданням є збіль-
шення кількості повітря й меншої кількості 
води для забезпечення належного об’єму 
порожнин.

Наш ґрунт, із ЄКО на рівні 19,2, приклад 
аналізу якого приведено вище, має бути 

насичений основами на рівні 68% Ca і 12% 
Mg, щоб забезпечити належний об’єм по-
рожнин (більше повітря, менше води). 
Таке регулювання повітряно-водяного ре-
жиму ґрунту не означає позбавлення чи 
то води, чи повітря в ґрунті. Регулювання 
має на меті створення ідеального співвід-
ношення між складовими в ґрунті для того, 
щоб мінеральні добрива повною мірою 
були спожиті.

Після досягнення балансу вся подаль-
ша технологічна робота в господарстві має 
базуватися на підтримуванні досягнутого 
результату, але все одно слід правиль-
но використовувати особливості фізичної 
структури та хімічного балансу ґрунту. На 
піщаних ґрунтах магнію вносять щонаймен-
ше вдвічі більше, ніж на глинистих. Пере-
вагою внесення магнію на піщаних ґрунтах 

є підвищення здатності утримувати воду в 
ґрунті. На глинистих ґрунтах ми, навпаки, 
повинні максимально вносити кальцій і 
зменшувати до мінімуму внесення магнію. 
Не варто забувати й про інші елементи в 
ґрунті, оскільки баланс між кальцієм та маг-
нієм – це лише один із можливих кроків до 
відновлення родючості.

Дієвим, хоча й не миттєвим, способом 
є цілеспрямовані програми відновлення 
ґрунтів з врахуванням їхніх фізичних та 
хімічних особливостей. Збалансування і 
вміле використання цих особливостей не-
одмінно сприяє структуруванню ґрунту, а 
відтак – вирішенню основної проблеми пе-
реважної більшості господарств, і не тільки 
в Україні – забезпеченості вологою.

Сучасні агротехнології дуже дорогі. 
Але ми вимушені шукати зрозумілі для 
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себе засоби та заходи для поліпшення 
агрофону. Ми ділимось інформацією про 
вдалі заходи, що сприяли бодай якомусь 
покращенню. Привозимо із семінарів та 
лекцій ноу-хау, купуємо дорогу техніку 
й радимо її сусідам. Логіка, звичайно, є. 
Я також вважаю, що агротехніка є вкрай 
важливим елементом для роботи з воло-
гою та заради неї. 

Серед найпоширеніших способів забез-
печити поля вологою, зважаючи на вже 
класичну сівозміну кукурудза-кукурудза 
або кукурудза-соняшник, стає оранка. 
Вона є виправданою для господарств, які 
не можуть провести сівбу після кукурудзи 
без загортання пожнивних решток у ґрунт 
(забиваються сошники, не можна рано 
вийти в поле тощо). Оранка є звичною 
для господарств, у яких такий агроприйом 
передався в господарстві «в спадщину». 
Багато хто вважає, що це є найкращим об-
робітком для наших українських важких 
чорноземів, бо «як не зореш, то й врожаю 
не буде...». Оранка, на думку багатьох, 
поліпшує забезпеченість ґрунту вологою, 
бо так воді легше потрапити у нижні гори-
зонти. 

Насправді питання про вирішення про-
блеми вологозабезпеченості всіх без винят-
ку ґрунтів лежить у площині самої природи 
ґрунту, про яку ми постійно або вимушено 
забуваємо, користуючись «чарівними та-
блетками» або вже просто за традицією. 

Безперечно, технічні операції із закрит-
тя вологи та правильного обробітку ґрунту 
мають важливе значення для збереження 
й накопичення вологи, але не вони без-
посередньо впливають на показник мак-
симальної вологоємності ґрунту. Кількість 
води, яка потрапить у ґрунт і буде доступ-
ною для рослини, визначається структурою 
ґрунту, що зумовлює такий його важливий 
показник, як родючість. Упевнений, ніхто 
не сперечатиметься, що родючий ґрунт за-
безпечує результат навіть за нескладних 
технологій вирощування та переважно не-
залежно від кількості опадів і агротехнічних 
операцій.  

Отже, родючість ґрунту, його здатність 
забезпечувати себе вологою та утримувати 
її є зведеним показником. В основі управ-
ління ґрунтом лежать його фізичні показ-
ники, зокрема, структура, гранулометрич-
ний склад та хімічні показники. Правильне 
співвідношення цих елементів у ґрунті з 
використанням їхніх особливостей можуть 
сприяти родючості ґрунту незалежно від 
того, скільки він містить гумусу. Такий ґрунт 
завжди «працюватиме» на максимумі неза-
лежно від погодних умов. І це вже є сталим 
землеробством.   

Валентин Ємець, 
консультант з впровадження програм 

підвищення родючості ґрунтів, 
ТОВ «БонАгро» 

Таке регулювання повітряно-водяного режиму ґрунту не означає позбавлення чи 
то води, чи повітря в ґрунті.

Кадри невтішні
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инулий 2019 рік запам’ятався 
реструктуризацією підрозділів Агротехніки, 
та створенням нового департаменту – Де-
партаменту запчастин. Весь рік персонал 
налагоджував роботу, нові співробітники 
знайомились з клієнтами, займались орга-
нізацією торгівлі запчастинами до сільгосп 
техніки в своїх регіонах, відкривали нові 
склади запчастин для найкращого задо-
волення потреб клієнтів. Із пожвавленням 
торгівлі та залученням нових покупців, з’яв-
лялися нові перепони, які із легкістю і задо-
волення були подолані молодим колекти-
вом департаменту.

Залучення нових постачальників техніки, 
відомих брендів Kockerling та Sola, створило 
новий виклик. В короткий термін передсе-
зонної підготовки, вдалося створити асорти-
мент запчастин для підтримки безперервної 
роботи цієї техніки. Налагодити швидку між-
народну доставку від заводів виробників до 
кінцевого споживача, для екстрених випад-
ків. Також не забули і про корифея наших по-
стачальників – бренд HARDI. Було перегля-
нуто асортимент запчастин, налагоджено 
регулярні поставки із заводу. Силами ме-
неджера з продажу центрального регіону 
Буряка Сергія, проведено низку навчальних 
курсів для нових співробітників, введення 
їх у специфіку роботи. Найтяжче в адаптації 
довелося менеджеру західного регіону Се-
реденку Олександру. В його сферу обслуго-
вування потрапила левова частка ключових 
клієнтів компанії, що потребувало від нього 
додаткових зусиль для налагодження кон-
такту, та особливої уваги до якості обслуго-
вування. Справився Олександр із не простою 
задачею на відмінно. 

Наступним викликом для колективу стала 
маркетингова компанія. Через специфіч-
ність продукту, який продає департамент, 
маркетинг не був очевидним. Щоб поча-
ти, було обрано направлення Е-комерції. 

Для її впровадження знадобився, запу-
щений рік тому, інтернет магазин компанії 
https://shop.spectr-agro.com, через який 
успішно проводилася торгівля засобами 
захисту рослин та посівним матеріалом із 
асортименту «Спектр-Агро». Було прийнято 
рішення інтегруватися в існуючу базу із додат-
ком «Запчастини до с/г техніки». Із середини 
2019 року, силами менеджера з продажу зап-
частин східного регіону Руди Івана та розроб-
ників, проводилося наповнення асортименту, 
адаптація контенту, тестування нового додат-
ку. Підсумком цієї роботи став запуск, із по-
чатку 2020 року, інтернет магазину запчастин 
«Спектр-Агро», що на даний час об’єднав в 
собі асортимент трьох основних постачаль-
ників: HARDI, SOLA, Kockerling.

Магазин інтуїтивно зрозумілий, містить 
короткий опис, фотографії, артикули, фак-
тичну наявність та актуальну ціну запчастин. 
Пошукова система налагоджена так, що 
для пошуку необхідної запчастини можна 
використовувати як назву, так і артикул. 
Крім стандартного, для будь якого інтернет 
магазину, сортування товару, існує сорту-
вання за виробником. Магазин постійно 
наповнюється новими товарами із актуалі-
зацією залишків. В перспективі очікується 
додавання на сайт каталогів запчастин від 
виробників, для спрощення пошуку необ-
хідної деталі.

Також, з початку 2020 року, до колекти-
ву департаменту приєднався новий спів-
робітник – менеджер з продажу запчастин 
в південному регіоні Чертков Василь, що 
базується в Одесі. До сфери його обслу-
говування увійшли клієнти Одеської, Кро-
пивницької, Миколаївської та Херсонської 
областей. Наразі відбувається процес зна-
йомства з клієнтами та облаштування при-
міщення нового офісу, повноцінного регіо-
нального складу запчастин.

Тож робота не зупиняється, колектив Де-
партаменту запчастин працював, працює та 
буде працювати для задоволення потреб 
клієнта в запчастинах та досягнення осно-
вної мети та девізу – Запчастини завжди 
поруч!Руда Іван

Буряк Сергій

Чертков Василь

Сучасні рішення 
актуальних завдань

М
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а підтвердженням цих слів далеко 
ходити не потрібно. Нам неодноразово 
доводилося відвідувати господарства як 
у східній, так і в західній частині України, 
де працює техніка Köckerling. Зокрема, 
це стосується відомих моделей – Vector, 
Allrounder та Rebell. По-перше, до їхньої 
надійності жодних питань немає, оскільки 
машини виготовлені відповідно до найви-
щих вимог та стандартів якості, зі значним 
запасом міцності. По-друге, за допомогою 
цієї техніки аграріям у різних куточках Укра-
їни вдається вирішувати складні технологіч-
ні завдання, що напряму пов’язані зі зміною 
кліматичних умов.

Наприклад, керівник СТОВ «Гусарівське» 
(Харківська обл.) Юрій Вовченко завдяки 
Köckerling отримує вищі, ніж середні по ре-
гіону, врожаї, працюючи культиватором по 
стерні. Конструктивні особливості багато-
функціонального комбінованого культива-
тора Vector дають можливість виконувати 
вологозберігаючий обробіток ґрунту. Голов-
ний агроном СТОВ «Шевченківське» (Сум-
ська обл.) Сергій Мороз, агрегатуючи Vector 
із системою для локального внесення до-
брив Kockerling Boxer, окрім якісного основ-
ного обробітку ґрунту, заощадження вологи 
в посівному шарі, має змогу та успішно про-
водить внесення мінеральних добрив (як ос-
новних, так і складних комплексних). Завдя-
ки такій комбінації машин стало можливим 
вносити один або два види добрив на 1 чи 
2 фіксовані глибини, працювати відповідно 

до карти завдання, що значно заощаджує 
ресурси та підвищує ефективність у цілому.

Своєю чергою, в компанії «Континентал» 
(Тернопільська, Чернівецька, Хмельниць-
ка обл.) успішно використовують стерньо-
вий / передпосівний культиватор Köckerling 
Allrounder Profiline, який відмінно виконує 
первинний обробіток стерні озимих зерно-
вих, підготовку ґрунту під сівбу та високоя-
кісно вирівнює посівний горизонт. Робочі ор-
гани (S-подібна пружинна стійка) в процесі 
роботи утворюють ефект надпотужного «ві-
бростолу», тобто стійки працюють у так зва-
ному 4D-форматі. Окрім якісного підрізання 
верхнього шару ґрунту, перемішування пож-
нивних решток, відбувається досить якісне 
кришення ґрунтової фракції, що дає змогу 
проводити сівбу дрібнонасінних культур.

На осінній виставці Agritechnica-2019, що 
проходила у німецькому Ганновері, ми від-

відали стенд компанії Kockerling, тож мали 
змогу спостерігати як «класику», так і озна-
йомитись із оновленою лінійкою моделей.

– Український ринок є одним із пріори-
тетних для нашої компанії. Це пояснюєть-
ся не просто прагненням наростити обсяги 
продажів, а в першу чергу – усвідомленням 
того, що наші технології оптимально при-
датні для застосування у більшості регіо-
нів України. Ми маємо що запропонувати 
українським фермерам, котрі працюють за 
різними технологіями обробітку ґрунту, і 
хочуть максимально якісно проводити во-
лого- та енергоощадний обробітки ґрунту 
з ефективним використанням органіки, – 
стверджує асистент із продажів на території 
СНД компанії Köckerling Лідія Фішер.

Універсальний культиватор 
ALLROUNDER Flatline  призначений для 
первинного та основного обробітку стер-

ні на глибину до 12 см, механічного зни-
щення бур’янів, а також для передпосівної 
підготовки ґрунту. Агрегат пропонують із 
шириною захвату від 6 до 14,5 м. Робочи-
ми органами слугують потужні S-подібні 
пружинні стійки, які комплектують доло-
тами або стрілчастими лапами. За потреби 
модель оснащують 3-планчатим котком, 
що особливо актуально під час підготовки 
ґрунту для сівби дрібнонасінних культур, та 
гідравлічно регульованою передньою план-
кою.

Відзначимо, що конструктори моделі 
першочергову увагу звернули на ідеальне 
копіювання рельєфу ґрунту та, відповідно, 
дотримання встановленої глибини обробіт-
ку. Робоча глибина ALLROUNDER Flatline 
може регулюватися гідравлічно, безступін-
часто, без перестановки пальців або клі-
пс, безпосередньо з кабіни трактора. При 
цьому оператор будь-якої миті має змогу 
фіксувати глибину обробітку під час робо-
ти. Ясна річ, що при цьому забезпечується 
стовідсоткове перекриття.

Бічні секції машини можуть підлашто-
вуватися під контур полів і тим самим до-
сягається рівномірність глибини обробітку 
ґрунту. Чотири опорні колеса чітко ведуть 
машину відносно рельєфу поля. Відстань 
між робочими органами 13 см та довжина 
рами ALLROUNDER Flatline унеможлив-
люють забивання конструкції пожнивни-
ми рештками. Додатковою перевагою при 
цьому є те, що фрагменти ґрунту встигають 
рівномірно перемішатися із подрібненою 
соломою, що сприяє ідеальному вирівню-
ванню передпосівної поверхні й пришвид-
шує розкладання органіки.

Модернізована коротка 
дискова борона Rebell Classic / 
Classic T

Це безпосередньо стосується нового кон-
цептуального рішення для підвіски робочих 
органів. Фермер може обрати між двома 
варіантами стійок, щоб оптимально налаш-
тувати машину відповідно до умов експлуа-
тації. Це можуть бути або традиційні пере-
вірені стійки на пружинних ресорах, або ж 
стійки на спіральних пружинах.

Стійки зі спіральної пружини характе-
ризуються більш агресивним входженням 
дисків у ґрунт. При цьому навіть за високої 
робочої швидкості спіральна пружина за-
безпечує плавний хід і надійне дотримання 
робочої глибини. Такий варіант підвіски 
робочих органів на дисковому лущильнику 
Köckerling рекомендується застосовувати 
на полях із середнім та легким грануломе-
тричним складом ґрунту.

Відзначимо, що коротка дискова борона 
Köckerling Rebell Сlassic  призначена для 
неглибокого обробітку ґрунту. Це сучасний 
компактний агрегат, який завдяки подвій-

ному STS-котку може працювати за най-
складніших умов, стабільно й якісно вико-
нуючи свою роботу.

Робоча глибина Köckerling Rebell Сlassic 
перебуває в межах від 3 до 12 см, чого більш 
ніж достатньо для ефективної роботи з 
пожнивними рештками, якісного поверхне-
вого обробітку ґрунту та в окремих випад-
ках – підготовки поля під сівбу.

Ефективність конструкції Köckerling 
Rebell Сlassic особливо яскраво проявля-
ється за роботи агрегату на полі з великою 
кількістю рослинних решток. Модель, осна-

щена 510-міліметровими дисками, кожен із 
яких індивідуально встановлюють на стійці 
за допомогою дворядного конічного роли-
копідшипника, ефективно подрібнює стер-
ню, якісно перемішує та додатково вирів-
нює поверхню поля.

Оновлена дискова компактна борона  
Köckerling Rebell Classic / Classic T  пред-
ставлена із шириною захвату 3, 4,1 і 5,2 м, 
при цьому вони агрегатуються із трактора-
ми від 110, 150 та 180 к.с. відповідно. Звісна 
річ, для українських фермерів виробники 
можуть запропонувати агрегати зі значно 

більшою шириною захвату. Зокрема, це 
лінійка Köckerling Rebell Сlassic T із шири-
ною захвату до 14,5 м.

Також слід згадати про пневматичну зерно-
ву сівалку суцільного висіву Köckerling Vitu.

Ця модель дає змогу сіяти за нульовою, 
мінімальною та традиційною технологія-
ми обробітку ґрунту з можливою одно-
часною підготовкою посівного горизонту 
за допомогою 2-рядної дискової батареї. 
Висів виконують із одночасним внесен-
ням мінеральних добрив посередині 
міжряддя. Унікальна конструкція коліс-
ного ущільнювача, де колеса розташовані 
в тандемному «шаховому» порядку, дає 
змогу працювати на високих швидкостях, 
в умовах перезволоженого ґрунту, до того 
ж без забивань та набагато меншим на-
вантаженням на трактор.  

Наголосимо на тому, що на всій лінійці 
агрегатів Köckerling щороку постійно онов-
люють елементи конструкції, аби техніка 
відповідала нагальним вимогам сільгосп-
виробників. Це насамперед стосується про-
дукції, яка представлена на українському 
ринку. До речі, ця німецька компанія досить 
оперативно реагує на запити клієнтів.

 – Ми практикуємо індивідуальний підхід 
до потреб кожного фермерського госпо-
дарства. Наші представники готові нада-
ти вичерпні рекомендації щодо вибору та 
особливостей застосування кожної моделі 
за конкретних ґрунтово-кліматичних умов, 
а також спільно з клієнтом розробити опти-
мальну технологію обробітку ґрунту й сівби 
сільгоспкультур, – зазначає асистент із про-
дажів на території СНД компанії Köckerling 
Лідія Фішер.

KOCKERLING: 
РОЗУМНИЙ ПІДХІД 

ДО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

З

Ґрунтообробні та посівні агрегати німецького бренда Köckerling з кожним 
роком набувають дедалі більшої популярності в Україні. При цьому 

відзначимо цікавий парадокс: техніка цього німецького виробника в нашій 
країні популяризована набагато менше порівняно з іншими провідними 
світовими брендами. Натомість вітчизняні фермери усе частіше роблять 

вибір на користь саме Köckerling. Це пояснюється дуже просто: у самій 
Німеччині продукція сімейного підприємства Köckerling, яку виготовляють ще 

з 1955 року, в агровиробників оцінюють як товари найвищого рівня якості.
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новому сезоні компанія HARDI за-
пропонує аграріям оновлений самохідний 
обприскувач Alpha Evo II. І хоча зовні мо-
дель не зміниться, всередині з’явиться ба-
гато нового.

Покупцям буде запропоновано пнев-
матичну підвіску, що додасть більше ком-
форту оператору. Замість пружин там стоя-
тимуть пневмобалони, які підтримують 
встановлену висоту обприскувача незалеж-
но від навантаження, а також забезпечують 
185 мм вільного ходу колеса у вертикальній 
площині. Цього цілком достатньо для гасін-
ня ударних навантажень, що виникають під 
час руху нерівним полем. Однак ще біль-
ше переваг отримають машини з важчими 

штангами, які оснащені системою повітря-
ної підтримки TwinForce. Їхня система ста-
білізації працюватиме значно ефективніше, 
бо не виконуватиме так багато роботи.

Нова трансмісія EcoDrive замінить стару 
EasyDrive. Дві помпи гідросистеми з продук-
тивністю до 115 л/хв кожна забезпечать об-
прискувач достатньою потужністю. Тут важ-
ливо мати «розумний» головний комп’ютер 
EcoDrive, який правильно розподілить зу-
силля й обере оптимальний режим роботи 
двигуна, щоб витрати палива збігалися з 
потребами в потужності.

У базовій комплектації на обприскувач 

встановлюватимуть систему Dymanic Fluid 
4, транспортна швидкість збільшиться із 29 
до 40 км/год за мінімальної витрати пали-
ва. Не в останню чергу цьому сприятимуть 
нові двигуни класу Tier3a, які були спеціаль-
но розроблені для українських фермерів. 
Звісно, що для прихильників екологічності 
доступні мотори класу Tier4 Final і навіть 
Tier5.

Покупці зможуть замовити нові штанги 
із системою TwinForce 3.1 шириною 30 м, 
хоча раніше були доступні тільки 32-метрові 
штанги. Як опцію пропонуватимуть гідрав-
лічне регулювання колії, яку можна зміню-
вати в межах одного метра. Заправні об’єми 
також зростуть: головний бак для робочої 

суміші збільшився до 4200 л, паливний бак 
тепер уміщує 400 л. Це значною мірою по-
кращить автономність обприскувача, якому 
фактично вистачить однієї заправки пали-
вом на добу. Витрата дизеля навіть із сис-
темою TwinForce становить близько 0,8 л/
га, тож бака вистачатиме на 500 га. Власне, 
система TwinForce також скорочує опера-
тивні витрати через можливість зменшення 
норми виливу вдвічі: замість 200 л/га мож-
на виливати 100 л/га й отримувати такий 
самий результат.

Розробники додали також опцію пнев-
матичної підвіски кабіни, що забезпечує 

ще більший комфорт оператору. Однак ця 
опція може посприяти збільшенню робо-
чої швидкості, що не зовсім корисно для 
фермерів. Оператори, які отримають до-
датковий комфорт, будуть ще більше вмо-
тивовані працювати з максимально мож-
ливою швидкістю. А швидкість, як відомо, 
є ворогом якісного обприскування, тож по-
трібно постійно шукати баланс у цій справі. 
Наприклад, робота на швидкості 16 км/год 
уже сама собою провокує певне знесення 
крапель, навіть за умов відсутності вітру. 
Позбутися проблеми може система пові-
тряної підтримки, яка дає змогу працювати 
за швидкості вітру до 15 м/с та зі швидкістю 
до 16 км/год.

Кабіна має найвищий – 4-й клас – без-
пеки: всередині створюється надлишковий 
тиск, повітря проходить крізь спеціальні 
фільтри, що захищають від пилу, аерозолів 
і шкідливих газів. Тож оператор надійно за-
хищений не лише від погодних негараздів, 
а й від впливу небезпечної «хімії».

Оновлений самохідний обприскувач 
HARDI Alpha Evo II і далі є вигідною інвес-
тицією через свою технологічність і можли-
вість зменшувати витрати на ЗЗР. Водночас 
машина стає зручнішою, комфортнішою та 
безпечнішою.

Владислав Олійник

Нові стандарти
обприскування

У

Оновлений самохідний обприскувач HARDI Alpha Evo II робить 
обприскування ефективнішим і більш керованим

зверху самохідний обприскувач 
Альфа, під нею причіпний навіга-
тор.

ТОВ «СПЕКТР-АГРО»
м. Обухів, вул. Промислова, 20
моб.: + 38 (067) 434 47 26 - Центральний офіс
моб.: + 38 (067) 402 86 08 - Центральний регіон
www.spectr-agro.com

МАКСИМАЛЬНА ЯКІСТЬ 
ЗА РОЗУМНУ ЦІНУ

 НА 100% БІЛЬША ПРОДУКТИВНІСТЬ
 ДО 30% ЕКОНОМІЇ ЗЗР
 ПРАЦЮЄ ЗА ВІТРЯНОЇ ПОГОДИ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
  Штанга: TWIN FORCE 30, 32, 36 м; 
Delta Force 30 м
 Бак: 4200 л
  Ширина колії: регульована 2,67 – 3,19 м; 
кліренс – 1,65 м
 Підвіска: механічна або пневматична

  Змішувач маточного розчину: 
високопродуктивний Turbofiller, об’єм 35 л
  Діафрагмовий насос: продуктивністю 334 л/хв
  Автоматичний контроль штанги: HARDI AutoTerrain
  Контролер: HC 9600 12,1’ (Incommand 1200)
  Двигун: Deutz, 6 циліндрів, 210 к.с. / 245 к.с.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
  Штанга: Delta або Eagle – 24м – 8 секцій
  Бак: 3000 л
  Рідинна система: 
DynamicFluid4

  Змішувач маточного розчину: високопродуктивний 
Turbofiller, об’єм 35 л
  Діафрагмовий насос: продуктивністю 280 л/хв
  Міст: механічно регульований 1,80 – 2,25 м

НОВИЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ЗАПЧАСТИН

 www.shop.spectr-agro.com

HARDI NAVIGATOR

HARDI ALPHA EVO II

моб.: + 38 (067) 404 52 23 - Західний регіон
моб.: + 38 (067) 402 86 23 - Східний регіон
моб.: + 38 (067) 247 77 90 - Сервісна служба
моб.: + 38 (067) 441 41 73 - Запчастини
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воєчасне забезпечення сільсько-
господарського виробника достатніми та до-
ступними кредитними ресурсами є вирішаль-
ним для ефективного ведення виробництва. 
З кожним роком дистрибуція в аграрному 
секторі стає все більше фінансовою, тому що:
• доступ господарств до кредитних ре-

сурсів банків залишається незадовіль-
ним (основними чинниками є сезонний 
характер потреби в коштах, невисокий 
рівень їх віддачі, відсутність ліквідної за-
стави, високі відсоткові ставки тощо);

• практично жодна компанія-виробник по-
сівного матеріалу, засобів захисту та до-
брив не може якісно виконати одну з ос-
новних функцій продажу в кредит – оцінку 
фінансових ризиків кредитування вироб-
ника сільськогосподарської продукції.

Для оцінки надійності позичальника 
використовується поняття кредитоспро-
можності, яке зводиться до узагальнен-
ня сукупності значень певних показників 
формальної і неформальної оцінки різних 
аспектів його діяльності. Загальний поря-
док оцінки кредитоспроможності можна 
зобразити у вигляді схеми (рис. 1), що яв-
ляє собою сукупність основних напрямків, 
за якими кредитор складає певну “кредитну 
характеристику” клієнта.

Ідентифікація клієнта є первинним кро-
ком у вивченні його кредитоспроможності. 
Дані для ідентифікації, зазвичай, можна 
отримати із загальнодоступних джерел. 
Зокрема первісний портрет контрагента 
можливо скласти, отримавши відомості про 
клієнта з Єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Так, важливою є 
інформація про статус клієнта (чи перебу-
ває в стані припинення), час існування (чим 
«молодший» контрагент, тим ризиковішою 
є співпраця з ним), організаційно-правова 
форма та обрана система оподаткування, 
обліку та звітності впливає на взаємовідно-
сини з контрагентом, а інколи й перешкод-
жає таким взаємовідносинам, обрані види 
діяльності (КВЕДи) дають змогу визначи-
тися з основними напрямками діяльності 
суб’єкта господарювання та оцінити пер-
спективи співпраці.

Крім того у зазначеному вище реєстрі 
можна дізнатися про склад засновників/
учасників контрагента. Їх кількість, ста-
тус, країна походження можуть допомогти 

скласти уявлення про тих, хто «стоїть» за 
господарюючим суб’єктом, допомогти іден-
тифікувати його зв’язки з іншими підприєм-
ствам за спільними засновниками. 

Водночас важливе значення має історія 
змін у клієнта. Зокрема змін назви, складу 
виконавчих органів, засновників. Такі відо-
мості дають інформацію про перепродаж 
підприємства, про корпоративні спори се-
ред учасників, про компетентність та ефек-
тивність керівництва компанії.

Іноді навіть попередня перевірка пра-
вовстановлюючої документації дозволяє 
виявити потенційного недобросовісного 
клієнта. Як приклад, сумнівною може бути 
співпраця з клієнтом, зареєстрованим за 
адресою масової реєстрації.

Оцінка клієнта здійснюється на основі фор-
мальних і неформальних показників. Фор-
мальні показники, що можуть бути розрахо-
вані за певними формулами і мають числові 
значення, визначаються на підставі даних фі-
нансової звітності клієнта (юридичної особи). 
Неформальні показники не мають формул 
для розрахунку і чіткого набору вихідних да-
них, оцінюються експертно. Комплексна оцін-
ка фінансової звітності являє собою своєрідну 
фінансову діагностику позичальника. Оцінка 
ділової репутації – це комплексний експерт-
ний висновок, що є своєрідною рекомендаці-
єю про доцільність початку чи продовження 
співробітництва з клієнтом.

При визначенні системи показників фі-
нансової діагностики клієнта важливо цей 
процес розбити на етапи та встановити чітку 
методику оцінки, яка основана на конкрет-
них показниках. Передусім слід розуміти всі 
показники, які характеризують фінансовий 
стан юридичної особи. 

Фінансовий стан сільськогосподар-
ського підприємства оцінюється за наступ-
ними показниками: обсяги виробництва 
та реалізації, прибуток (збиток), рівень 
рентабельності, ліквідність підприємства, 
фінансова незалежність, наявність та ви-

користання грошових потоків, дебіторська 
та кредиторська заборгованість, ділова ак-
тивність тощо. Отже, всю сукупність фінан-
сових коефіцієнтів можна поділити на п’ять 
груп коефіцієнтів: 

1. Коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт за-
гальної ліквідності, коефіцієнт поточної лік-
відності, коефіцієнт миттєвої (абсолютної) 
ліквідності). Управління ліквідністю полягає 
в тому, щоб забезпечити, наскільки це мож-
ливо, постійну наявність у підприємства лік-
відних коштів, достатніх для погашення сво-
їх зобов’язань в строк, як в звичайних, так і 
в стресових умовах, не допускаючи виник-
нення неприйнятних збитків і не піддаючи 
ризику репутацію компанії. 

2. Коефіцієнти ефективності або оборот-
ності (оборотність запасів, дебіторської 
заборгованості, основного капіталу, акти-
вів). Ці показники доповнюють коефіцієнти 
ліквідності, що дозволяє зробити висновок 
більш обґрунтованим. 

3. Коефіцієнти фінансового левериджу – 
характеризує ступінь забезпеченості пози-
чальника власним капіталом. Варіанти роз-
рахунку цього коефіцієнта різні, але еконо-
мічний сенс один: оцінка розміру власного 
капіталу і ступеня залежності позичальника 
від залучених ресурсів. 

4. Коефіцієнти прибутковості – характе-
ризують ефективність використання всього 
капіталу, включаючи його залучену частину, 
їх різновидами є наступні: коефіцієнти нор-
ми прибутку, коефіцієнти рентабельності, 
коефіцієнти норми прибутку на акцію. 

5. Коефіцієнти обслуговування боргу – 
показують, яка частина прибутку поглина-
ється процентними та фіксованими платежа-
ми (коефіцієнт покриття відсотка, коефіцієнт 
покриття фіксованих платежів).

Після глибокого аналізу взаємозв`язку пев-
них показників зі здатністю підприємства по-
гашати свої зобов`язання та з використанням 
міжнародних рекомендацій працівниками 
ТОВ «СПЕКТР-АГРО» було визначено пере-

лік фінансових коефіцієнтів, які доцільно 
розраховувати та аналізувати на етапі оцінки 
формальних показників. Кожен фінансовий 
коефіцієнт має свої нормативні значення, за 
якими можна оцінити ступінь ризику. Мето-
дика розрахунку основних фінансових кое-
фіцієнтів сільськогосподарських підприємств 
на основі їх фінансової звітності наведена в 
таблиці нижче. Для зручності граничні межі 
рекомендованих, допустимих та ризикових 
значень виділено зеленим, жовтим та черво-
ним кольором відповідно. 

Від прибуткової роботи підприємства 
залежить його життєздатність, можливість 
забезпечувати інтереси інвесторів, конкуру-
вати з іншими суб`єктами господарювання. 
Прибутковість підприємства передбачає от-
римання прибутку та забезпечення певного 
його рівня відносно вкладеного капіталу, 
отриманих доходів чи здійснених витрат. 
Співвідношення прибутку підприємства і 
факторів, які є, по суті, передумовами його 
виникнення, відображають показники 
рентабельності. Оцінка рентабельності 
діяльності підприємства є важливим напря-
мом фінансової діагностики. Рентабель-
ність розраховують як вираження у відсо-
тках суми прибутку, отриманого за певний 
період, до величини вкладеного капіталу, 
здійснених витрат, обсягу доходів та інших 
абсолютних показників. Таким чином, по-
казники рентабельності є відносними ха-
рактеристиками фінансових результатів і 
ефективності діяльності підприємства. 

Сезонність в аграрній сфері впливає не 
лише на виробництво, а й на фінансовий 
стан господарства, тому доцільно здійсню-
вати аналіз фінансової звітності в динаміці 
по рокам. Якщо аналізуються щоквартальні 
показники діяльності, то вони порівнюють-
ся з такими ж з минулого року. Це дозволяє 
забезпечити об’єктивність змін фінансового 
стану позичальника.

Особливості сільськогосподарського ви-
робництва не дозволяють однозначно оці-

ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА 

РИЗИКІВ ЙОГО КРЕДИТУВАННЯ

С

Поширення, біологічні особливості та пороги шкідливості
основних видів ґрунтоживучих фітофагів в Україні

Фінансові 
коефіцієнти Формула розрахунку Мінімальний

ризик
Середній

ризик
Високий 

ризик

1
Коефіцієнт поточної 

ліквідності КЛп =
 Високоліквідні активи + Дебіторська заборгованість + Векселі одержані

                              Короткострокові кредити + Розрахунки з кредиторами

2
Коефіцієнт загальної 

ліквідності КЛз =
                                  Оборотні активи                                    

                 Короткострокові кредити + Розрахунки з кредиторами

3
Коефіцієнт 

маневровості 
власних коштів

КМ =
     Необоротні активи

Власний капітал

4
Коефіцієнт 

достатності капіталу КДК =
   Власний капітал

Активи

5
Період оборотності 

дебіторської 
заборгованості

Тодз =    Дебіторська заборгованість*Період між датами звітності (днів)
Чистий дохід від реалізації

6
Період оборотності 

кредиторської 
заборгованості 

Токз =
    Кредиторська заборгованість*Період між датами звітності (днів) 

Собівартість реалізованої продукції

Принципова схема оцінки кредитоспроможності кліента
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нювати фінансовий стан господарств лише 
на основі загальноприйнятих фінансових 
коефіцієнтів та показників. Необхідно вра-
ховувати чинники суб’єктивного характеру 
й оцінювати можливості і перспективи гос-
подарств, здійснюючи заходи для зменшен-
ня кредитного ризику. Такі чинники можна 
назвати показниками ділової активності.

Виробничі показники сільськогосподар-
ських підприємств визначаються специ-
фікою його діяльності й найбільш повно 
розкривають особливості підприємництва 
в розрізі галузей сільського господарства. 
Найпоширенішими джерелами доходів 
сільськогосподарського підприємства є на-
ступні: реалізація продукції рослинництва; 
продукції тваринництва; робіт і послуг; 
продукції переробки, в тому числі і власної; 
покупної продукції (торгівля). Головним 
критерієм тут виступає частота проведення 
позичальником таких операцій. Вагомим 
джерелом доходів є таке, яке складає понад 
10-15% від валових доходів підприємства. 
До господарств з диверсифікаційною ді-
яльністю відносяться такі, що мають більше 
двох таких додаткових вагомих джерел. 
Підприємство з одним додатковим ваго-
мим джерелом доходів характеризується як 
підприємство з умовно незалежним джере-
лом діяльності. Найбільшу загрозу в процесі 
кредитування становлять підприємства без 
вагомих додаткових джерел доходів.

Висока питома вага власних земель, якими 
користується позичальник вказує на стабіль-
ність в роботі підприємства, на високу еконо-
мічну ефективність виробництва. Виходячи з 
цього, земельнозабезпеченим підприємством 
є таке, яке у своїй власності чи довгостроковій 
оренді має більше 75 % усіх використовува-
них земель. Відносно земельнозабезпечене 
підприємство відповідно таке, яке має понад 
50 % власних чи орендованих на довгостро-
ковий період земель. Земельнонезабезпечене 
підприємство має менше 50 % земель у влас-
ності чи довгостроковій оренді.

Забезпеченість сільськогосподарською 
технікою підприємств дозволяє проводити 
повний комплекс робіт у потрібні строки, а 
це в свою чергу позитивно впливає на об-
сяги виробництва та зменшує втрати вро-
жаю при збиранні. В той час як відсутність 
власної чи орендованої (лізинг) техніки, 
наявність морально-застарілої техніки та 
такої, що не використовується з різних при-
чин, значно збільшує обсяги амортизацій-
них відрахувань, витрат на оренду машин і 
механізмів сільськогосподарського призна-
чення, негативно впливає на рівень рента-
бельності виробництва.

Якості складських приміщень та умовам 
договорів, укладених на відповідальне збе-
рігання продукції, варто приділити окрему 
увагу, оскільки ціни на сільськогосподар-
ську продукцію коливаються протягом року: 
максимальні ціни протягом найбільшого 

збору врожаю та виробництва продукції, 
мінімальні – в період дефіциту сирови-
ни для потреб переробної промисловості. 
Через 3-6 місяців після збирання врожаю, 
як правило, ціна на продукцію сільського 
господарства зростає на 20 % і більше.

При оцінці кредитоспроможності пози-
чальника, крім визначення фінансових ко-
ефіцієнтів та аналізу чинників суб`єктивно-
го характеру, велике значення має ділова 
репутація клієнта. Інформація щодо ділової 
репутації клієнта отримується з різноманіт-
них джерел, як офіційних, так і негласних. 
На сьогодні відкрито доступ до багатьох 
державних реєстрів та приватних бюро, за 
якими можна перевірити контрагента. На ре-
зультати оцінки ділової репутації позичаль-
ника можуть впливати наявність негативної 
кредитної історії, корпоративні конфлікти 
серед учасників, різноманітні майнові спори, 
участь у шахрайських схемах або зв’язки клі-
єнта з криміналітетом тощо. 

Участь у судових спорах – один з най-
важливіших факторів в оцінці репутації клі-
єнта. Існує зручний спосіб перевірки історії 
судової діяльності клієнта за допомогою 
Єдиного державного реєстру судових рі-
шень. За назвою підприємства чи його іден-
тифікаційним кодом можна відслідкувати 
судові справи, учасником яких була чи є 
така юридична особа. Інформація про фі-
зичних осіб-підприємців є персональними 
даними, тому таких осіб неможливо переві-
рити за реєстром судових рішень.

Оцінці підлягає категорія справ, форма су-
дочинства, якою саме стороною справи є осо-
ба, на чию користь ухвалено рішення у справі. 
До прикладу, велика кількість позовів проти 
контрагента про стягнення боргів у господар-
ських справах свідчить про низьку платіжну 
дисципліну, часті спори з орендодавцями 
земельних ділянок можуть стати причиною 
зменшення земельного банку контрагента 
тощо. Наявність виконавчих проваджень, де 
клієнт фігурує як боржник, може в подальшо-
му привести до арешту рахунків.

Також, наразі доступна можливість діз-
натися, чи перебуває клієнт в санкційних 
списках, як внутрішніх так і міжнародних. 
Оскільки перебування в таких списках може 
спричинити наслідки у вигляді заборони на 
здійснення діяльності, перевірок контролю-
ючих органів, то на спокійну співпрацю годі 
сподіватися.

З відкритих реєстрів Державної фіскаль-
ної служби України можна дізнатися про 
стан розрахунків з бюджетами усіх рівнів. 
Наявність заборгованості може потягти 
за собою адміністративні санкції, зокре-
ма арешт рахунків суб’єкта господарської 
діяльності, що перешкодить своєчасному 
розрахунку за зобов’язаннями контрагента.

Кредитна історія клієнта свідчить сама 
за себе. Несвоєчасне погашення боргу, значні 
суми протермінованої заборгованості – все 

це очевидні ознаки недобросовісного ве-
дення бізнесу. Певну інформацію щодо кре-
дитної історії клієнта наразі надають «Перше 
всеукраїнське бюро кредитних історій» та 
«Українське бюро кредитних історій». Офор-
мивши платний доступ до цих інформацій-
них джерел, можна отримати інформацію 
про стан заборгованості клієнта. Деякі з цих 
ресурсів проводять експрес-перевірку кре-
дитоспроможності клієнта, та на основі низки 
коефіцієнтів надають свої рекомендації щодо 
можливості його подальшого кредитування. 
Звісно, такі дані не є вичерпними. Але інколи 
їх достатньо, щоб зрозуміти культуру поведін-
ки клієнта з кредиторами. Важливим є те, що 
вказана інформація може бути надана тільки 
за наявності офіційної згоди клієнта на доступ 
до персональної інформації.

При прийнятті рішення про кредитуван-
ня контрагента на черговий сезон в першу 
чергу враховується історія співробітництва 
клієнта з ТОВ «СПЕКТР-АГРО», а саме роз-
мір кредитування в минулому, відсоткове 
співвідношення передплати та кредитної 
частини, забезпечення кредиту, форма роз-
рахунку (кошти, вексель, взаємозалік СГП 
тощо), наявність пролонгацій та протермі-
нованих оплат, причини та строк таких про-
термінувань, у разі їх наявності.

Моніторинг Інтернету  стосовно відгуків 
про клієнта є додатковим джерелом отриман-
ня інформації для оцінки його ділової репу-
тації. Безумовно, це можуть бути суб’єктивні 
оцінки, однак вони допомагають скласти за-
гальну картину оцінки клієнта. Іноді корисни-
ми є навіть відгуки про клієнта від його пра-
цівників на відповідних сайтах. Ця інформація 
дозволяє зрозуміти фактичний стан речей на 
підприємстві (заборгованість по заробітній 
платі перед працівниками, стиль управління 
та рівень професіоналізму менеджменту, їх 
зловживання тощо).

Слід звертати увагу на «адміністративний 
ресурс» клієнта: його зв’язки з українським 
політикумом, представниками силових струк-
тур, криміналітетом. Наявність таких зав’язків 
в подальшому може негативно впливати на 
повернення клієнтом заборгованості.

Підсумовуючи вище зазначене, може-
мо впевнено сказати, що кредитування 
сільськогосподарського виробника має 
право бути, але за умови повного ана-
лізу його діяльності (юридичної, фінан-
сової, репутаційної), комплексної оцін-
ки ризиків, застосування інструментів 
їх хеджування. Саме тому рішення ТОВ 
«СПЕКТР-АГРО» про кредитування клієнтів 
базується на чіткому розумінні їх діяльності, 
оцінці економічної доцільності такого кре-
дитування та об`єктивному прогнозуванні 
розвитку співпраці.

Вікторія Височинська, 
директор департаменту фінансово-еко-

номічного забезпечення,
Ольга Малород, юрист



ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Тираж 1800 примірників

№ п/п Представництво  ТОВ «Спектр-Агро» Адреса Телефон

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

08703
вул. Промислова, 20
м. Обухів Київська обл.                  

(067) 219 06 32  

2 Вінницьке представництво
21018, 
м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 4, оф. 309

(067) 659 13 78

3 Волинське представництво
43005
вул. Грушевського, 30                                                                          
м. Луцьк              

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

51200
м. Новомосковськ   
вул. Гетьманська, 40а                                                       
Дніпропетровська обл. 

(0569) 69 62 82; 
(067) 217 99 98

5 Житомирське представництво
10029
вул. Малинська, 4
м. Житомир

(067) 657 70 15

6 Запорізьке представництво

69002, 
вул. Олександрівська, буд. 84,
оф. 412
м. Запоріжжя, 

(067) 504 05 68

7 Миколаївське представництво (067) 405 26 64

8 Київське представництво     

08703, 
Обухів, 
Київська обл., 
вул. Київська 127

 (067) 657 02 49

9 Кіровоградське представництво
25015
вул. Дружби Народів, 3
м. Кропивницький

(067) 405 69 67

10 Лозівське представництво

64600, 
Харківська обл., 
м. Лозова, 
вул. Павлоградська, буд. 15

(067) 443 42 29

11 Луганське представництво

93000
вул. Менделєєва, 12, оф. 5
м. Рубіжне
Луганська обл                                                        

(067) 232 84 15

12 Львівське представництво
80461
Львівська обл., Камянка-Бузький р-н, 
смт. Запитів, вул. Київська, 236

(067) 824 21 24

13 Одеське представництво
м. Одеса,
вул. Новомосковська дорога, 19
Для листування: 65031 м. Одеса, а/с 64

(0482) 394 700

14 Полтавське представництво
36000
вул. Тевелєва, 2
м. Полтава

(0532) 50 80 53

15 Рівненське представництво 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 7  (067) 322 25 68

16 Сумське представництво
40000
вул. Кооперативна, 19
м. Суми                                                                

(0542) 600 136   

17 Тернопільське представництво

47722
вул. Підлісна,  27
с. Великі  Гаї                                                          
Тернопільський р-н,                                        
Тернопільська обл.

(0352) 22 51 19

18 Харківське представництво                         

63600
вул. Центральна, 39
смт Шевченкове                                                  
Шевченківський р-н, Харківська  обл. 

(067) 547 77 03

19
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(067) 402 80 91

20 Хмельницьке представництво
м. Хмельницький, 
вул. Проспект Миру, 94/1

(067) 235 40 48

21 Черкаське представництво

18034
вул. Онопрієнка, 10
м. Черкаси                                                                                                           
Для листування: 
18034  м. Черкаси,  а/с 3017

(067) 445 53 78

22 Чернігівське представництво     

41600
вул. Генерала Тхора, 148
м. Конотоп                                                                      
Сумська обл.

(067) 445 53 75


