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 Team СПЕКТРСПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Кость Ярослав Михайлович,
Менеджер зі збуту 

Освіта: Львівський державний 
аграрний університет за 
спеціальністю «Агрономія».

Досвід роботи: понад 11 років 
працював в аграрній сфері від 
продавця - консультанта до 
заступника начальника відділу 
захисту рослин.

Мій життєвий девіз: “Завжди 
рухатись в перед. Рух - це життя ! ”.

Хобі: тиха охота, із задоволеням доглядаю за садом, 
який посадив, збирати плоди - результат своєї праці та 
ділитись із своєю сімєю, родиною, друзями.

Львівське представництво

Адземов Олександр Олександрович,
Інженер з ремонту 

Освіта: закінчив Кіровоградський 
національний технічний університет 
за спеціальністю «Механізація 
сільського господарства».

Досвід роботи: з 2007 року працюю 
в сільському господарстві в сфері 
сервісного обслуговування та 
ремонту с/г техніки.

Хобі: захоплююсь футболом.

Спектр-Агротехніка

Сулима Наталія Василівна,
Бухгалтер

Освіта: вища, закінчила Київський 
славістичний університет за 
спеціальністю «Облік і аудит».

Досвід роботи: попереднє місце 
роботи з 2000 р. -  бухгалтер у 
Обухівській ДПІ, а потім отримала 
запрошення від компанії «Спектр-
Агро»

Життєвий девіз: «Вчитися ніколи не 
пізно».

Спектр-Агротехніка, ЦО

Носаненко Олексій 
Валерійович,
Менеджер зі збуту 

Народився 13.11.1973 р. на Харківщині 
в робітничій сім’ї. В 1998 році 
оженився і разом з дружиною 
переїхав до Запоріжжя де й по 
сьогоднішній день проживаю.

Освіта: вища агрономічна. В 1995 
році закінчив Харківський аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва.

Досвід роботи: Маю невеликий досвід роботи агронома в 
кінці 90-х на цукровому комбінаті, а з 2001 року займаюсь 
продажом ЗЗР , насіння та добрив. В  2016 році отримав 
запрошення  на роботу від ТОВ «Спектр-Агро», з надією на 
тривалу й плідну співпрацю , прийняв це запрошення!

Життєвий девіз: «Не люблю пустих балачок і обіцянок. 
Все розпочате довожу до логічного кінця.»

Хобі: Полюбляю літню рибалку, посидіти з вудкою де-
небудь в тихому місці і обов’язково там де клює.

Запорізьке представництво

Удод Сергій Віталійович,
Аміністратор з обліку та 

адміністрування 

Народився у м. Конотоп.

Освіта:  закінчив Політехнічний 
технікум Конотопського 
інституту СумДУ за спеціальністю 
«Обслуговування комп’ютерних та 
інтелектуальних систем і мереж» та 
Сумський державний університет за 
спеціальністю «Електронні прилади 
та пристрої».

Досвід роботи: працював 5 років головним спеціалістом 
по взаємодії з роботодавцями в державній установі.

Життєвий девіз: «Ніколи не здаватися і завжди діяти, 
незважаючи на перешкоди»! 

Хобі: відвідую спортзал, займаюсь бойовим мистецтвом 
хапкідо. В якості хобі займаюсь налагодженням 
комп’ютерів, люблю читати художню літературу, 
полюбляю рибалити.

Чернігівське представництво

Побожий Олександр 
Вікторович,
Менеджер зі збуту 

Народився на Чернігівщині.

Освіта:  закінчив Сумський 
національний аграрний 
університет за спеціальністю 
«Агроном».

Досвід роботи: Працював у 
СТОВ «Нива» агрономом 4 роки. 
Після цього отримав запрошення на нову роботу у ТОВ 
«Спектр-Агро».

Життєвий девіз: «Головне вірити в себе і йти вперед. 
Долаючи всі перешкоди»! 

Хобі: Люблю спорт та полювання.

Чернігівське представництво

Буркан Сергій Юрійович,
Менеджер зі збуту 

Освіта: 1996 р. вступив до КІСМ на 
спеціальність «Еколог», де поруч 
з різними предметами вивчав і 
агрономію, яка привела мене до 
землеробства.

Досвід роботи: Після закінчення 
ВУЗу працював агрономом в СВК 
«Батьківщина», де використовував 
свої знання і накопичував 
власний досвід роботи. Згодом, захопившись 
справою землеробства, створив власне ФГ «РОСЬ». 
Після закриття власного бізнесу, працював в захисті 
рослин на посаді головного державного інспектора в 
Маловисківському районі.

Набувши нових знань і досвіду, спробував працювати 
в компанії, яка займалася збутом насіння та ЗЗР. 
Продавати продукцію відомих марок було цікаво та 
легко. Працювати в конкурентноспроможній компанії 
ще цікавіше. «Спектр Агро» є такою компанією, яка 
зарекомендувала себе як успішна та компетентна. 
Отож, пройшовши співбесіду, розпочав працю в новому 
колективі і на нових для мене умовах, які є достатньо 
зручними та комфортними для продуктивної роботи. 

Життєвий девіз: «Ніколи не здаватися і не 
зупинятися на досягнутому, а йти вперед до кращого і 
перспективного.»

Хобі: мені подобається займатись бджільництвом. У 8 
класі тато купив мені перший вулик. За роботою бджіл 
цікаво спостерігати – вони вигодовують кожну личинку 
майбутніх бджіл, прибирають вулик, дізнаються де є 
мед і сповіщають інших особин спеціальним танцем 
про це. У бджіл розподілені обов’язки і кожен виконує 
свій без нагадувань. Вони працюють як злагоджений 
механізм годинника.

Кіровоградське представництво

Дублянський Ігор Павлович,
Менеджер зі збуту 

Освіта:  закінчив Дніпропетровський 
державний аграрний університет, 
агрономічний факультет.

Досвід роботи: пропрацював 7 
років в компанії «Піонер Насіння 
Україна», 4 роки з яких на посаді 
керівника територіального 
структурного підрозділу. Всього в 
аграрному бізнесі вже 14 років.

Життєвий девіз: «Хто стоїть на місці, приречений на 
невдачу»! 

Дніпропетровське представництво
Компанія «Спектр-Агро» — не тільки надійний бізнес-партнер 

та постачальник, але й чудовий роботодавець, який піклується 
про своїх працівників та заслуговує відмінну репутацію. Наша 

динамічна команда не стоїть на місці, розвивається та поповнюється 
свіжими головами та силами. До Вашої уваги представляємо нових 

співробітників у рубриці «Нові обличчя».

Поремський Сергій Миколайович,
Регіональний менеджер з торгівлі (Київ)  

Освіта: закінчив Київський 
автодорожній університет за 
спеціальністю «Інженер - механік».

Досвід: з 2006 року працював в 
сфері торгівлі сільськогосподарської 
техніки та тракторів вітчизняного 
виробника.

Життєвий девіз: «Якщо не можеш 
змінити ситуацію, зміни ставлення 
до неї!»

Хобі: полюбляю охоту та рибалку.

Спектр-Агротехніка
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ТОВ «Спектр-Агро»

Гриб Наталія
Про себе коротко: Народилася і  живу 
в м. Обухів. Одружена, маю сина. 
Захоплююся  кіньми та верховою 
їздою. У вільний час разом з  сім’єю із 
задоволенням проводжу час у кінному 
клубі. Спілкування з цими  тваринами 
дозволяє мені зняти стрес, підняти настрій, отримати 
позитивні емоції та енергетичний заряд. Люблю 
подорожувати та відкривати для себе нові місця.

Освіта: вища, закінчила Київський славістичний 
університет за спеціальністю «Облік та аудит».

Досвід роботи: працювати почала відразу після 
закінчення школи. Маю 10 років досвіду роботи 
державного службовця. 5 років працюю бухгалтером ТОВ 
«Спектр-Агро».

Хобі: флористика.

Моє життєве кредо: «Ніколи не здаватися, 
цілеспрямовано йти до реалізації своєї мети».

Улюблений фільм: «Троя», «Хоробре серце», «Піаніст», 
«12 друзів Оушена».

Чернігівське представництво

Ніколаєнко Юрій
Одружений, маю двох дітей

Освіта: вища, закінчив Сумський 
національний аграрний університет, 
факультет будівництва

Досвід роботи: працював 2 роки на посаді 
логіста у компанії «РАЙЗ» і вже 4 роки 
працюю в «Спекр-Агро».

Хобі: люблю рибалити, туризм

Моє життєве кредо: «Сім’я понад усе»

Полтавське представництво

Тронь Світлана Михайлівна
Про себе: народилася в с. Мильці 
Полтавського району, заміжня, маю 
дорослого сина.

Освіта: закінчила Полтавський 
комерційний технікум за спеціальністю 
«Товарознавство та комерційна 
діяльність».

Досвід роботи: працювала на різних посадах. останні 7 років 
– комірник.

Моє життєве кредо: «В будь-якій ситуації залишатися 
людиною». 

Запорізьке представництво

Гладкий Роман
Освіта: вища, спеціальність -  інженер з 
рослинництва, Таврійська агротехнічна 
академія (м. Мелітополь, Запорізька обл.).

Досвід: у сфері сільського господарства 
та продажів працюю з 2005 року, спочатку 
у «Райзі», потім – у «Спектр-Агро».

Хобі: найбільше задоволення отримую від 
спілкування з сім’єю. А потім вже друзі, рибалка, футбол.  

Девіз по життю: «Ніколи не говори ніколи!»

Остання книга, яку прочитав: «Шантарам» автора Грегорі 
Девід Робертс.

Улюблений фільм: полюбляю історичні фільми, як 
вітчизняного так і зарубіжного виробництва.

Вінницьке представництво

За підсумками 2016 року Вінницьке представництво отримало 
перемогу у номінації «Краще представництво ТОВ «СПЕКТР-
АГРО» 2016». Цього не вдалося б досягти без невпинної праці, 
довіри один до одного і звичайно ж довіри сільгоспвиробника. 
З кожним роком ми зміцнюємо стосунки з нашими клієнтами, 
щоб співпраця була плідною, різноплановою та цікавою. 

Наше представництво – це єдина команда, адже ми віримо у 
силу командної роботи та внесок кожного у спільну справу.

Вінницьке представництво

Білоконь Сергій
Коротко про себе: мені 44 роки, маю 
родину, двох синів (21 та 9 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 третій рік.

Моє життєве кредо: В житті немає недосяжного. Головне 
бажання та чітка ціль.

Остання книга, яку прочитав: «Клієнти на все життя» автора 
Карл С’юелл

Улюблений фільм: «Троя».

Полтавське представництво

У грудні 2016 року ТОВ «СПЕКТРО-АГРО» провело щорічну 
підсумкову народу, в ході якої були підведені результати 
роботи компанії за 2016 рік, а також визначені лідери компанії.

Одним із переможців в номінації «Краще представництво 2016 
року» стало Полтавське представництво. Успіх Полтавського 
представництва залежить від кожного працівника. Вони всі 
різні, але всі разом вони досягають стабільних і досконалих 
результатів.

Тут працюють кваліфіковані спеціалісти, майстри своєї справи. 
Вони постійно розвивають і вдосконалюють свої навики, 
надають консультації та рекомендації клієнтам. Завдяки 
системності та ефективності робочих процесів, дотримання 
взятих на себе зобов’язань, оперативності логістичних 
процесів розширюють клієнтську базу. Основна стратегія 
представництва – це задоволення потреб і інтересів клієнта. 
Індивідуальний підхід до кожного клієнта – це запорука успіху 
Полтавського представництва.

Черкаське представництво

Сигида Дмитро Вікторович
Освіта: вища, в 1992 році 
закінчив з відзнакою Уманський 
сільськогосподарський інститут, факультет 
агрономії та отримав кваліфікацію вченого 
агронома.

Досвід роботи: з 1994 по 2007 рік не 
працював в сільському господарстві 
(життєві обставини). В 2008 році повернувся в с/г, де почав 
освоювати професію менеджера з продажів, що заставило 
мене багато на що подивитися з іншої сторони, оцінити цей 
великий об’єм інформації та продовжувати вивчати по-
новому. В  «Спектр-Агро» працюю з 2010 року.

Моє життєве кредо: «Не обіцяй добро чинити людям, 
 а просто спробуй і роби!»
 «Якщо не можеш зробити людині
 Добре, ніколи не роби Зле».
 «Завжди будь «Людиною».

Остання книга, яку прочитав: «Кукурудза» автора Дітер Шпаар.

Улюблений фільм: «Слуга Народа», 16 серія монолог 
«Як українці стають «Хохлами».

Бондзяк Володимир Іванович
Коротко про себе: маю родину - 
дружину, дочку, зятя і улюблену онуку 
Юлечку.

Освіта: вища, закінчив Кам’янець-
Подільського Інститут за спеціальністю 
«Інженер механік».

Досвід роботи: більше 10 років у 
дистрибуції. Працював директором бази 
постачання ВАТ Сільгоспхімії», потім перейшов до ТОВ «РАЙЗ» 
на посаду заступника директора по агротехніці і вже понад 5 
років працюю у «Спектр-Агротехніці».

Моє життєве кредо: «Завжди бути чесним до кінця».

Улюблений фільм: люблю фільми на воєну тематику та 
комедії.

Запорізьке представництво

Євтушенко Юлія 
Коротко про себе: дуже люблю свою 
сім’ю ( чоловіка і двох діток )-вони 
сенс мого життя. Мрію мати більше 
можливостей для подорожей.

Освіта: вища. В 1994 році закінчила 
Кримський сільськогосподарський 
інститут ім. І.Калініна, економічний 
факультет.

Досвід роботи: з 1994 року працювала бухгалтером,головним 
бухгалтером в сільськогосподарських,державних, приватних 
підприємствах. З 2010 року працюю в ТОВ «Спектр-Агро».

Моє життєве кредо: «Все, що не відбувається, відбувається 
на краще!»

Остання книга, яку прочитала: люблю читати детективи. 
Останнім часом перечитала підбірку романів та повістей Агати 
Крісті.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Сухецький Сергій
Освіта: вища. Закінчив НУБіП України за 
спеціальністю «Машини та обладнання с/г 
виробництва», денна форма навчання.

Досвід роботи: в 2013 році займав посаду 
землевпорядника Мельниця-Подільської 
селищної ради, а з 06.11.2013 прийшов у 
«Спектр».

Хобі: інколи граю у волейбол

Моє життєве кредо: «Чини іншим те, чого бажаєш собі».

Остання книга, яку прочитав: «Атлант розправив плечі», 
правда ніяк третю частину не можу дочитати.

Улюблений фільм: «Один плюс один» (інша назва 
«Недоторканні») 2011 року

Наша гордість
КРАЩИЙ БУХГАЛТЕР 

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗБУТУ, І місце

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗБУТУ, ІI місце

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗБУТУ, ІII місце

КРАЩЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО І місце

КРАЩЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО  II місце

КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ 

КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК
ТОВ «СПЕКТР-АГРОТЕХНІКА»

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ІЗ ЛОГІСТИКИ 

КРАЩИЙ АДМІНІСТРАТОР 
З ОБЛІКУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

КРАЩИЙ КОМІРНИК 
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Агрофінанси СПЕКТРСПЕКТР Агрофінанси

а сьогоднішній день вітчизняний 
ринок засобів захисту рослин, насіння, 
мінеральних макро- та мікродобрив на-
стільки швидко розвивається та набирає 
обертів, що конкурування на рівні лише 
цінової пропозиції практично неможли-
ве. Крім цього, вітчизняні дистриб’ютори 
та агровиробники змушені працювати в 
умовах постійних курсових коливань, 
зниження світових цін на агропродукцію 
і дорогих відносно інших країн, що роз-
виваються інструментів фінансування.

Налагодження спільної роботи для по-
передження та вирішення цих та інших 
проблем, з якими зіштовхуються наші 
клієнти в своїй діяльності – запорука 
успішної, взаємовигідної співпраці в 
довгостроковій перспективі. 

Компанія Спектр-Агро зробила пер-
ший крок у цьому напрямку!

У межах програми «Агрорішення» ком-
панії Байєр економістами Спектр-Агро 
та представником Міжнародної фінан-
сової корпорації (IFC) у кінці 2016 року 
було проведено серію тренінгів «Байєр 
Агрофінанси» з метою доступу наших 
клієнтів до найкращих світових практик 
фінансового управління та інструментів 
прийняття раціональних рішень.

На першому етапі проекту одноденні 

тренінги пройшли в Сумах, Черкасах та 
Тернополі. Клієнтам демонструвалися 
інструменти, за допомогою яких мож-
на вирішити такі проблеми як касові 
розриви, нестача коштів для розрахун-
ку з постачальниками, значний розрив 

планових і фактичних показників, не-
доцільність інвестиційних вкладень, не-
обґрунтована зміна технології вирощу-
вання та інші.

Найбільше зацікавлення у керівників 
та економістів господарств викликала 
модель «Бюджет», за допомогою якої 
можна сформувати комплексний вироб-
ничо-фінансовий план для бізнесу як ко-
ротко- так і довгостроковий період про-
гнозування. Адже першочергові питання, 
які цікавлять керівника щодня: «Скільки 
коштів на рахунку? Скільки має надійти 
на рахунок? Скільки потрібно сплатити 
на постачальників?». Відповідно модель 
«Бюджет» допомагає завчасно виявити 
періоди, в яких може виникнути потреба 
в залученні додаткового фінансування, 
завчасно підготувати можливі варіанти 
прийняття рішення щодо джерела фінан-
сування та уникнути зайвих витрат.

За допомогою іще однієї корисної мо-
делі «Оцінка інвестицій» можна провести 
експрес аналіз доцільності того чи іншо-
го капіталовкладення, порівняти інвести-
ційні проекти і на основі цього прийняти 
найбільш виважене рішення.

Крім цього, у запропонованих клієн-

там таблицях є опція моделювання різ-
них сценаріїв розвитку цінової ситуації 
на ринку. Таким чином, можна бути 
готовим до різних сценаріїв розвитку 
цін на матеріально-технічні ресурси та 
світових цін на сільськогосподарську 
продукцію. При зміні того чи іншого 
показника модель автоматично пере-
раховує результати і найбільш точно 

відображає ситуацію за певних умов го-
сподарювання.

У перших трьох пілотних тренінгах за-
галом взяло участь 40 осіб з різних частин 
України. Це були як керівники невеликих 
господарств, так і економісти, бухгалте-
ри великих агропромислових компаній. 
Учасники брали активну участь в обго-

воренні найбільш поширених проблем 
сільського господарства України, у ви-
рішенні практичних та ситуаційних за-
дач. За результатами оцінки тренінгів та 
зворотного зв’язку можна зробити ви-
сновок, що така практика на вітчизняно-
му ринку є досить новою і сприймається 
представниками сільськогосподарських 
підприємств з великою цікавістю, однак 

і зі здоровим скептицизмом. Це у своє-
му поєднанні породжує головне для нас 
досягнення – пошук нових рішень, роз-
виток, раціоналізацію, а як результат – 
плідну та активну співпрацю з аграріями 
нашої країни.

У ході тренінгів було виявлено питан-
ня, які потрібно досліджувати і над вирі-
шенням яких потрібно працювати. Тому 
робота в даному напрямку тільки почи-
нається! Адже основна місія всього ко-
лективу компанії Спектр-Агро – надан-
ня повного спектру ефективних рішень 
нашим клієнтам.

Довгей Надія,
економіст з фінансової роботи

e-mail: nadiya.dovgey@spectr-agro.com

Фінансовий аспект 
ефективних рішень

Н
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Партнер  СПЕКТРСПЕКТР Партнер 

Що Вас спонукало стати фермером? З 

чого починали бізнес?

Мій батько 30 років працював бригади-
ром тракторної бригади. Я після 7-го і 8-го 
класів підробляв «прицепщиком» у тата в 
бригаді, після 9-го – помічником комбай-
нера на комбайні СК-6 «Колос». Потім за-
кінчив Уманський сільськогосподарський 
інститут, стажувався в Німеччині у фермера. 
У 1980 р. мене обрали головою колгоспу ім. 
Леніна, в 1997 р. – головою КСП «Україна», 
що в Ольгополі. В 2000 р. КСП «Україна» 
реорганізували в Агрофірму «Ольгопіль», і 
неабиякими зусиллями ми зуміли зберегти 
цілісність земельного та майнового ком-
плексу підприємства, примножити його та 
модернізувати.

Які досягнення, на Вашу думку, в гос-

подарстві найважливіші?

На мій погляд, головне досягнення в 
тому, що ми зуміли створити чудову коман-

ду однодумців-спеціалістів, які працюють 
на перспективу. Вся моя сім’я: дружина, діти 
працюють в агрофірмі, і це дає свої плоди.

Чому навчилися в агробізнесі за ці 

роки?

Навчився соціальної відповідальності. 
Мій бізнес має бути в гармонії з красою, 
культурою й духовністю.

(Павло Євгенович скромно промовчав 
про те, що на потреби ЗСУ в 2014–2015 
рр. передано 3 автомобілі «КАМАЗ», ви-
ділено 150 тис. грн та постійно надають 
допомогу продуктами харчування. Осо-
бливу увагу тут приділяють ремонту та 
будівництву доріг. Тільки в 2015 р. побу-
довано 2 км асфальтобетонної дороги 
в с. Ольгопіль та 10 км дороги з білоще-
беневим покриттям у Немирівському ра-
йоні на загальну суму понад 3 млн грн. 
У с. Мельниківці Немирівського району 
здійснили капітальний ремонт місцевої 

школи та побудували нову котельню, на 
що було виділено 1,5 млн грн. У цьому 
ж селі збудували та обладнали сучасну 
амбулаторію на суму 830 тис. грн. Також 
провели капітальний ремонт та обладна-
ли, відповідно до євростандартів, відді-
лення денного стаціонару амбулаторії в с. 
Ольгопіль, на що витратили 540 тис. грн 
(Прим. редакції).

Ви вже досягли результатів, які бага-

тьом і не снилися. Що запланували на 

найближче майбутнє?

Водночас із подальшим переоснащенням 
МТП у 2017 році плануємо побудувати лі-
нію з переробки молока ізраїльської фірми 
«Тесса», на якій вироблятимемо пастеризо-
ване молоко, йогурти, кефір, сметану, м’які 
сири та інші молочні продукти.

Разом із територіальною громадою пла-
нуємо побудувати дитячий садочок на 130 
місць.

Як завершили 2016 рік? Чи вдалося 

досягти запланованого?

Рік закінчили непогано, Бога немає чого 
гнівити – впорались із поставленими за-
вданнями.

На яких культурах спеціалізується гос-

подарство і за яким принципом форму-

ється сівозміна?

Господарство є елітнасінгоспом, базовим 
господарством інституту фізіології рослин і 
генетики ІФРГ, офіційним дистрибутором 
компанії Zaaten Union в Україні. Ми виро-
щуємо насіння й доробляємо його на насін-
нєвому заводі фірми «Петкус».

Основні культури: озима та яра пшениця, 
озимий і ярий ячмінь, соя – вирощуємо на 
насіння, цукрові буряки, кукурудза, соняш-
ник, озимий ріпак.

Принцип формування сівозміни: техно-
логічна та фінансова доцільність, як насін-
нєвого господарства.

Завдяки яким елементам технології 

підвищуєте врожайність?

Намагаємось іти в ногу з кращими досягнен-
нями світової агрономічної науки. Останнім 
часом активно працюємо з лінійкою мікродо-
брив Спектрум від компанії «Спектр-Агро».

Як складається співпраця з «Спектр-

Агро» та чи є переваги роботи з нами?

Уже близько 6 років ми співпрацюємо з 
компанією «Спектр-Агро» і дуже задово-
лені, що обрали саме цього дистрибутора. 

Адже в компанії працюють професійні фа-
хівці та просто чудові розумні люди, з якими 
завжди приємно спілкуватись.  

Ми використовуємо майже весь асорти-
мент продукції, яку постачає нам «Спектр-

Агро»: це і ЗЗР, і насіння сільськогосподар-
ських культур і, звісно ж, їхня власна лінійка 
мікродобрив Спектрум виробництва Вели-
кобританії. 

До речі, разом із продуктами ми додат-
ково отримуємо кваліфікований техноло-
гічний супровід від менеджерів «Спектр-

Агро», який допомагає нам отримати мак-
симальні врожаї. 

Цій компанії ми повністю довіряємо, 
позаяк поряд із плановістю, спеціаліс-
ти «Спектр-Агро» працюють у режимі 
«швидкої допомоги».

У 2016 р. Ваше господарство придбало у нас 
близько 10 тис. тонн мікродобрив Спектрум. 

Так, торік ми використовували такі мі-
кродобрива, як Спектрум Борон 150 на 
цукрових буряках, ріпаку та соняшнику, 
Спектрум В+Мо на сої та Спектрум Zn+S 

на кукурудзі та Спектрум Мікс-С як комп-
лексне добриво на всіх культурах. 

На Вашу думку, які з культур сьогодні є 

найрентабельнішими?

Усі культури рентабельні, якщо зуміти 
розкрити їхній біологічний потенціал уро-
жайності. Втім, у цьому нам допомагає 
«Спектр-Агро».

Якщо порівнювати два останні се-

зони, наскільки суттєвою була різни-

ця в урожайності з огляду на особли-

вості погодних умов?

2016 рік був досить вдалим для вироб-
ництва, склались чудові погодні умови 
порівняно з засушливим 2015 роком, 
коли врожайність була на 30% меншою, 
а врожайність кукурудзи – взагалі вдвічі.

Чи є труднощі зі збутом?

Труднощів зі збутом у нас, на ща-
стя, немає, є просто бажання вигідніше 
продати свою продукцію, як у кожного 
аграрія. 

Будь-який бізнес – це в першу чер-

гу робота з людьми. Що найважче в 

управлінні людьми?

Найважче в управлінні – забезпечити 
стабільну роботу в нестабільний час і в 
нестабільній країні.

Чи є у Вашого господарства своя 

родзинка, чим воно відрізняється від 

інших?

Нестандартні підходи до вирішення 
питань соціально-економічного розвит-
ку тих сіл, де ми орендуємо землі.

Які поради можете дати ферме-

ру-початківцю?

Потрібно вирішити 4 ТРЕБА: знати, 
вміти, могти, діяти!!!

Неллі Булаченко, 
директор департаменту маркетингу
e-mail: nelly.bulachenko@gmail.com

СТОВ Агрофірма «Ольгопіль», що на Вінниччині, спеціалізується 
на виробництві елітного насіння зернових та технічних культур. 

Загальна площа орендованих земель становить 9000 га. Підприємство 
добре відоме не лише високими економічними результатами діяльності, 

а й гостинністю, з якою тут приймають гостей науково-практичних 
семінарів, днів поля та партнерів. Цього разу про любов до своєї справи, 

соціальну відповідальність бізнесу та секрети технологій спілкуємося з 
директором підприємства – Павлом Євгеновичем Каленичем.

Знати, вміти, могти, діяти!!!
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ротягом останніх 6-ти років на 
ринку агрохімікатів особливий попит мають 
препарати, що містять амінокислоти. Найе-
фективнішим є застосування таких препа-
ратів для передпосівної обробки насіння, 
позакореневого підживлення та фертигації. 
В цій статті ми розглянемо роль амінокислот 
у життєдіяльності рослин та узагальним їхні 
функції в рослині. Тож, сподіваємося, ці дані 
допоможуть вам ефективніше використо-
вувати препарати, що містять амінокислоти 
в технологіях вирощування сільськогоспо-
дарських культур. 

Основною лімітуючою причиною, яка 
перешкоджає розкриттю генетичного по-
тенціалу сучасних сортів, є фізіологічні 
порушення, серед яких слід виділити не-
сприятливі абіотичні фактори (різкі пере-
пади денних та нічних температур, волого-
забезпеченість), біотичні чинники (вплив 
фітопатогенів) і технологічні (пошкодження 
рослин сільгосптехнікою). Для подолання 
стресу рослини змушені «включати» меха-
нізм саморегуляції, внаслідок чого відбу-
ваються зміни в процесах обміну речовин: 
підвищується проникність мембран, збіль-
шується вміст іонів кальцію в цитоплазмі, 
знижується концентрація калію, посилю-
ється дихання, пригнічується фотосинтез, 
сповільнюються процеси росту та поділу 
клітин, активізується синтез стресових біл-
ків, збільшується утворення гормонів стре-
су – абсцизової кислоти та етилену.

Ефективним технологічним прийомом, 
що сприяє зниженню стресового наванта-
ження на рослинний організм абіотичних, 
біотичних та технологічних чинників, є 
диференційоване внесення антистресо-
вих препаратів органічної природи, що 
мають рістрегулювальну активність і здат-
ні формувати підвищену стійкість рослин 
до несприятливих факторів зовнішнього 
середовища. Механізм антистресової дії 
амінокислот пов’язаний із їхньою здатні-
стю проникати через листкову поверхню в 
клітинні структури й активно залучатися в 
метаболічні процеси синтезу білкових мо-
лекул, у тому числі так званих стресових 
білків. При цьому рослина, отримуючи го-
товий будівельний матеріал, істотно скоро-
чує енерговитрати на синтез власних аміно-
кислот із неорганічних молекул. Це сприяє 

швидшій післястресовій активізації всіх фі-
зіологічних процесів рослини і насамперед 
фотосинтезу.

Що ж таке амінокислоти?
Амінокислоти – основні структурні оди-

ниці білків і важливі субстрати метаболізму 
азоту в організмі. З амінокислот утворю-
ються пурини, піримідини (з них далі – 
нуклеїнові кислоти), похідні піролу – пор-
фірини, пептиди, білки, ферменти і багато 
інших речовин із високою фізіологічною ак-
тивністю. За потреби амінокислоти можуть 

бути використані й як джерело енергії шля-
хом окислення їхнього вуглецевого скеле-
ту. Амінокислоти містять аміногрупу (-NН2) 
і карбоксильну групу (-СООН). У білкових 
амінокислот аміногрупа розташована біля 
С-2 атому (за старою номенклатурою -ато-
му), тому їх називають -амінокислотами. 
У всіх амінокислот (крім гліцину) С-2 атом 
має 4 різних замінники і тому є оптично ак-
тивним, хіральним. Амінокислоти можуть 
існувати у вигляді пари оптичних антиподів 
L та D.

До L (лівого) ряду, в якого NН2 група 
розміщується ліворуч від осі, відносяться 
природні амінокислоти. D (праві) аміно-
кислоти виявляють украй рідко, напри-

клад у клітинній стінці бактерій (рис. 2).
Оптичні антиподи відрізняються й тим, 

що вони обертають площину поляриза-
ції праворуч (+) або ліворуч (–). Також 
вони мають однакові хімічні та фізичні 
властивості, але в біохімічних (фермен-
тативних) реакціях між собою реагують 
тільки хіральні партнери одного, напри-
клад L-ряду. R-бічні ланцюги, радикали 
– варіюють у різних амінокислот, саме 
R-радикали визначають індивідуальність 
амінокислот, що дає змогу розділити їх 
на 4 групи. 

У першій групі радикал – це вуглевод-
ний ланцюг, який надає амінокислоті гід-
рофобних властивостей (аланін, валін, 
лейцин, ізолейцин, пролін, фенілаланін). 

Друга група – неіонізована, поляризу-
юча, до якої входять: сірковмісна мер-
каптогрупа (цистеїн, цистин, метіонін), 
гідроксигрупа (серин, треонін, тирозин), 
амід карбонової кислоти (аспарагін, глу-
тамін) чи гетероцикл (триптофан). 

Третю групу складають амінодикар-
бонові кислоти (глутамінова та аспара-
гінова). 

Четверта група – діаміномонокарбонові, 
основні амінокислоти (лізин, аргінін, гісти-
дин). Найпростіша амінокислота (гліцин) 
нетипова, оптично неактивна і не входить до 
жодної з вказаних вище груп. 

Крім 20 білкових (протеїногенних) 
амінокислот, рослини містять у невели-
ких кількостях ще понад 200 видів віль-
них амінокислот. Останні беруть участь 
у різних процесах обміну, в побудові 
небілкових сполук. У своєму обміні віль-
ні амінокислоти пов’язані з білковими. 
Таким чином, вони відіграють важливу 
роль у життєдіяльності рослин. Саме від 
білків, їх якісного і кількісного складу в 
рослинах, залежить стійкість рослин до 
стресових умов та подолання їхніх на-
слідків. Деякі амінокислоти важливі для 
гормонального обміну рослин, а також 
слугують будівельним матеріалом в утво-
ренні клітинних стінок у рослині (табл. 1).

Роль амінокислот у захисті
рослин від стресів

Виробничий досвід показує, що сучасні 
сорти і гібриди культур інтенсивного типу 
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більш чутливі до стресових факторів, ніж 
«старі» сорти екстенсивного типу. Мож-
ливо, це зумовлено тим, що під час се-
лекції високоврожайних сортів культур 
губляться гени, які кодують культури на 
отримання високої врожайності за не-
сприятливих стрес-факторів. За форму-
вання високих урожаїв культури активу-
ють їхні обмінні процеси, що ускладнює 
процес адаптації рослин до стресів.

Саме ненормований вплив стресів на 
культуру викликає загострення розвитку 
хвороб, шкідників, прояв некрозів і хлоро-
зів, загальне зниження врожайності та по-
гіршення якісних характеристик продукції, 
а за надмірного впливу – призводить до 
пошкодження, а то й до загибелі рослин.

Залежно від того, в якій фазі росту і 
розвитку культури схильні до впливу 
фітостресантів, зниження врожайності 
може становити від 5 до 70%. Однак 

завдяки науковим дослідженням до-
ведено, що обробка культур амінокис-
лотами – проліном, аргініном, аспара-
гіновою, глутаміновою, бурштиновою 
кислотами, а також олігосахаридами, 
поліамінами, моно- і дисахаридами й 
іншими біологічно активними речови-
нами, підсилює захист від фітостресів. 
Усі амінокислоти являються попередни-
ками або активаторами фітогормонів. 
Саме гормони визначають, які органи 
рослинного організму потрібно форму-
вати: коріння, стебло, листя, квітки чи 
плоди. За сприятливих умов вирощу-
вання культур виробництво продуктів 
їхнього фотосинтезу триває нормально, 
що забезпечується фітогормональним 
балансом. За фітостресів у організмі 
рослин підвищується концентрація гор-
монів стресу – абзцизової кислоти та 
етилену (гормон старіння). Як резуль-

тат – гальмуються ростові процеси, 
погіршується поглинання й утилізація 
елементів мінерального живлення, спо-
вільнюється прибавка біомаси. Продук-
ти фотосинтезу і метаболічних реакцій 
перенаправляються на формування пло-
дів. Гормональний дисбаланс, що виник 
унаслідок стресу, призводить до галь-
мування ростових процесів у рослини і в 
подальшому до її відмирання. Тож, звіс-
но, за таких умов урожайність культури 
знижується.

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що добрива зі вмістом амінокислот є 
проривом на ринку добрив, які здатні за 
правильного застосування змінити «об-
личчя» системи удобрення. Вони є силь-
нодіючим знаряддям у руках агронома. 
Однак для прояву їхньої ефективності 
необхідно змінити ставлення до рослини, 
і розглядати її не просто як спосіб отри-
мання врожаю та прибутку, а як живий 
організм, який відгукується на добре 
ставлення до неї. Використання добрив 
із вмістом амінокислот для позакорене-
вого підживлення має вийти за рамки 
«внесемо, коли вийде», вже не кажучи 
про те, що рослина має бути забезпечена 
основними макроелементами. 

Тому, компанія «Спектр-Агро» про-
понує зі своєї лінійки мікродобрив спе-
ціально розроблену формуляцію добри-
ва-антистресанта Спектрум АскоРіст зі 
вмістом екстракту морських водоростей, 
гормонів росту, амінокислот, мікро- та 
макроелементів для широкого спектра 
культур.

Неллі Булаченко, 
директор департаменту маркетингу
e-mail: nelly.bulachenko@gmail.com
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АМІНОКИСЛОТИ –
СПОЛУКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ,

 АБО ЯК ЗАДІЯТИ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ

Таблиця 1

Амінокислота Функції у рослинах

Аргінін Подолання сольового стресу; розвиток кореневої системи
Аспарагінова кислота Стимуляція проростання насіння; як будівельний матеріал для інших амінокислот, постачальник органічного азоту

Глутамінова кислота
Активізує проростання насіння, сприяє відкриттю продихів, поліпшує запилення, попередник хлорофілу та амінокислот, 
активатор механізмів стійкості до патогенів, стимулятор росту, проявляє властивості хелатуючого агента

Аланін Синтез хлорофілу; толерантність до посухи; регулювання роботи листкового продиху для оптимізації водного обміну
Гліцин Синтез хлорофілу; регулювання роботи листкових продихів, процесу запилення; хелатування мікроелементів

Гістидин
Хелатуючий агент для поліпшення поглинання елементів живлення; регулювання роботи листкових продихів 
для оптимізації водного обміну

Треонін Регулює роботу листкових продихів під час спекотної погоди

Пролін
Осмотичний протектант, толерантність до спекотної і посушливої погоди, сольового стресу; регулювання 
роботи листкових продихів для оптимізації водного обміну; синтез хлорофілу

Тирозин Сольовий стрес; толерантність до спекотної погоди; проростання пилку
Валін Толерантність до спекотної погоди; проростання насіння; поліпшує процес запилення
Метіонін Стимулювання дозрівання; регулювання роботи листкових продихів для оптимізації водного обміну

Ізолейцин
Осмотичний протектант, толерантність до спекотної і посушливої погоди, сольового стресу; проростання 
пилку; запилення

Лейцин Осмотичний протектант, толерантність до спекотної й посушливої погоди, сольового стресу; проростання пилку
Фенілаланін Синтез гумінових кислот; процес запилення; синтез лігніну для зміцнення стінок клітин
Лізин Толерантність до посухи; регулювання роботи листкових продихів; синтез хлорофілу; проростання пилку
Триптофан Матеріал для синтезу гормональних речовин ауксинового типу
Серин Матеріал для синтезу гормональних речовин ауксинового типу
Таурин Толерантність до посухи та сольового стресу

П

Рис. 1. Структура амінокислот

Рис. 2
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одна задача на логіку. У колбу 
помістили один мікроорганізм, кожну 
хвилину він розмножується, утворюючи 
ще одну копію себе. Відомо, що на 30-й 
хвилині колба буде повністю заповнена 
мікроорганізмами. Питання: на якій хви-
лині колба буде заповнена наполовину? 

І одразу ж відповідь: на 29-й хвилині 
колба буде заповнена наполовину, для 
того, щоб після ще одного поділу всіх мі-
кроорганізмів заповнити її повністю вже 
на 30-й хвилині.

Схожа ситуація відбувається з люд-
ством на планеті Земля: щороку кількість 
людей збільшується, займаючи більшу 
кількість місця, використовуючи більшу 
кількість ресурсів, у тому числі й їжі. Так, 
за прогнозами ООН, уже до кінця 2030 
року населення Землі досягне позначки 
8,5 млрд осіб, у 2050 році – 9,7 млрд, а 
до кінця цього століття нас буде вже 11,2 
млрд. І якщо кількість вичерпних ресур-
сів, таких як газ чи вугілля, ми відновити 
не можемо, то забезпечення достатньою 
кількістю їжі – це й є найпростіше описа-
на «місія» сільського господарства. 

Водночас зі збільшенням потреб у про-
довольстві змінюється система ведення 
сільського господарства, відбувається де-
далі більша інтенсифікація виробництва, 
що призводе також і до збільшення об’ємів 
використання пестицидів, що є досить за-
кономірним, адже основна частина втрат 

урожаю відбувається внаслідок дії шкідли-
вих організмів. За прогнозами експертів, 
світовий ринок пестицидів уже в 2019 році 
складатиме близько 3,2 млн т із середньо-
річним приростом у 6,1% із 2014 до 2020 
року. Окрім збільшення кількості населен-
ня, факторами, що також впливають на ри-
нок пестицидів є зменшення оброблюваних 
земель, потреба у підвищенні врожайності 
культур та збільшення кількості калорій на 
душу населення. Подібна ситуація відбу-
вається і з ринком пестицидів України: з 

кожним наступним роком кількість імпорту 
пестицидів в Україну збільшується (рис. 1).

У попередніх випусках нашого журна-
лу ми розкривали теми інсектицидів та 
протруйників. Продовжуючи тематику, в 
цьому номері торкнемося теми фунгіцидів 

– хімічних речовин, що здатні повністю чи 
частково пригнічувати розвиток збудників 
хвороб сільськогосподарських рослин і ви-
користовуються для їх контролю. 

За даними вчених, близько 15% втрат і 
недобору врожаю відбувається внаслідок 
шкодочинної дії патогенів. Саме тому по-
будова ефективної системи контролю цієї 
групи організмів має важливе значення в 
загальній системі захисту культури. 

Найчастіше збудниками хвороб рослин 
є гриби чи бактерії, що поширюються пе-
реважно повітряним шляхом за допомо-
гою дощу, вітру, комахами або людиною 
в процесі обробки рослин. Є кілька шляхів 
проникнення патогенів усередину рослин: 
через природні отвори, що містяться в тка-
нинах рослин, через механічні пошкоджен-
ня чи активно інфікуючи через епідерміс.

Саме тому під час вибору фунгіцидів 
для боротьби зі збудниками хвороб не-
обхідно слід враховувати особливості 
розвитку рослин, їхній рівень уражу-
ваності хворобами, характер інфекції й 
природу дії фунгіциду.

Залежно від характеру дії на збудників 
хвороб розрізняють захисні та лікувальні 
фунгіциди. 

Захисні (профілактичної дії) пригнічу-
ють, головним чином, функціонування ре-
продуктивних органів патогену, впливають 
на збудника до того, як відбудеться зара-
ження, і запобігають розвитку хвороби, але 
вони не здатні знищити збудників, що вже 
потрапили в тканини рослини.

Лікувальні фунгіциди (викоріню-

вальної дії) впливають на вегетативні 
й репродуктивні органи збудників захво-
рювання, а також на їхні зимуючі стадії, 
викликаючи пригнічення або загибель па-
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тогену після зараження рослини. Зазвичай 
лікувальну дію мають препарати за вико-
ристання їх у вищих концентраціях. Ліку-
вальну дію на рослини можуть надавати не 
тільки речовини, що діють безпосередньо 
на збудника хвороби, але й речовини, які 
здатні інактивувати токсини або змінюва-
ти обмін речовин у рослинах, підвищуючи 
їхню стійкість до хвороб.   

Також усі фунгіциди за характером дії 
можна поділити на контактні та систем-

ні. Контактні не проникають у рослини 
або можуть досить обмежено пересува-
тися поверхнею листка, діючи на збуд-
ника хвороби безпосередньо під час 
контакту. Тривалість дії контактних фун-
гіцидів залежить від гідротермічних умов 
середовища та визначається часом пере-
бування їх на поверхні рослини в ефек-
тивній кількості.

Системні фунгіциди – хімічні сполуки або 
продукти їхнього розпаду, які засвоюються 
рослиною і можуть переміщатися організмом 
(із коренів у листя, зі старого листя в молоде і 
т. п.). У концентраціях, що не завдають шкоди 
рослині, вони запобігають зараженню всього 
організму або знищують збудників, що вже 
проникли в нього (похідні триазолу, бен-
зимідазолу тощо). Тривалість дії системних 
фунгіцидів меншою мірою залежить від мете-
орологічних умов і визначається в основному 
швидкістю й характером дії препаратів.

Утім, основною ознакою, за якою кла-
сифікують фунгіциди, є склад діючої ре-
човини, який і визначає принцип та меха-
нізм дії препарату. Сьогодні існує багато 
груп фунгіцидів за біохімічним принци-
пом дії діючих речовин, основні з них ви-
кладені нижче.

Триазоли. Найбільша група фунгіци-
дів інгібіторів синтезу стеринів. Можуть 
застосовуватися на ранніх фазах розвит-
ку рослин та для профілактичних обро-
бок. Препарати мають акропетальну дію 
і широкий спектр активності. Швидко 
поглинаються листям. Не фітотоксичні за 
рекомендованих норм витрат.

Бензимідазоли. Системні препарати, 
механізм дії яких полягає в пригніченні 
процесу поділу ядра в клітинах патоге-
нів. Добре засвоюються через кореневу 
систему та можуть рухатися вгору су-
динною системою. Досить ефективні за 
контролю збудників хвороб вегетативних 
органів, а також комплексу фітопатоге-
нів, що переносяться насінням, саме тому 
широко застосовуються в якості протруй-
ників насіння. Не фітотоксичні. 

Стробілурини. Володіють системною та 
імуностимулювальною діями. Нове поко-
ління фунгіцидів зі специфічним механіз-
мом дії (придушення мітохондріального 
дихання клітин патогенів) із високою біоло-
гічною активністю. Здатні рухатись за точ-
кою росту рослини, забезпечуючи захист 
молодих новоутворених органів. Стійкі до 
перепадів температур, швидко проникають 
у рослину, забезпечуючи тривалий захист. 
Препарати цієї групи діючих речовин варто 
застосовувати як профілактичну обробку 
на початку сезону. 

Карбамати. Мать системну дію. Про-
никають через коріння, розносяться вго-
ру судинною системою. 

Дитіокарбамати. Мають контактну 
дію, широко використовуються в сумішах 
препаратів. Мають низьку фітотоксич-
ність. Позитивно впливають на ріст і роз-

виток рослин, тому часто їх використову-
ють у період активного росту.

Піримідинаміни. Механізм дії пов’я-
заний із інгібуванням біосинтезу стеролу 
й ергостеролу. Речовини цієї групи мають 
високу активність проникнення через 
листки. Малотоксичний для комах та те-
плокровних.

Морфоліни. Дія пов’язана з інгібуван-
ням синтезу стеринів. Їх часто використо-
вують у складі комбінованих препаратів. 
Малотоксичні та високоефективні для 
обробки культур у період вегетації. Прак-
тично не викликають появи резистентних 
популяцій патогенів. Здатні проявляти ак-
тивність за низьких температур (від 6оС).

Водночас зі збільшенням інтенсивності 
технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур виникла проблема резистент-
ності деяких форм патогенів до фунгіцидів 
системної дії, тому необхідно враховувати 
особливості механізму дії фунгіцидів та фак-
тори, що можуть впливати на їхню ефектив-
ність. Для запобігання формування резис-
тентних колоній патогенів варто розробляти 
й впроваджувати в роботу комплексні сис-
теми застосування фунгіцидів як системної, 
так і контактної дії з різних груп, також вра-
ховуючи механізми ураження патогенів. 

Якщо Вам необхідна допомога у виборі 
фунгіциду, можете звертатись до наших 
менеджерів, які завжди нададуть інфор-
мацію, що цікава саме Вам, про препара-
ти, їхні характеристики та фактичну наяв-
ність. Будемо раді допомогти!

Тетяна Шкарбан, 
менеджер з постачання 

Tetyana.Shkarban@spectr-agro.com

еззаперечним є той факт, що одним 
із найважливіших елементів техно-

логічного процесу вирощування польових 
культур, який впливає на підвищення уро-
жайності та якості продукції рослинництва, 
є передпосівна обробка насіння. Багатові-
ковий досвід у землеробстві показує, що 
передпосівна обробка насіння різними ре-
човинами дає можливість поліпшити якість 
насіння та підвищити його життєдіяльність. 

Введення бобових культур у сівозміну 
дало змогу збільшити частку біологічного 
азоту в ґрунті  та істотно поліпшити сані-
тарний стан посівів. Також альтернативним 
напрямом екологічно господарювання є 
застосування мікробіологічних препаратів 
для поліпшення процесу засвоєння речовин 
з ґрунту та підвищення стійкості до уражен-
ня хворобами та шкідниками. Саме мікро-
організми є основним фактором ґрунтоу-
творюючого процесу, живлення рослин  і 
фітосанітарного стану посівів. 

У практиці землеробства є 4 загальнові-
домих способи одержання ґрунтами зв’я-
заного азоту: симбіотична азотфіксація, 
асоціативна азотфіксація, надходження із 
опадами чи поливною водою і внесення 
добрив.

В розвинених аграрних країнах до 70-80 
% зернових і зернобобових культур виро-
щують із обробкою насіння бактеріальни-
ми препаратами, що на 25-40 % скорочує 
застосування мінеральних добрив. Так, у 
Великобританії з мінеральними добривами 
в ґрунт щорічно вноситься близько 1,6 млн. 
т азоту, при цьому бобові рослини забезпе-
чують надходження майже 0,5 млн. т азоту. 
У США азотний дефіцит ґрунту покриваєть-
ся бактеріальними добривами на 45 %, в 
еквівалентному обчисленні тут використо-
вується 13 млн. т біологічного азоту, тоді як 
мінеральних азотних добрив близько 9 млн. 
тон. В Україні застосування інокулянтів доз-
воляє щорічно економити близько 1 млн. тон 
азотних добрив, що сприяє зменшенню со-
бівартості  продукції рослинництва.

 Особливістю бактеріальних добрив є те, 
що за їх використання поліпшується енергія 
проростання та  схожість насіння,  підви-
щується стійкість рослин до різних хвороб, 
покращується урожайність культур та якість 
продукції, в продуктивних органах рослин 
не утворюються нітрати та нітрити, їх кіль-
кість навпаки, знижується в 1,5 – 2 рази, від-

новлюється і покращується структура ґрунту. 
Встановлено, що 1 кг азоту, зв’язаного 

азотфіксуючими бактеріями в ґрунті, в 13 
раз дешевше, ніж еквівалентна кількість 
азоту, що вноситься з мінеральними до-
бривами. У симбіозі із бульбочковими 
бактеріями Bradyrhizobium japonicum рос-
лини сої здатні засвоювати з атмосфери за 
вегетацію від 70 до 280 кг/га азоту, причо-
му 20–35 % із цієї кількості залишається у 
ґрунті з пожнивними рештками (Мал).

В ґрунтах України, де традиційно виро-
щують горох, люцерну, конюшину, існують 
природні популяції відповідних цим куль-
турам бульбочкових бактерій, чисельність 
яких досягає 104-106 клітин на 1 г ґрунту. 
Ризобії складають відносно невелику ча-
стину ґрунтової мікробіоти – від 0,1 до 0,8 
% загальної її чисельності. Дослідженнями 
встановлено, що усьпішна інокуляція бобо-
вих відбувається тоді, коли титр бульбоч-
кових бактерій складає не менше 104 клітин 
на 1 г ґрунту. Відомо, що ризобії можуть по-
трапляти в ґрунт у складі комерційних іно-
кулянтів, розповсюджуватися повітрям, із 
насінням або культивуватись як симбіонти 
місцевих бобових рослин. 

При передпосівній інокуляції бобових 
рослин кількість бульбочкових бакте-
рій, що потрапляють у ґрунт, залежить від 
розміру насіння, густоти посівів та методу 
інокуляції. Високоякісні інокулянти забез-
печують потрапляння не менше, ніж 2  103 

клітин бактерій на одну насінину. Із плином 
часу кількість ризобій у ґрунті швидко зро-
стає за рахунок їх вивільнення із бульбо-
чок, що відмирають після закінчення веге-
тації бобових рослин. У багатьох випадках 
це забезпечує домінування штамів–іноку-
лянтів впродовж 5-15 років після першої, 
вихідної інокуляції.  

Саме тому багато аграріїв вважають, що 
в ґрунті вже містяться природні азотфіксую-
чі бактерії у достатній кількості, але на прак-
тиці майже не можливо визначити їх кіль-
кість та ефективність, особливо в останні 4 
роки, коли спостерігаються значні перепа-
ди температур, повітряні і ґрунтові засухи з 
постійним дефіцитом опадів, які негативно 
впливають на формування симбіотичного 
апарату. Використання якісних інокулянтів 
з високим титром бульбочкових бактерій 
дає впевненість у функціонуванні симбі-
отичного апарату, що дозволить повною 

мірою реалізувати генетичний потенціал 
сучасних сортів і забезпечить найвищі уро-
жаї та якість продукції.

Одним з вирішальних чинників, що 
впливає на ефективність бактеризації є 
форма біопрепарату, основними з яких є: 
рідка, напіврідка (суспензійні мікробні пре-
парати; препарати зі згущувачами – гельна 
форма препаратів),суха та гранульована. 

Суху форму біопрепаратів виробляють на 
основі різноманітних матеріалів: активоване 
вугілля, торф, вермикуліт, для кращого утри-
мання субстрату на поверхні насінини дода-
ють прилипач. Найбільш поширеною препа-

РЕАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ, 
А НЕ ТРЕНД ТА ДАНИНА МОДІ!

Б
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ративною формою бактеріального препарату 
є торфова - стерильна та нестерильна.  Іно-
кулянти на нестерильному торфі – більш до-
ступні за вартістю, але менш ефективні. Крім 
того, при невідповідних умовах зберігання 
(волога, температура), нестерильний торф 
втрачає стабільність і кількість бактерій (титр) 
в препараті знижується. Перевагами стериль-
ної форми є тривалий термін зберігання, 
захищеність бактеріального компоненту від 
несприятливих факторів навколишнього се-
редовища. Недоліком сухої форми є відносна 
невисока технологічність.

 Рідка форма інокулянту, як правило, має 
два компоненти власне бульбочкові бактерії 
та фізіологічно активні речовин, які здійсню-
ють пряму регуляцію росту рослин, істотно 
поліпшують використання добрив завдяки 
швидкому росту кореневої системи й підви-
щенню її поглинальних властивостей, не до-
пускають інфікування рослини патогенними 
мікроорганізмами, підвищуючи стійкість до 
хвороб. Спостерігається також позитивний 
вплив рістстимулюючих речовин на активі-

зацію бобово-ризобіального симбіозу при 
застосуванні комплексних препаратів, навіть 
за невдалої інтродукції виробничого штаму 
в складних екологічних умовах спостеріга-
ється позитивний ефект від їх дії. Крім того, 
ефективність роботи симбіотичного апарату 
також залежить від взаємовідносин макро- 
і мікросимбіонта, агрокліматичних умов, 
властивостей ґрунту,   забезпеченості рослин 
елементами живлення.

Одним із факторів, що обмежує ак-

тивність симбіозу сої і бульбочкових бак-
терій — є підвищена кислотність ґрунту. 
Діапазон значень рН ґрунтового розчину 
для симбіозу сої коливається від 5,5 до 8,5, 
проте потужний симбіотичний апарат соя 
формує за оптимальних значень рН від 6,6 
до 7,0. На кислих ґрунтах рослини сої утво-
рюють менше кореневих волосків, знижу-
ється поглинаюча здатність кореневої сис-
теми, сповільнюються обмінні процеси в 
рослині. Крім того, із наукових досліджень 
та літературних джерел відомо: кислі ґрун-
ти містять значну кількість бульбочкових 

бактерій, але за таких умов вони втрачають  
свою вірулентність та активність.

Нестача вологи негативно впливає не 
лише на рослини сої, а й на бульбочки. В 
результаті відбуваються певні зміни у фо-
тосинтезі, та викликає дефіцит вуглеводів у 
рослинному організмі. Оскільки включають-
ся механізми збереження, і всі поживні еле-
менти витрачаються на побудову та розвиток 
кореневої системи, а саме нових корінців для 
«пошуку» води. Таким чином, нестача вугле-
водів у рослині знижує активність рівня азот-
фіксації, що спричиняє некротичні процеси у 
бульбочках. Після нормалізації водного об-
міну в рослині, яка перенесла водний стрес, 
старі бульбочки вже не відновлюють своїх 
функцій. Водночас на периферійних корінцях 
кореневої системи утворюються нові дрібні 
бульбочки, рівень фіксації азоту яких значно 
нижчий ніж тих, що втратили життєздатність.

Ще одним екологічним фактором який 
впливає на бульбочкові бактерії є темпера-

тура. Оптимальний температурний режим 
для формування та ефективного функціону-
вання азотфіксуючих структур є діапазон тем-
ператур від 15 до 30 0С. Встановлено, що в сої 
утворення бульбочок та зв’язування молеку-
лярного азоту в них відбувається і при темпе-
ратурі 32 0С, проте  інтенсивність цих проце-
сів значно знижується. Температура нижче 
10 0С спричинює появу ознак холодового 
стресу. При цьому температурний режим має 
прямий вплив на процеси симбіотичної азот-
фіксації, що полягає в інгібуванні бульбоч-
коутворення та прискоренні їх старіння, так 
і опосередкований: через пригнічення роз-
витку кореневих волосків, зміну сприйнят-
ливості бактерій до кореневих волосків. У 
відповідь на дію несприятливих температур 
у бобових рослин, ризобій та утворених між 
ними симбіотичних структурах відбувається 
синтез стресових протеїнів. 

ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ВИКОРИСТОВУВАНИХ ІНОКУЛЯНТІВ 

Препарат Постачальник
Препаративна 

форма

Кількість 

(титр) 

бактерій, 

млрд./г.(мл)

Склад

Штам  

Bradyrizobium 

japonicum

Термін 

висіву насіння

Ризогумін
Інститут с.-г. 
мікробіології 

Чернігів
Торф 2,5х109

Bradyrizobium japonicum + 
фізіологічно активні 

речовини
М-8 В день посіву

БТУ –Р БТУ - Центр рідка 2,0х109

Bradyrizobium 
japonicum+Rhizobium legumi-

nosarum 6x109 і біологічно 
активні речовини

- В день посіву

Optimize
Monsanto BioAg 

Inc.
розчинний 
концентрат

2,0х109 Bradyrizobium japonicum + 
ліпохіто олігосахарид 1х10-7 %

-
120 днів 

від обробки насіння

Optimize 400
Monsanto BioAg 

Inc.
розчинний 
концентрат

5,0х109 Bradyrizobium japonicum + 
ліпохіто олігосахарид 2х10-7 %

-
120 днів 

від обробки насіння

HicoatSuper BASF
двокомпонентна 
рідка формуляція

1,0х1010 Bradyrizobium japonicum +  
екстендер

532 C
90 днів 

від обробки насіння

RhizoFlo 5 BASF рідкий 3,0х109 Bradyrizobium japonicum -
24 години 

після обробки

HiStick BASF
Стерилізований 

торф
2,0х109 Bradyrizobium japonicum 532 С

24 години 
після обробки

RhizUp BASF
Стерилізований 

торф
2,0х109 Bradyrizobium japonicum 532 С

24 години
 після обробки
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Показники максимальної симбіотичної  азотфіксації 

В умовах України бактеріальні препарати 
забезпечують підвищення продуктивності 
бобових культур у середньому на 10-30 %, 
а зростання вмісту протеїну в рослинах на 
2-6 %, навіть при наявності в ґрунті попу-
ляцій аборигенних або раніше індукованих 
бульбочкових бактерій.  

Останніх 10 років українським спожива-
чам доступні інноваційні і високоякісні іно-
кулянти для насіння сої як вітчизняного, так 
і іноземного виробництва – такі як  Опті-
майз та Оптімайз 400, HiCoatSuper, HiStick, 
RhizUp та багато інших (табл.). 

Двокомпонентні інокулянти Оптімайз 

та Оптімайз 400,  створені за сучасної за-
патентованої технології, на основі чистої 
культури бактерії Bradyrhizobium japonicum 
з використанням компонентів формуляції, 
що подовжують термін виживання бакте-
рій на насінні, в комплексі з ліпохітооліго-
сахаридом  унікальною молекулою, яка в 
момент присутності покращує живильні 
властивості рослин, сприяє продуктивно-
му утворенню азотфіксуючих бульбочок, а 
також розвитку коріння і молодих пагонів. 

Особливої уваги заслуговує пре-іно-

кулянт ХайКот Супер + ХайКот Супер 

Extender з найбільшою концентрацією бак-
терій на 1 г продукту 1х1010, що на сьогодні 
є найвищим показником на ринку бактері-
альних препаратів. Формуляція препарату 
дозволяє досягати позитивного ефекту неза-
лежно від сорту та умов навколишнього се-
редовища, а препарат зберігає ефективність 
протягом тривалого часу.  Живильне сере-
довище ХайКот Супер Extender є ключовим 
фактором між рослиною і ґрунтовими бакте-
ріями та запускає роботу ряду рослинних ге-
нів, включення яких чітко корелює з ранніми 
стадіями симбіозу, а також сприяє утворенню 
примордія бульбочки — тканини, де відбува-
ється ініціація клітинного поділу. Іншими сло-
вами, ХайКот Супер Extender є ініціатором 

бульбочкоутворення та робить симбіотичний 
апарат більш стабільним, ефективним та 
продуктивним. Даний препарат забезпечує 
виживання бактерій на поверхні насінини до 
90 днів, тому пре-інокулянт ХайКот Супер 
популярний у господарствах із великими пло-
щами, де обробку насіння проводять завчас-
но за тижні, а то й місяці до початку посівної 
кампанії, що дозволяє зберегти такий доро-
гоцінний час на основні технологічні операції.

Згідно з результатами досліджень, прове-
дених в різних наукових установах в Україні 
встановлено, що застосування бактеріаль-

них препаратів для інокуляції насіння сої, 
забезпечує приріст урожайності від 0,14 до 
0,60 т/га або 6,6-28,2 % порівняно із  кон-
трольними варіантами, де не проводилась 
інокуляція. Обробка насіння препаратом 
Оптімайз підвищувала урожайність насіння 
сої на 0,24-0,56 т/га або 10,1-24,5 %. На ва-
ріантах досліду, де інокуляцію проводили 
бактеріальним препаратом ХайКот Супер 
приріст до контролю становив 0,37 – 0,60 
т/га або 18,3-28,2 %. Прибавка  урожаю 
насіння сої на варіантах, де обробку про-
водили  інокулянтом ХіСтік Соя становила 
відповідно 0,18-0,39 т/га. 

Таким чином використання інокулян-
тів, що містять сучасні, високоефективні, 
культуро–спецефічні штами ризобіальних 
бактерій з підвищеною життєдіяльністю у 
високих концентраціях, забезпечує утво-
рення максимальної кількості бульбочок, 
поліпшує роботу симбіотичного  апарату і в 
цілому підвищує урожайність та якість на-
сіння, а також надає ряд вагомих переваг: 
посилюється імунітет рослин, пригнічується 
ріст патогенної мікрофлори, зменшується 
норма використання добрив, поліпшуєть-
ся якість ґрунту, зменшується забруднен-
ня навколишнього середовища та зростає 
прибутковість. 

Марина Кушнір,
керівник відділу 

науково-технологічного забезпечення
E-mail: maryna.kushnir@spectr-agro.com

Контроль Інокулянт

Хайкоут Конкурент 2Конкурент Контроль
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атяжна прохолодна весна позна-
чилася на посівній кампанії, і сівба ку-
курудзи затягнулася в окремих регіонах 
навіть до червня. Тривала прохолодна 
погода після сівби не сприяла активно-
му розвитку кукурудзи, а часті опади у 
травні – червні вплинули на формуван-
ня кореневої системи у верхньому шарі 
ґрунту. Для кукурудзи не так важливі 
опади у фазі 8–12 листків, як у момент 
наливання зерна. Вони навпаки досить 
часто мають негативний вплив, оскільки 
перешкоджають росту кореневої системи 
вглиб. Під час розвитку кореневої сис-
теми у верхньому шарі, під час першої 
затяжної посухи, рослини починають 
потерпати і, звісно, порушується їхній 
метаболізм. Відтак ми вже не перший рік 
спостерігаємо значний негативний вплив 
посухи на врожайність кукурудзи саме у 
фазі наливання зерна. Останні два роки 
посуха змінила ареал свого впливу і пе-
ремістилася з південних регіонів в цент-
ральну та західну частини України. Це, 
звісно, негативно вплинуло на врожай-
ність культури. Загалом, на решті терито-
рії створилися сприятливі погодні умови 
для розвитку кукурудзи та формування 
високого врожаю. 

Перемінні погодні умови змушують 
фермерів уважніше добирати гібриди на-
самперед, щоб уникнути втрат урожай-
ності та для захисту культури від впливу 
високих температур. Для цього висівають 
демопосіви з подальшим детальним ана-
лізом характеристик гібридів, які забез-
печують стабільну врожайність. Цього 

року спеціалісти нашої компанії заклали 
близько 180 демоділянок. Така кількість 
закладених ділянок упродовж останніх 
років дала змогу зрозуміти, в якому ре-
гіоні певний гібрид краще придатний для 
вирощування, а також ми мали можли-
вість добирати гібриди з конкретними 
характеристиками та відповідним ФАО 
для забезпечення стабільного врожаю.

За роки вивчення наші фахівці дійшли 
висновку, що сьогодні немає особливої 
різниці, де вирощувати кукурудзу, адже 
стресові чинники є як у зоні недостатньо-
го, так і в зоні достатнього зволоження. 
В зоні достатнього зволоження першим 
стресом може бути вплив низької темпе-
ратури в момент проростання насіння та 
перезволоження ґрунту внаслідок затяж-
них весняних дощів. В зоні недостатнього 
зволоження – це посуха. Останнім часом 
у південних регіонах високі температури 
мають сильний вплив на процес запилен-
ня культури. Вони скорочують тривалість 
цвітіння волоті, що своєю чергою призво-
дить до формування качанів із неозерне-
ною верхівкою. Від високих температур у 
момент цвітіння насамперед потерпають 
гібриди з ФАО 350–450.

Беручи до уваги названі стресові чин-
ники, незалежно від регіону вирощуван-
ня, гібрид кукурудзи повинен відпові-
дати таким параметрам: мати швидкий 
стартовий ріст, раннє цвітіння, що пози-
тивно впливає на процес запилення, во-
лодіти високою толерантністю до посухи 
та швидкою вологовіддачею. За останні 
кілька років навіть фермери південних 

регіонів дедалі більше приділяють увагу 
середньораннім гібридам із ФАО до 300. 
Такі гібриди цвітуть раніше, і, відповідно, 
ймовірність отримання гарантованого 
врожаю вища порівняно з пізньостигли-
ми гібридами. Також бажаною ознакою 
є зубовий або зубоподібний тип зерна, 
який сприяє ліпшій вологовіддачі.

Проаналізувавши потреби аграріїв, 
селекціонери компанії KWS створили 
нові гібриди кукурудзи, які об’єднані під 
брендом UNIQUEDENT. Ці гібриди від-
повідають усім вимогам фермерів: вони 
мають унікальне поєднання раннього 
ФАО, швидкої вологовіддачі (зубовий 
тип зерна) та ремонтантності. Це гібриди 
КАНЬЙОНС ФАО 230, КВС 2323 ФАО 260 та КВС 

2370 ФАО 280. ФАО 230–280 є універсаль-
ним, і гібриди з таким ФАО придатні для 
культивування в усіх зонах вирощуван-
ня кукурудзи. Зубовий тип зерна сприяє 
швидкій віддачі вологи після настання 
фізіологічної стиглості, що дає змогу в 
полі досягати вологості зерна у вересні – 
жовтні навіть до 14%. У північних регіо-
нах збиральна вологість цих гібридів на 
рівні 16–20%.

Ремонтантність – це ознака, яка відпо-
відає за толерантність до посухи, як до 
ґрунтової, так і повітряної, якраз у мо-
мент наливання зерна. Це підтверджено 
багаторічним досвідом вирощування 
ремонтантних гібридів селекції KWS у 
посушливих регіонах України. Окрім 
того, ремонтантні гібриди мають високу 
стійкість до листостеблових хвороб та 
шкідників.

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ 
ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ КВС 

У 2016 РОЦІ

З

Компанія «КВС-УКРАЇНА» щороку презентує результати врожайності 
гібридів кукурудзи спочатку в полях, під час показових обмолочувань, 

а потім у статтях (надаючи усереднені дані). Наразі ще близько 50% 
посіяної кукурудзи перебуває у полі, проте вже можна зробити оцінку 

урожайності гібридів та визначити лідерів. Перед представленням 
результатів традиційно підсумуємо вегетаційний період кукурудзи та 

умови, які вплинули на врожайність.

Перевагу цих гібридів продемонстру-
вали на серії Днів поля у Полтавській, 
Черкаській та Тернопільській областях. 
Менші, проте також вельми інформа-
тивні, Дні поля із безпосереднім зва-
жуванням у полі проводили в основних 
областях вирощування кукурудзи. На 
цих заходах була можливість перевірити 
врожайність гібридів та збиральну во-
логість кукурудзи безпосередньо в полі і 
пересвідчитись у високій якості цих уні-
кальних гібридів. Особливою відмінні-
стю названих гібридів є їхня стабільність 
незалежно від регіону вирощування. Про 
що й свідчать середні показники врожай-
ності гібридів кукурудзи UNIQUEDENT та 
гібрида КЕРБЕРОС ФАО 310 у різних ґрунто-
во-кліматичних зонах. Результати вро-
жайності подані на графіках 1–2.

За результатами врожайності лідером 
у зоні Полісся виявився гібрид КВС 2323 
ФАО 260 з показником 10,1 т/га (в перера-
хунку на вологість 14%) за середньої 
збиральної вологості 21,9%. Високий 
показник урожайності пояснюється ви-
сокою холодостійкістю та швидким стар-
товим ростом цього гібрида. Навесні 
він перевершив усі інші гібриди за цими 
показниками, що й позитивно позначи-
лося на його врожайності. Для фермерів 
північних регіонів України важливим по-
казником є вологовіддача гібрида. Най-

кращим гібридом за цим показником 
виявився КАНЬЙОНС ФАО 230 із середньою 
збиральною вологістю 20,1%.

У Лісостеповій зоні найвищу врожай-
ність сформували гібриди з вищим ФАО 
КВС 2370 ФАО 280 та КЕРБЕРОС ФАО 310 – 10,3 
т/га. Збиральна вологість становила 18,2 
та 18,7% відповідно. В Лісостеповій зоні 
погодні умови були сприятливими для 
пізнішого ФАО (за 300 одиниць). Про це 
свідчать і результати випробування тра-
диційної лінійки гібридів кукурудзи KWS. 

Найвищу врожайність на рівні 10,6 т/
га сформував гібрид КРЕБС ФАО 400, при 
цьому збиральна вологість гібрида з ФАО 
400 становила – 21,5%! Швидкій волого-
віддачі цього гібрида сприяє відкривання 
качана під час дозрівання та висихання 
обгортки качана, хоча при цьому рослина 
залишається ремонтантною. Вже не перший 
рік стабільно високими показниками від-
значаються такі гібриди, як КАЙФУС ФАО 330, 

КІНЕМАС ФАО 350 та КРАБАС ФАО 300 урожай-
ність яких була 10,1–10,5 т/га та вологість 
19,0–19,7%.  

У степовій зоні найвищу врожайність 
сформував ремонтантний, толерант-
ний до посухи гібрид КВС 6471 ФАО 340 – 
6,7 т/га. Близькі показники з урожайності 
на рівні 6,4–6,6 т/га продемонстрували гі-
бриди КРАБАС ФАО 300, КАМАРІЛЛАС ФАО 320 
та КАЙФУС ФАО 330.

Підсумовуючи результати врожайно-
сті 2016 року, можна сказати, що гібри-
ди з ФАО 280–330 є найурожайнішими. 
Хоча й гібриди з ФАО 230–280 майже не 
поступаються їм за цим показником за 
нижчої збиральної вологості. Гібриди з 
ФАО 350–400 бажано вирощувати в зоні 
з достатньою кількістю ефективної тем-
ператури та опадів у момент цвітіння та 
наливання зерна. Це такі області, як Чер-
каська, Полтавська, Вінницька та півден-
на частина Хмельницької. В південних 
регіонах України гібриди з високим ФАО 
можуть розкрити свій потенціал тільки за 
умов вирощування на зрошенні.

Загалом, у сучасних умовах вирощу-
вання кукурудзи, за частих змін погодних 
умов, потрібно орієнтуватися на стабільні 
показники врожайності на рівні 9–10 т/
га. Ця врожайність є економічно обґрун-
тованою, а з добором «правильних» гі-
бридів є щорічно досяжною. Компанія 
KWS пропонує вам саме такі гібриди, які 
витримують примхи природи, добре від-
дають вологу після достигання, а головне 
– щорічно формують урожайність на рів-
ні 9–11 т/га з потенціалом до 15–17 т/га за 
інтенсивних технологій вирощування. 

 Сергій Красновський, 
продакт-менеджер по кукурудзі та 

олійним культурам ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
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Графік 1. Середні показники врожайності гібридів кукурудзи 
KWS UNIQUE DENT 

та гібрида КЕРБЕРОС ФАО 310  у зоні Полісся (4 локації)

Графік 2. Середні показники врожайності гібридів кукурудзи 
KWS UNIQUE DENT та гібрида КЕРБЕРОС ФАО 310  

у зоні Лісостеп (14 локацій)
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Графік 3. Середні показники врожайності гібридів кукурудзи 
KWS із ФАО 300–400 у зоні Лісостеп (8 локацій)

Графік 4. Середні показники врожайності гібридів кукурудзи 
KWS із ФАО 300–400 в зоні Степ (4 локації)
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нії AgLeader, яка є світовим виробником 
обладнання для точного землеробства 
(монітори-контролери управління всіма 
процесами самохідних і причіпних ма-
шин, навігаційне обладнання, електро-
приводи та системи атоматичного управ-
ління). Сервісна команда ознайомилась 
із новинками ринку, вивчала будову й 
принцип роботи систем автоматично-
го підрулювання, а також отримала до-

даткові практичні знання щодо ведення 
точного землеробства та GPS оновлен-
ня GPS200, Direct Command 100, Seed 
Command 100, SMS100, OptRx, ISOBUS, 
Displays 100.

П’ятий етап навчань відбувся на базі 
компанії Deutz Україна (м. Буча). Спе-
ціалісти компанії Deutz провели повний 
інструктаж із технічного обслуговування 
двигунів їхньої торгової марки, а саме 
тих, які стоять на самохідних обприскува-
чах Hardi. Додатково ознайомили з будо-
вою двигуна, продемонстрували полом-
ки, які виникають під час неправильного 
використання. Роз’яснили, як доносити 
цю інформацію до кінцевих спожива-
чів задля уникнення цих несправностей. 
Пройшли інструктаж з діагностики. 

Під кінець року досвідчені сервісні ін-
женери нашої компанії поділилися знан-

нями з молодшими колегами та провели 
теоретичний і практичний шостий за-

ключний навчальний курс з причіп-
них і самохідних оприскувачів Hardi. 
Продукт-менеджер компанії AgLeader 

провів повний інструктаж щодо систем 
навігації й автоматичного підрулюван-
ня самохідного обприскувача. Інженери 
нашої сервісної служби закріпили та уза-
гальнили знання з калібрування системи 
автоматичного підрулювання і провели 
тестові заїзди на закритій території.

Таким чином, наші сервісні інженери, 
завдяки отриманим знанням та досвіду, 
гарантовано нададуть Вам високоякісний 
сервіс і технічну підтримку в режимі 24/7. 

Сергій Сухецький,
заступник комерційного директора

e-mail: sergiy.sukhetskyi@spectr-agro.com

плином часу місце старих самохід-
них агрегатів в автопарках господарств 
дедалі частіше займає нова продуктивніша 
та вигідніша в експлуатації сільгосптех-
ніка. Однак хто ж навчить механізаторів 
правильно експлуатувати останню модель 
оприскувача? І де знайти кваліфікованих 
сервісників, які відмінно обслужать нову 
техніку? Втім, компанія «Спектр-Агро» 

давно впоралася з цією проблемою. Адже 
навчання, які проводять для сервісних спе-
ціалістів компанії, допомагає іти в ногу з 
невпинним прогресом.

Сервісні інженери компанії «Спектр» 

уміло поєднують щоденні трудові будні з 
навчаннями й їм давно відома аксіома, що 

найбільше клієнти цінують якісний сер-

віс та його вчасне надання, з нами пого-
джуються і самі виробники техніки. Кожен 
виробник сьогодні ставить перед своїм 
дилером вимогу – мати висококваліфіко-
ваний персонал, який зможе надавати від-
мінну технічну підтримку й якісний сервіс. 
Саме задля цього вони проводять протягом 
року безліч сервісних курсів – тренінгів, а 
компанія «Спектр-Агро», своєю чергою, 
забезпечує явку своїх спеціалістів для під-
вищення їхнього кваліфікаційного рівня. 
Загалом такі навчання та отримані знання 
дають змогу сервісній службі детально ви-
вчити нову техніку та зрозуміти, як за міні-
мальний термін провести по-справжньому 
якісний ремонт технічної одиниці.

Перший навчальний курс розпочався 
в лютому в Данії (м. Норс Аслев) на за-
воді причіпних і навісних обприскувачів 
торгової марки Hardi – всесвітньо відо-

мої компанії з виготовлення обприску-
вачів. Для нових сервісних спеціалістів 
провели повне ознайомлення з струк-
турою причіпного обприскувача на базі 
Commander і Navigator, a для досвідче-
них фахівців – повторне засвоєння мате-
ріалу. Інструктори компанії Hardi повні-
стю детально проаналізували управління 
рідинної системи на базі нового контро-
лера DF4: його переваги і технічні особ-
ливості обслуговування. 

Франція (м. Боренвіль), завод само-
хідних обприскувачів Hardi. За п’ятиден-
ний курс навчання нашим інженерам 
провели інструктаж із технічного обслу-
говування всіх елементів самохідного 
обприскувача Alpha EVO: шасі, дви-
гун, гідростатична трансмісія, вторин-
на гідравліка, гідромотори на колесах 
(Poclain), електричні схеми, їхнє деталь-
не розбирання і тестування, контролер 
HC9500 (9600), рідинна система DF4, 
проводили калібрування автоматичної 
підтримки висоти штанги Autohight на 
базі компонентів Norac UC5. 

У навчальній програмі поєднувалася 
теоретична частина з практичними занят-
тями з локалізації гідравлічних компонен-
тів, налаштування всіх елементів системи 
автоматичного підрулювання AutoSteer 
(SteerCommand), спеціально імітували 
несправності в окремих складових тех-
ніки, ознайомлювались із системними 
кодами неполадок, виконували процес 
пошуку та їх усунення, діагностування й 
запобігання можливих несправностей. 
Також в останній день перед повернен-
ням додому наші колеги відвідали столи-
цю Франції – Париж та оглянули основні 
туристичні пам’ятки легендарного міста.

Третій навчальний тренінг на заводі 
самохідних обприскувачів Hardi в Фран-

ції (м. Боренвіль) відбувся навесні. Спеці-
алісти компанії Hardi провели ввідний курс 
із основних характеристик нової моделі са-
мохідного обприскувача Saritor та ознайо-
мили зі структурою і нюансами технічного 
та сервісного обслуговування. 

Нідерланди… четвертий курс нав-

чання проходив у штаб-квартирі компа-

НЕМАЄ МЕЖІ ДОСКОНАЛОСТІ!
З

Загальна фотографія учасників навчання, інженери країн СНДГ

Виставкова аудиторія 
з агрегатами, які виготовляють 

на заводі в Данії

Демонстраційні стенди

Цех зі збирання самохідних 
обприскувачів

Збиральний цех

Складські машини, на яких проводились навчання.

Загальне фото учасників

Практичні аудиторії 

«Сервісні інженери Параскевич С. 
і Ворошило А. на фоні Ейфелевої вежі
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СПЕКТР Крупним планом

КРЕДИТИ 
НА АГРОТЕХНІКУ

ПроКредит Банк – надійний і стабільний банк, створений спеціально для розвитку малого, середнього та агробізнесу.

ТОВ «СПЕКТР-АГРОТЕХНІКА» – національний 
дистрибутор, який поєднує в собі професіоналізм і розвиток, та пропонує 
сільськогосподарську техніку відомих світових виробників, яка позитивно 
за-рекомендувала себе не лише у Європі, а й здобула популярність на полях 
України. 

Наші кваліфіковані менеджери завжди допоможуть Вам зробити правиль-
ний вибір. Сервісна команда щороку покращує свій кваліфікаційний рівень, 

беручи участь у навчаннях та тренінгах світових партнерів-виробників с/г техніки. Завдяки наявності великого асортименту за-
пасних частин на складі наші сервісні інженери гарантовано нададуть високоякісний сервіс та технічну підтримку у режимі 24/7. 
Товар, який ми постачаємо сільгоспвиробнику, відповідає усім стандартам європейської якості.

Сільськогосподарським виробникам та власникам бізнесу ПроКредит Банк та «Спектр-Агротехніка» пропонує скористатися ви-
гідними рішеннями з фінансування агротехніки, а також якісне і професійне комплексне обслуговування.

Додаткові переваги фінансування в ПроКредит Банку:

 Відсутність витрат на нотаріальне оформлення договору    
застави

 Відсутність комісії за дострокове погашення 

 Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс. 

 Строк фінансування – до 60 міс. 

 Індивідуальний підхід  до кожного бізнесу та ситуації  у клієнта

 Професійна команда, яка має великий досвід роботи  з с/г 
виробниками

* ставка дійсна станом на 01.01.2017 
** для кредитів до 7 млн грн на строк до 36 міс.

Більш детальну інформацію Ви можете знайти на сайтах 
www.procreditbank.com.ua та 

www.spectr-agro.com

Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20
Тел. (044) 520 94 30, (067) 659 25 76
E-mail: agro@spectr-agro.com

cь уже 13 років на поліській землі 
Луцького району, Волинської області в селі 
Лище продовжує свою господарську діяль-
ність сільськогосподарське підприємство 
«Лище». Керівник підприємства Карбов-
ський Святослав Євгенович в аграрному 
бізнесі давно, ще за часів існування ко-
лективних господарств в селах – він якраз 
працював головою колгоспу. І вже пізніше, 
після розпаду СРСР, на базі виробничої ко-
операції аграрій заснував своє підприєм-
ство з вирощування сільcькогосподарських 
культур, і зайнявся розведенням худоби.

Як розповів нам Святослав Євгенович, в 
господарстві обробляють 2000 га земель-
ної площі, але крім землі вони мають ще 
2400 голів рогатої худоби – найбільша 
щільність поголів’я по області, якої ні в кого 
немає, і 1100 свиней, так що рослинництво 
з тваринництвом об’єднують. Тому виро-
щують як кормову, так і зернову групу. А 
це 1000 га зернових: 650 га озимої пшениці 
та 400 га ярої, 150-160 га цукрових буряків, 
250 га ріпаку, 260-300 га кукурудзи на си-
лос і 120 га на зерно.

На сьогоднішній день в господарстві є 
три обприскувача, але до цього обробля-
ли двома. До появи третього агрегату під-
штовхнула наступна необхідність.

Так як підприємство здійснює повністю 
повний захист всіх, як і зернових, так і тех-
нологічних культур відповідно до передових 
європейських технологій вирощування, то 
виникло питання в якісній обробці якраз у 
весняний період при обробці цукрового бу-
ряку, коли вітряна погода, суховії, коли вітер 
зносить. Ось, так би мовити, вони придив-
лялися, придивлялися і придбали HARDI 

COMMANDER TWIN для того, щоб можна 
було їм працювати, коли пориви вітру або 
вітряна погода. І вони свого домоглися –  в 
цьому питанні уже повністю захищені.

– Якщо на зернових культурах можна 
трохи посунути, змістити терміни обробки 
на день-два, то на буряках, якщо проспиш, 
то всі знають, що далі як заросте, загуде, 
– каже з досвіду Святослав Євгенович. –  І 
тоді вже і витрату хімікатів піднімати дове-
деться. Тому взяли і придбали обприску-
вач, щоб якраз не пропустити цих опти-
мальних термінів обробки.

За допомогою COMMANDER в госпо-
дарстві обробляють повністю як технічні, 
так і зернові культури –  не поспішаючи, 
якісно, в оптимальні терміни намагаються 
це все зробити, іноді навіть і вночі.

–  Вночі, для обробки є спеціальні темпе-
ратурні режими, але серед іншого, згідно з 
передовими технологіями, коли роса падає 

велика, також не добре обробляти. Це вже 
навіть самі хімічні компанії, які продають 
хімпрепарати, також не радять, –  пояснює 
директор.

А тепер про урожайність. Вона у СГТОВ 
«Лище» стабільно висока. Хтось лише мріє 
про такі показники,  а тут вже їх досягнуто.

–  Тут немає такого великого секрету. Бу-
демо так говорити, що за минулий рік на 
коло ми мали трохи більше 50 центнерів з 
1 га ріпаку, 78 центнерів з 1 га пшениці, 85 
центнерів дав ячмінь, кукурудза на зерно 
142 центнери з 1 гектара і цукрових буряків 
мали 830 центнера з гектара, –  перерахо-
вує керівник. – Це на коло. Але були площі, 
які давали і 1090 центнерів.

Такі показники урожайності керівництво 
приписує технологіям ведення господар-
ства, в тому числі і COMMANDER.

Сьогодні підприємство ставить пе-
ред собою мету екстенсивного розвитку, 
тому що навколо всі землі вже розібрані. 
COMMANDER в господарстві експлуатують 
уже третій рік. І за цей час він зарекомен-
дував себе високоефективним, надійним і 
легким в управлінні обприскувачем, завж-
ди готовим до тривалої роботи в різних 
умовах. З появою обприскувача HARDI 
господарству вдалося вирішити пробле-
ми з внесенням засобів захисту рослин за 
вітряної погоди. Він дає точність розпилю-
вання фунгіцидної і інсектицидної групи, 

особливо фунгіцидної, коли потрібно бу-
ряк повністю покрити.

Плинності кадрів в організації немає. На-
магаються, щоб не було, взяти машину і в 
одних руках тримати. Якщо людина хоче 
йти, то вже потрібно і машину іншу.

–  Ось цей обприскувач він в одних ру-
ках, –  стверджує директор, –  Ми віддали і 
спокійні. І це ще залежить від механізатора. 
Якщо нормальний механізатор, він дивить-
ся, він тобі і не погне ті штанги, бо інший 
буде їхати, не подивиться і за стовп заче-
питься. Весною був такий момент, що цей 
механізатор був зайнятий – сіяв буряки, 
і ми витримали ці 2 дні, не давали нікому 
їздити на обприскувачі.

Не обійшлося на зустрічі і без комплі-
ментів в сторону компанії ТОВ «Спектр-

Агротехніка», дилера HARDI в Україні.
–  Я хочу зробити комплімент «Спектр-

Агротехніці», що вони нас розворушили, 
–  заявляє Святослав Євгенович, –  І особ-
ливо скажу, що менеджмент у них хоро-
ший. Тоді, коли спеціалісти підключилися, 
було друге дихання, якраз вчасно.

Так що тепер головне для ТОВ «Спектр-

Агротехніки», враховуючи побажання 
своїх клієнтів –  не збавляти темпи!

Стаття підготовлена 
на основі матеріалів компанії

 HARDI Україна

«ВІТЕР ВІЄ, ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ»

O Характеристика господарства СГ ТОВ «Лище»
Власник: Карбовський Святослав Євгенович
Земельний банк: 2 000 га
Напрямки виробництва: рослинництво і тваринництво
Профільні культури: 1000 га зернові (озимі та ярі), 150 га цукрові буряки, 
250 га ріпак, 250 га кукурудза.
Обприскувач: HARDI COMMANDER 3200 л 24 штанга FORCE з системою TWIN
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СПЕКТР Аналітика і цифри

езважаючи на погодні примхи, які 
минулого року змусили неабияк понервувати 
українських сільгоспвиробників, врожай зерно-
вих та зернобобових цьогоріч став другим після 
рекордного урожаю 2014 року – 62,95 млн. тон 
(до порівняння: 60,13 млн. тон в 2015 р, 63,86 
млн. тон в 2014 р). Основні побоювання щодо 
врожаю 2016 року стосувалися озимих зерно-
вих культур. Тривала посуха, яка встановилась  
в період осінньої посівної кампанії 2015 року, 
обумовила, в першу чергу, скорочення посівних 
площ під озимими. Так, за даними Міністерства 
аграрної політики і продовольства України, 
зерновими було засіяно 6,743 млн. га (92% від 
плану), ріпаком – 649 тис. га (79%). Внаслідок 
дефіциту вологи в ґрунті сходи не були отримані 
на 0,7-0,9 млн. га. На початку грудня стан ози-
мих на 40% площ оцінювався як добрий, ще на 
35% – задовільний, і на 25% – слабкі та зрідже-
ні. Те, яким буде врожай озимих і скільки площ 
доведеться пересівати, залежало від умов пере-
зимівлі, які після осінньої посухи були сприят-
ливими. У результаті теплого лютого на деяких 
полях з’явилися сходи, яких не було восени, а 
вже зійшовши рослини змогли зміцніти.

І все ж погодні умови призвели до зміни 
структури посівних площ. Зокрема, помітно 
скоротилися посіви ріпаку, дещо меншою ста-
ла посівна площа під пшеницею, а ось соняш-
ником було засіяно майже на 1 млн. га більше, 
ніж роком раніше, в той час як посівні площі під 
кукурудзою, на відміну від очікувань, збільши-
лися незначною мірою. Вплив погодних умов 
весни - першої половини літа на врожай 2016 
був неоднозначним. З одного боку, дощі в трав-
ні – на початку червня сприяли формуванню 
продуктивної вологи в ґрунті, а тепла погода, 
яка встановилася опісля – сприяла розвитку 
рослин. З іншого ж боку – внаслідок підвищеної 
вологості сформувалися умови для розвитку 
хвороб рослин. Збирання проходило при спри-
ятливих погодних умовах. Однак дощі в жовтні 
призупинили збирання урожаю, що призвело 
до підвищеної вологості збираних потім куку-
рудзи і соняшнику. В цілому ж, незважаючи на 
погодні примхи, за оцінками різних аналітичних 
видань, валовий збір пшениці врожаю 2016 ста-
новить 26,2 млн. тон, ячменю – 9,6 млн. тон, ку-
курудзи – 24,7 млн. тон, соняшнику – 13,89 млн. 
тон, сої – 4,05 млн. тон, ріпаку – 1,28 млн. тон.

Оскільки зерновий та олійний ринки є екс-
портно-орієнтованими, особливе значення в 
забезпеченні їх ритмічної роботи мають інф-
раструктура та логістика. Зростаючі рік від року 
обсяги експорту вимагають розвитку інфра-
структури і оптимізації логістики. Цього року 
були істотно розширені перевалочні потужнос-

ті в українських портах як для наливних, так і 
сипучих вантажів. Цьому сприяли відкриття 
нових та модернізація існуючих портових 
терміналів. У першій половині року відбуло-
ся відкриття трьох нових об’єктів: зернового 
терміналу Risoil в Чорноморському морпорті, 
зернового терміналу COFCO Agri і вантаж-
но-перевалочного комплексу Bunge в Мико-
лаївському морпорті. У другій половині року 
знаковою подією стало відкриття резервуар-
ного парку «Термінал UPSS», який дозволяє 
здійснювати перевалку тропічних олій. Також 
компанія «ТІС-Зерно» ввела в експлуатацію 
підлоговий склад одноразового зберігання 
120 тис. тон зерна. Крім того, існуючі термінали 
проводять модернізацію і нарощують перева-
лочні потужності. Так, Іллічівський зерновий 
термінал і «Ніка-Тера» запустили по другій 
суднонавантажувальній машині. Це лише най-
більші проекти, які були реалізовані в минуло-
му році. При цьому, відповідно до заявлених 
планів багатьох компаній, тенденція розвитку 
портової перевалки збережеться і в 2017 році. 
Крім того, компанії також працюють в напрям-
ку розширення потужностей з приймання та 
обробки вантажів. У цілому, це характерно 
для тих терміналів, котрі знаходяться за ме-
жею міста і мають вільні площі для розвитку. У 
терміналів, що знаходяться на території тих же 
Одеського та Миколаївського МТП, можливо-
сті для розширення обмеженіші. І мова йде не 
тільки про обмеження площі, але і пропускної 
здатності транспорту самих портів.

Втім, якщо портова інфраструктура йде на 
крок, а то і два попереду зростання обсягів екс-
порту, то транспортна логістика була за крок 
від колапсу. Ми ведемо активне життя і вже 
давно звикли, що будь-який вид транспорту 
– це не розкіш, а засіб пересування. Це ж сто-
сується і ринків. Особливо, коли мова йде про 
зерновий та олійний ринки, оскільки вони, як 
уже було зазначено вище, є експортно-орієн-
тованими. А тепер уявіть, що весь транспорт 
раптом зупинився ...

У 2016 році транспортній логістиці ставили 

чимало палиць у колеса. Першим випробу-
ванням на міцність стало посилення габарит-
но-вагового контролю для автотранспорту, 
введене практично за місяць до початку нового 
зернового сезону. Першим явним наслідком 
стало цілком логічне підвищення тарифів на 
автоперевезення. Що ж стосується очікуваної 
переорієнтації перевезень зернових вантажів з 
автотранспорту на залізну дорогу, то вона була 
не настільки критичною.

Будучи досить гнучким, ринок зміг швидко 
звикнутися з новими правилами гри. Однак 
щойно налаштувавшись на новий лад, отримав 
нову проблему – вже з боку залізниці. В період 
активного експорту зернових (жовтень-листо-
пад) виникла загроза перебоїв з поставками 
вагонів-зерновозів, обумовлена, в першу чер-
гу, обмеженими запаси ПММ. В цей же період 
великі трейдери зверталися до уряду з про-
ханням розібратися в ситуації, що склалась в 
«Укрзалізниці». Чим були обумовлені перебої 
з поставками вагонів-зерновозів, керівниц-
тво УЗ так і не пояснило. Однак для вирішення 
проблем з перевезеннями з/д транспортом з 
ініціативи Мінагропроду була створена робоча 
група, до якої увійшли представники бізнесу, 
влади і «Укрзалізниці». На початку грудня 2016 
року УЗ звернулася до Української зернової 
асоціації з проханням надати список областей, 
в яких склалася критична ситуація з постачан-
ням вагонів для вивозу зерна. 

Та все ж не зважаючи на всі негаразди, які 
були в 2016 році, експорт сільськогосподар-
ської продукції з України, не змінюючи тенден-
цію, нарощується. Тільки до країн Європи за 
2016 рік експорт української аграрної продукції 
збільшився майже на 1,6% у порівнянні з 2015 
роком і склав  $4,24 млрд. Ріст експорту завдя-
чує поставкам таких товарних груп як соняшни-
кова олія – на $505 млн., насіння соняшника – 
на $36,1 млн., цукор – на $16,5 млн.

Олег Бондар,
директор департаменту логістики та СГП

e-mail: oleg.bondar@spectr-agro.com
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Ураїна один із лідерів експорту аграрної продукції в світі

Екпорт олії соняшникової 

у світі 4,52 млн. тон

Екпортер пшениці 

у світі 17 млн. тон

Екпортер сої 

у світі 17 млн. тон

Екпортер курятини

у світі 180 тис. тон

Екпортер кукурузи 

у світі  15,4 млн. тон

Екпортерячменю

у світі  5,4 млн. тон
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ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Тираж 1300 примірників

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

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

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

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

2 Вінницьке представництво
21027 
вул. Келецька, 53, оф. 230
м. Вінниця     

(0432) 65 89 19

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

51200
вул. Радянська, 40-а 
м. Новомосковськ                                                           
Дніпропетровська обл. 

(0569) 69 62 82

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

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

70002
вул. Гнаровської, 7
м. Вільнянськ                                                                                                      
Запорізька обл. 

(06143) 4 47 74

7 Київське представництво     

08703 
вул. Промислова, 20
м. Обухів, Київська обл.                                                                                   
Для листування: а/с 97

(044) 520 94 30;

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

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64602 
вул. Жовтнева, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

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

(067) 232 84 15

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

(067) 824 21 24

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

(0482) 394 700

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

(0532) 50 80 53

14 Рівненське представництво
вул. Князя Володимира, 75, офіс 40
м. Рівне

(067) 219 0 631

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

(0542) 600 136   

16 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

17 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

18
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

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

(0382) 670-999

20 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

21 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75


