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ЕМВ*
50 г/лMgО

57 г/л

Спектрум АскоСтарт – високоякісне комплексне 
добриво для обробки насіння зернових колосових 
культур та кукурудзи!

Препарат спеціально розроблений для обробки насіння;
Завдяки високій кількості доступних форм фосфору, амінокислот та фітогормонів 
активуються процеси проростання та коренеутворення;
Стимулює формування потужної кореневої системи з великою кількістю бічних 
корінців;
Підвищує концентрацію клітинного соку завдяки накопиченню більшої кількості 
запасних речовин;
Підвищує схожість та енергію проростання насіння;
Підвищує стійкість рослин до стресових умов середовища, дії збудників хвороб 
та шкідників;
Покращує поглинальну та утримувальну здатність кореневої системи рослин.

АСКОСТАРТ - спеціально розроблене добриво для обробки насіння 
зернових культур,  що містить збалансований склад макро- та 
мікроелементів та забезпечує рівномірний розподіл препарату і якісне 
прилипання до поверхні насіннєвого матеріалу. Спектрум АскоСтарт 
активізує фізіологічні та біохімічні процеси у проростаючому насінні, 
збільшує енергію проростання насіння, підвищує польову схожість.

ПЕРЕВАГИ СПЕКТРУМ АСКОСТАРТ:

АСКОСТАРТ Все, що йому потрібно – це СИЛА ДЛЯ СТАРТУ!Все, що йому потрібно – це СИЛА ДЛЯ СТАРТУ!

P2O5
318  г/л

K2O
63 г/л

S
1.1 г/л

N
0.4 г/л

*Екстракт морських водоростей
  Ascophyllum nodosum
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Рябуха Олександр 
Іванович

Сервісний інженер

Освіта: вища. Закінчив Таврійську 
Державну Агротехнічну Академію за 
спеціальністю «Інженер-механік».

Досвід роботи: працював 
заступником директора Запорізького 
відділення із агротехніки 
Українського Дистрибуційного 
центру (1,5 роки), старшим сервісному інженером 
10 років (ТОВ «РАЙЗ», нині УДЦ).

Життєвий девіз: «Не помиляється тільки той, хто нічого 
не робить».

Хобі: техніка й активний відпочинок.

Спектр-Агротехніка,
Кузьменко Дмитро Сергійович

Менеджер з постачання

Освіта: вища. Закінчив 
Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського 
«ХАІ» за напрямами: літако-та 
вертольотобудування, де отримав 
спеціальність «Інженер-механік»; 
менеджмент, за спеціальністю 
«Управління проектами та 
програмами». 

Досвід роботи: працював 
провідним інженером на ДП 
«АНТОНОВ», стаж роботи 9 років.

Життєвий девіз: «Немає нічого неможливого, можливо 
все, що можна собі уявити». 

Хобі: риболовля, автомобілі, активний відпочинок.

Спектр-Агротехніка

СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Карась Андрій Миколайович

Менеджер з постачання 

запчастин та гарантійного 

сервісу 

Освіта: вища. Закінчив МАУП 
«Управління персоналом та 
економіка праці». 

Досвід роботи: понад десять років 
працював головним бухгалтером 
в інженерно-технічній галузі, 
останнє місце роботи в будівельній 
компанії. Отримавши запрошення від «Спектр-Агро», із 
задоволенням пішов на співбесіду, оскільки багато чув 
гарних відгуків про компанію. Тепер, працюючи в ТОВ 
«Спектр-Агротехніка», справді розумію масштабність 
та успішність цієї компанії і від цього стає ще цікавіше 
набувати нові знання.

Життєвий девіз: «Моя родина – моє багатство», 
«Вирішуй проблеми в міру їх надходження!». 

Хобі: ще з дитинства полюбляю старовинні монети та 
банкноти, маю навіть невеличку колекцію. Подобається 
займатися плаванням. А взагалі намагаюся вільний 
час проводити з родиною – це найприємніші моменти 
життя.

Спектр-Агротехніка,

Муковоз Віталій Ілліч

Менеджер зі збуту 

Про себе: Народився 7 лютого 
1972 р. у м. Біла Церква.

Освіта: вища економічна. У 1996 р. 
закінчив Білоцерківський 
державний аграрний університет.

Досвід роботи: працював 
головним бухгалтером, 
керівником торгового відділу, 
приватним підприємцем. Є досвід 
роботи в будівництві.

Хобі: люблю майструвати, рибалити, звісно, якщо є 
вільний час. Дуже подобається вирощувати й доглядати 
за виноградом.

Київське представництво

Козак Олександр Володимирович

Менеджер зі збуту 

Освіта: вища. Закінчив Львівський 
Національний Аграрний Університет 
за спеціальністю «Агроном-
технолог».

Досвід роботи: 6 років роботи 
агрономом та головним агрономом 
у сільгосппідприємстві.

Життєвий девіз: «Постійно 
рухатись уперед та не зупинятись на 
досягнутому»

Хобі: люблю подорожувати.

Тернопільське представництво

Тригубець Руслана Сергіївна

Менеджер зі збуту 

Освіта: середня спеціальна.

Досвід роботи: розпочинала з 
помічника бригадира рільничої 
бригади колгоспу «Зірка», через рік 
вже працювала агрономом. Потім – 
компанія «РАЙЗ» Рівненська філія – 
завідувач складів, менеджер зі збуту 
ПРАТ «Галнафтохім», надалі ТОВ 
«УкрТехноФос плюс» – менеджер 
зі збуту Хмельницької філії. Через два роки перевели в 
центральний офіс групи компаній ТОВ «УкрТехноФос» 
на посаду керівника відділу збуту ПП «Мінераліз». 
Цього року прийшла в компанію «Спектр-Агро».

Мій життєвий девіз: «Все буде добре, навіть краще!»

Хобі: люблю вишивати, подорожувати та проводити 
час у колі друзів.

Рівненське представництво
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Сучасний проект СПЕКТР 

«Спектр-Агро», тримаючи марку ліде-
ра в агросфері, зокрема в постачанні якісних 
ЗЗР, посівного матеріалу, мікродобрив та ін. 
і дотримуючись світових стандартів обслуго-
вування та підтримки клієнтів, додає до свого 
портфоліо послуг супутниковий моніторинг 
стану вегетації посівів, у технології вирощу-
вання яких використовують товари компанії. 
Співпраця з Geosys забезпечить легкий і швид-
кий доступ до детальної інформації вегетації 
полів. Компанія, яка працює в цьому напрямі 
вже 30 років, надає експертні дані в режимі 
реального часу, отримані з використанням 
супутникових технологій, метеорологічних 
даних для моніторингу впливу кліматичних і 
агротехнічних факторів на стан розвитку сіль-
ськогосподарських культур. У рамках спів-
праці команда «Спектру» використовуватиме 
один із основних продуктів Geosys – програму 
Croptical® для моніторингу полів своїх клієнтів. 

У рамках співпраці планується моніторинг 
полів клієнтів «Спектр-Агро», який спрямо-
ваний на отримання щоденно оновленої ін-
формації про стан полів, що базується на Нор-
малізованому відносному індексі рослинності 
(NDVI). Як він обчислюється? Дуже просто: це 
фіксація та розрахунок різниці між поглинан-
ням і відбиттям сонячних променів у процесі 
фотосинтезу. Що активніше відбувається цей 
процес, то вище буде індекс вегетації та потен-
ціал урожайності. Здорова рослина має слабке 
відображення червоного і сильне ближньо-
го інфрачервоного світла. І навпаки, в слабої 
чи хворої рослини відбиття червоного світла 
підвищується, а ближнього інфрачервоного 
буде знижено. Використання такого індексу і 
підходу за моніторингом полів спрямоване на 
оперативне реагування на зміни стану посівів, 
виявлення джерел захворювань, контроль 
бур’янів, планування агротехнічних операцій, 
фіксацію результатів закладення дослідів та 

демополів, збереження й підвищення врожа-
їв, оптимізацію витрат часу і ресурсів завдяки 
щоденному зондуванню супутниками з бор-
товою оптичною апаратурою. Це все можливо 
завдяки веб-платформі Croptical.

Окрім того, запланована співпраця в на-

прямі використання програми для побудови 
карт-завдань диференційованого внесення 
добрив, а це значний крок у точне земле-
робство.

Отже, клієнти компанії «Спектр-Агро» 

матимуть доступ до таких даних:
• історичні значення індексу NDVI за 10 ро-

ків по всіх полях;
• щоденне оновлення індексу NDVI; 
• періодичне оновлення карт неоднорідно-

сті вегетації поля (крім основних супутни-
ків Landsat 8 та Sentinel 2A, в експлуатацію 
вводять ще Sentinel 2B, що скоротить пе-
ріод зйомки поля до 5 днів);

• історичні та прогнозні метеодані; 
• функція оцінки потенційної врожайності 

(YTU);
• cистема сповіщення про зміну статусу ве-

гетації поля та появи карт NDVІ;
• мобільний додаток – інструмент аналізу 

стану посівів .
Інтеграція точного землеробства в пакет по-

слуг обслуговування клієнтів «Спектр-Агро» 

є виваженим та очікуваним кроком, для за-
безпечення міцного фундаменту майбутнього 
аграріїв країни. Приєднуйтесь до інновацій 
запроваджених «Спектр-Агро» і Geosys.

Посилання: 
http://bit.ly/geosysCropticalUK
* Слід зазначити, що компанія має ще спеціалізова-

ні програми такі як Agriquest®, Farmsat та ін., які будуть 

корисними агролабораторіям, трейдерам, вченим, 

ризик-менеджерам та іншим учасникам агроринку.

Юрій Пекун,
менеджер-агроном

E-mail: yuriy.pekun@geosys.com
Mobile: +38 (097) 796 0243

ПЕРЕВАГИ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 
ВІД «СПЕКТР-АГРО» ТА GEOSYS

«Спектр-Агро» з радістю повідомляє про запуск нового 
проекту в точному землеробстві разом із компанією Geosys – 

піонером у цифрових сільськогосподарських рішеннях.

ф р у р р р
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СПЕКТР Новинки у портфоліо

е будемо намотувати кола. У сезоні 
2018 року компанія «Спектр-Агро» пред-
ставить вашій увазі три цілковито нових 
продукти на ринку України на основі гумі-
нових кислот від нашого іспанського парт-
нера – компанії DAYMSA: Naturvital WSP, 

Naturvital Plus та Amino-Humic. Із цими 
продуктами у нас пов’язані великі надії й 
сподівання, адже насамперед ми прагнемо 
задовольнити потреби вас, наших клієнтів, 
надавши продукт, що буде ефективним, 
якісним та зрозумілим. Чому зрозумілим? 
Тому що кожен з вас має світлу голову на 
плечах, а з нею масу думок, роки практики, 
десятиліття досвіду й сотні хвилин, присвя-
чених своїй справі – вирощуванню рослин. 
І це несе з собою зрозуміле нам питання 
(сформоване по-простонародному): «Що 
воно таке, і з чим його їдять?» Тому в цьо-
му випуску нашого журналу ми розповімо 
більше про гумінові речовини, що і станов-
лять основу наших нових продуктів.

Трохи теорії…
Гумінові та фульвові кислоти разом 

із гуміном є складовими частинами гу-
мусу – складного динамічного комплексу 
різних специфічних ґрунтових органічних 
сполук, із яким тісно пов’язана родючість 
ґрунтів. Нище вказані речовини, що своїм 
співвідношенням у ґрунтах визначають їх 
агрономічну цінність, інтенсивно вплива-

ють на структуроутворення, фізичні й фізи-
ко-хімічні властивості ґрунтів, становлять 
джерело елементів живлення для рослин, 
що вивільняються в процесі мінераліза-
ції гумусу. Гумінові речовини поліпшують 
структуру й вологоутримувальну здатність 
ґрунту, його буферність, запобігаючи пов-
ному розпаду органічних решток у ґрунті 
на простий набір хімічних елементів.
• Гуміни – це сполуки, що нерозчинні на-

віть у лугах, складаються із гумінових і 
фульвокислот. Ці кислоти в гумінах пере-
бувають у складних зв’язках та утворюють 
різноманітні комплекси з мінеральною 
частиною ґрунту, особливо з частками 
глинистих мінералів. Представниками 
цієї групи є гумін і ульмін. 

• Гумінові кислоти – високомолекулярні 
органічні кислоти темного кольору. Не 
розчиняються у воді й розчинні в лугах. 
Коагулюючи з частками ґрунту, утво-
рюють структурні агрегати. Основними 
представниками цієї групи є гумінова, 
ульмінова та гіматомеланова кислоти.

• Фульвокислоти – це органічні сполуки 
з меншою молекулярною масою, ніж гу-
мінові. Колір мають від світло-жовтого до 
помаранчевого. Фульвокислоти мають 
дуже кислу реакцію і добре розчиняють-
ся у воді, тому ці кислоти руйнують мі-
неральну частину ґрунту й впливають на 
процеси ґрунтоутворення. Основними 

фульвокислотами є кренові та апокрено-
ві кислоти. 
Також широко поширене поняття «гума-

ти» – це біологічно активні речовини, солі 
гумінових кислот, які утворюються у ґрунті в 
процесі взаємодії з катіонами лужних і луж-
ноземельних металів. Гумати натрію, калію 
та амонію розчинні у воді й легко вимива-
ються з ґрунту опадами. Саме ця група роз-
чинних у воді солей гуматів, поряд із фуль-
ватами – розчинні солі фульвових кислот, 
мають неабиякий потенціал ефективності 
застосування у сучасних технологіях виро-
щування сільськогосподарських культур.

Виробництво препаратів 
на основі гуматів

Ще у XVIII ст. два хіміки – Франц Карл 
Ахард та Луї Ніколя Воклен, що працюва-
ли нарізно, у результаті своїх досліджень 
отримали речовини з унікальною будо-
вою, хімічним складом та властивостями – 
гумінові кислоти (як стало відомо вже 
пізніше). Тоді ж і були відкриті загальні 
принципи виробництва гуматів, в осно-
ві яких лежить властивість цих речовин 
утворювати водорозчинні солі з натрієм, 
калієм, амонієм, про що вже згадувалося 
вище. Найпоширенішим методом отри-
мання гуматів є виділення гумінових ре-
човин із викопної сировини (леонардиту, 
торфу тощо) за наявності лугу. 

Із глибин землі – 
до клітини рослини

Н
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У сільському господарстві застосовують 
натрієві та калієві солі гуматів, причому 
в рослинництві в основному калієві. Це 
пов’язано з впливом калію на оптимізацію 
водного балансу рослин завдяки регулю-
ванню поглинання вологи з ґрунту через 
кореневу систему, що підвищує посухо-
стійкість рослин. 

У виробництві досить важко відділити 
гумінові та фульвокислоти, тому в кінцево-
му продукті поряд із гуматами наявні також 
і фульвати.

Є кілька критеріїв поділу препаратів на 
основі гуматів, що представлені на ринку, 
на види, але все ж основним є – за сиро-
виною для виготовлення цього продукту. 
На якість та ефективність застосування кін-
цевого продукту впливає, в першу чергу, 
якість сировини для його виготовлення. 
Що вищий відсотковий вміст гумінових 

кислот у сировині, то вищим він буде й у 

кінцевому продукті. Поряд із відсотковим 
вмістом велику роль відіграє стабільність та 
розчинність у воді препарату, що також за-
лежить від сировини.

Так, на сьогодні є кілька видів сирови-
ни, з яких виробляють препарати на осно-
ві гуматів, що наявні на агроринку України 
(табл. 1):
• сапрофель;
•  торф;
• леонардит.

Сапрофель – багатовікові відкладення 
прісноводних водойм, утворені, головним 
чином, шляхом розкладання рослинних та 
тваринних решток. Містить значний від-
соток домішок, тому для отримання якіс-
ного кінцевого продукту потребує енер-
гозатратних і удосконалених технологій 
його переробки.

Торф. Містить відсотково невисокий 
вміст гумінових та фульвових речовин, 
поряд із цим співвідношення гумінових до 
фульвових кислот у цьому виді сировини 
відрізняється від продуктів, виготовлених з 
інших видів сировини. Однак через значну 
зміну екологічної ситуації районів видобут-
ку торфу видобуток останнього в світі ви-
знано недоцільним.

Леонардит – мінерал, різновид бурого 
вугілля, за своєю природою – лігніт, окис-
лений у природних умовах, що утворився 
внаслідок довготривалого вивітрювання. 
Малоцінний як паливо, це переважно від-
ходи від основного видобутку. Містить ви-
сокий вміст гумінових і невеликий фульво-
вих кислот. 

Нові продукти, що представлені нами у 
цьому році й будуть доступними до вико-
ристання вже в наступному – Naturvital 

WSP, Naturvital Plus та Amino-Humic – 
виготовлені з леонардиту і мають високий 
вміст діючих речовин, як гумінових, так і 
фульвових кислот (табл. 2), що забезпечує 
повну розчинність препаратів у воді та ста-
більність водного розчину. 

Дія гуматів на рослини
Гумінові та фульвокислоти не лише є по-

тужними каталізаторами біохімічних про-
цесів у ґрунті, вони мають неабияку дію на 
рослини як стимулятори її росту і розвитку 
протягом усього періоду вегетації. 

За проникнення гуматів у рослину, вони 
активують процеси ферментації кожної клі-
тини рослини та запускають процеси утво-
рення стимулюючих речовин самою рос-
линою. Водночас вони також підживлюють 

рослину, адже самі гуміни складаються з 
великої кількості макро- та мікроелемен-
тів, вітамінів, фітогормонів, амінокислот, 
що дає більший поштовх до активізації ро-
стових процесів. Одразу ж підвищується ін-
тенсивність обміну речовин та збільшується 
поглинальна здатність кореневої системи 
завдяки збільшенню проникності мембран 
клітин, а отже, ще більше поживних речо-
вин рослина зможе поглинути і засвоїти на 
користь новому врожаю.

Опосередкованою дією гуматів також є 
інтенсифікація дихання рослини, а з нею і 
прискорення клітинного поділу, фотосин-
тезу, синтезу білків та інших речовин. Унас-
лідок цих процесів відбувається активізація 
росту й розвитку як надземної маси росли-
ни, так і кореневої системи, що, своєю чер-
гою, веде до збільшення можливості отри-
мання закладеного генетичного максимуму 
врожайності рослини.

Навіть якщо Вам було нецікаво, незрозу-
міло або недоступно подано цей матеріал, 
ми будемо раді розповісти, пояснити і зро-
зуміло донести ще не раз не тільки цю ін-
формацію про наші нові продукти на основі 
гуматів, але й про наше повне портфоліо мі-
кродобрив, засобів захисту, насіння, міне-
ральних добрив та техніки. Ми проконсуль-
туємо Вас з усіх питань, які Вас цікавлять 
або турбують. Тому просимо звертатися до 
наших менеджерів з продажу або в пред-
ставництва, що розташовані по всій тери-
торії України, за телефонами, вказаними за 
звороті журналу. 

Тетяна Шкарбан,
менеджер з постачання

e-mail: Tetyana.Shkarban@spectr-agro.com

Вміст активних речовин у продуктах, %

Naturvital WSP Naturvital Plus Amino-Humic

Гумінові кислоти 50 14 9

Фульвокислоти 20 7 7

Калій 
водорозчинний

15 6 6

Амінокислоти 5

Сировина
Вміст гумінових та 

фульвокислот та їх солей, %

Сапрофель 10–15 
Торф 10–20

Леонардит 40–80 
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ШЕРПА

ШЕРПА та РОХАН із площею вирощу-
вання по 76 тис. га кожен (2016 р.) нині є 
найуспішнішими гібридами компанії НПЦ. 
Найвища зафіксована на практиці в Україні 
урожайність – 64 ц/га у ШЕРПИ. Стабільні 
показники забезпечуються сильним корін-
ням та високою резистентністю до хвороб, 
зокрема до вертицильозу.

Юрій Бакуліч, агроном відділку ТОВ 

«Енселко Агро»:

«Гібрид ШЕРПА вирощуємо впродовж 
трьох років на площі понад 1500 га. 2015 
року отримали 53 ц/га на площі 1500 га. 
Під урожай 2017-го ми посіяли 2000 га цьо-
го гібрида в Хмельницькій області. ШЕРПА 
прекрасно перезимував і швидко відновив 
вегетацію. Очікуємо високий урожай».

МЕРСЕДЕС

МЕРСЕДЕС уже в перший рік впроваджен-
ня на ринок підтвердив те, що обіцяв. Дуже 
інтенсивний осінній та весняний розвиток 

навіть на легких ґрунтах і за безплужного 
обробітку. Фірмовими відзнаками МЕРСЕ-
ДЕСА є висока зимостійкість, здоровий тип 
росту з глибоко посадженими довгими біч-
ними стеблами.

Юрій Парфенюк, провідний агроном із 

захисту рослин та удобрення філії «Рід-

ний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП»:

«МЕРСЕДЕС показав найбільшу врожай-
ність серед 26 гібридів різних селекціонерів на 

Гібриди озимого ріпаку 
ШЕРПА, МЕРСЕДЕС, АТОРА, КУГА – 

новий горизонт урожайності
Вирощування озимого ріпаку в Україні набуває дедалі більшого 

значення. Стабільні ціни понад 400 $/т разом із урожайністю 
на практиці 4–5 т/га роблять ріпак в окремих регіонах 

найрентабельнішою культурою. Свій внесок забезпечили 
й нові високоврожайні гібриди НПЦ.

Юрій Парфенюк

 Фото від 14.06.17
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демопосіві 2016 року – 56,5 ц/га! Тож ми посі-
яли МЕРСЕДЕС на площі 310 га. Гібрид добре 
перезимував і швидко відновив вегетацію, 
має добре галуження та інтенсивний ріст».

АТОРА (реєстрація очікується)
АТОРА є першим так званим трикомпо-

нентним гібридом із надзвичайно високим 
потенціалом урожайності. Дуже добре ро-
сте восени і є новим «фахівцем» із пізніх 
строків сівби. Попри високий тип росту, має 
дуже чудову стійкість до вилягання.

КУГА (реєстрація очікується)

КУГА була створена на основі перевіре-
ного генетичного вихідного матеріалу гі-
бридів ВІСБІ та АБАКУС. Результатом став 
новий гібрид із високою зимостійкістю, 
середньораннім дозріванням, дуже висо-
кою стійкістю до вилягання та поліпшеним 
потенціалом урожайності. Встановлена в 
Україні найвища врожайність на демопо-
сівах 2016 року була на рівні 52,6 ц/га в 

СП «Інтерагро Сквира» Київської області, 
50,6 ц/га в ТОВ «Агробуд» Вінницької об-
ласті та 48,2 ц/га після місячної посухи в 
ПрАТ «Рівнянське» Кіровоградської області.

Сергій Чупилко, головний агроном 

ТОВ «Агро-Рось Інвест»: 

«Посухостійкість – це одна з найголов-
ніших ознак, на яку слід звертати увагу під 
час вибору гібрида для вирощування у по-
сушливих умовах Смілянщини. Якість та 
швидкість обмолоту дуже важливі факто-
ри, особливо якщо потрібно зібрати 500–
800 га за короткий проміжок часу. Серед-
ньоранній КУГА ідеально доповнює нашу 
посухостійку лінійку, тому на 2017 рік ми 
вже зарезервували під цей гібрид 153 га».

ТРУМПФ

Популярність гібрида зростає з кож-
ним роком. Виробники цінять у ТРУМП-
Фа придатність до ранньої та пізньої 

Інформація щодо гібридів 
на ОНОВЛЕНІЙ сторінці: www.npz.kiev.ua

*

*реєстрація очікується

*

*
Перевірка оригінальності насіння за телефоном гарячої лінії: 
(044) 239 10 53 та по мейлу: NPZ@LN.UA

Юрій Бакуліч 

УРОЖАЙНІСТЬ АТОРА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ, %

Країна Німеччина Польща Чехія Угорщина

2015 р. 106 113 110 107
2016 р. 111 112 104 108

ПЕРЕМОГИ ГІБРИДА МЕРСЕДЕС 

У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПОСІВАХ, 2016 Р.

Місце
ПП «Юхимівське», 

Вінницька обл.

ПрАТ «Зернопродукт 

МХП», 

Хмельницька обл.

ПАП 

«Агропродсервіс», 

Тернопільська обл.

Кількість гібридів 35 26 52

Урожайність, ц/га 51,9  55,3
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сівби, а також ранній та сильний старт 
навесні. Нині ТРУМПФ поряд із АБАКУ-
СОМ є найраннішими НПЦ-гібридами. 
Середньорослий ТРУМПФ має дуже до-
бру стійкість до вилягання та розтріску-
вання стручків, відмінну придатність до 

збирання. Результати з практики переви-
щують 50 ц/га.

В’ячеслав Бадика, головний агроном 

ТОВ «Розволожжя»:

«У 2015 році посіяли гібрид ТРУМПФ 4 
вересня на площі 160 га. Рослини входили 

в зиму, маючи 5–6 листків. Завдяки до-
брій зимостійкості ТРУМПФа ми отримали 
навесні рівномірний посів та інтенсивний 
старт рослин, що забезпечило врожайність 
47,1 ц/га з площі 160 га. Цього сезону ми 
знову посіяли гібрид ТРУМПФ, вигляд посі-
вів обіцяє хороший урожай».

КСЕНОН

Дотепер найуспішніший традиційний гі-
брид для ранньої сівби з трирічними найви-
щими урожайностями понад 50 ц/га в Цен-
тральній та Західній Україні. Характерними 
для нього є ранній старт навесні, довге голов-
не стебло з великою кількістю стручків, а та-
кож висока стійкість до розтріскування.

Генріх Лаурсен, ТОВ «Кищенці»: 

«Минулого року КСЕНОН забезпечив 
урожайність 47,6 ц/га з площі 382 га. Гібрид 
мав чудовий розвиток восени та відмінну 
зимостійкість, вийшовши з зими без втрат 
листкового апарату. КСЕНОН вміє вико-
ристовувати перевагу дуже ранньої весни, 
що дає йому час на формування високого 
врожаю. Підвищена стійкість до розтріску-
вання стручків дає змогу провести збирання 
без втрат і поспіху».

РОХАН

РОХАН приваблює високою стресостійкістю 
в екстремальних погодних умовах, таких як 
пізня і посушлива весна. Його досконала ко-
ренева система дала змогу останніми роками 
отримувати стабільно високі врожаї навіть на 
Півдні та піщаних ґрунтах.

Основні правила для отримання 
кращої якості під час сівби 
ріпаку

Фокус в обробітку ґрунту під ріпак полягає 
в глибокому ущільненні посівного ложа, яко-
го в разі розпушування ґрунту >25 см можна 
досягти, застосовуючи виключно важкі котки 
діаметром 60–90 см. Лише завдяки таким 
коткам, які ущільнюють нижні шари ґрунту, 
отримують необхідну суцільну капілярність, 
потрібну для проростання ріпаку. Поширені 
в Україні кільчасто-шпорові котки ущільню-
ють лише верхні шари (до 10 см).

За грубозернистої структури ґрунту слід 
застосовувати сівалки точного висіву з при-
биральником грудок. Сходи з такою посів-
ною технікою значно рівномірніші, особли-
во за незначної вологості ґрунту. 

Усе більше господарств орієнтуються на 
ранню сівбу, коли в ґрунті ще достатньо 
вологи. Водночас це потребує від однієї до 
двох обробок рістрегуляторами, перша має 
відбутися вже в фазі 3–4 листків (за денних 
температур понад 25°С (як влітку 2015 та 
2016 років), обробку слід проводити вночі).

Бажаємо вам успішної сівби!

Стаття підготовлена представником 
компанії НПЦ Лембке

 Фото від 13.06.17

Сергій Чупилко



Борон 150 - зміцнює кореневу систему рослин 
ріпаку, сприяє нагромадженню цукрів та допомагає 
рослинам при перезимівлі.

150 г/л

БОРОН 150 Ріпак Бороном підживи – рослині допоможи, до весни збережи!Ріпак Бороном підживи – рослині допоможи, до весни збережи!

Містить органічно зав’язаний бор, що підвищує доступність даного 
елементу живлення для культур і швидко попереджає та усуває дефіцит 
бору в рослині;
Стимулює розвиток кореневої системи та підвищує стійкість до 
проникнення патогенних мікроорганізмів;
Сприяє прорастанню пилку в пилкових трубках, збільшує кількість 
плодоелементів та попереджає їх абортивність;
Покращує ріст рослин, забезпечує більш високу активність ауксинів та 
прискорює поділ клітин;
Підвищує урожайність та якість продукції.

ПЕРЕВАГИ СПЕКТРУМ БОРОН 150:

БОРОН 150 - мікродобриво для позакореневого підживлення, 
що має у своєму складі високий вміст бору, спеціально 
розроблене для застосування на технічних культурах.





Шановні партнери!
Ми раді повідомити Вам, що з 01 липня 2017 року 
стартує спеціальна Акційна пропозиція від компанії 
«Спектр-Агро»!

Акції розповсюджуються на:

1. Сучасні грамініциди для захисту посівів озимого 
ріпаку від злакових бур’янів та падалиці зернових 
виробництва компанії «Аріста ЛайфСайенс Україна»:

• найшвидший грамініцид Центуріон®, лідер у 
боротьбі з багаторічними злаковими бур’янами;

• селективний системний гербіцид Селект® 
для боротьби з однорічними та багаторічними 
злаковими бур’янами.

2. Мікродобриво ТМ Спектрум Борон 150, що має 
у своєму складі високий вміст бору та спеціально 
розроблене для застосування на технічних культурах.

Умови Акції:

При покупці насіння озимого ріпаку селекції НПЦ 
Лембке Учасник Акції може отримати відтермінування 
оплати до «15» жовтня 2017 року на препарати, які 
беруть участь у Акції по фіксованій ціні.

1. При купівлі до 100 посівних одиниць насіння 
озимого ріпаку ціна препаратів складатиме:

• Центуріон® - 37,15 дол. США без ПДВ за 1 л;

• Селект® - 19,24 дол. США без ПДВ за 1 л.

• Спектрум Борон 150 – 4,25 дол. США без ПДВ за 1 л.

2. При купівлі більше 100 посівних одиниць насіння 
озимого ріпаку ціна препаратів складатиме:

• Центуріон® - 35,14 дол. США без ПДВ за 1 л;

• Селект® - 18,2 дол. США без ПДВ за 1 л.

• Спектрум Борон 150 – 4,0 дол. США без ПДВ за 1 л.

Термін дії Акції:
Термін дії  Акції  – з 1 липня по 15 жовтня 2017 року.

Інші положення:
ТОВ «Спектр-Агро» залишає за собою право змінити, 
призупинити або скасувати Акцію в будь-який час без 
попередження учасників.

З усіх питань участі у Акції звертайтесь до менеджерів з продажу 
ТОВ «Спектр-Агро» у Вашому регіоні аба за телефоном: 
067 449-34-80.

08700, м. Обухів, 
Київська обл., вул. 

Промислова 20.
тел.: 044 520-94-30

e-mail: agro@spectr-agro.com
www.spectr-agro.com
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дне з провідних місць у рослинни-
цтві займає вирощування зернових. Під зер-
новими культурами в Україні зайнято понад 
50% посівних площ. Передусім, це озимі та 
ярі пшениця й ячмінь. Запорукою отримання 
високих та якісних урожаїв зернових культур 
є використання сучасних інтенсивних техно-
логій під час їх вирощування. Значне місце 
у будь-якій інтенсивній технології посідає 
застосування оптимальних систем захисту 
рослин від шкідливих організмів, адже зер-
новим колосовим культурам суттєвої еконо-
мічної шкоди можуть завдати понад 30 видів 
хвороб і більше 100 видів комах, що в кінце-
вому результаті може призвести до втрати 
50% урожаю. 

Першим надзвичайно важливим етапом 
застосування ефективних систем захисту 
рослин від шкідливих організмів є протру-
єння насіння, адже здорове насіння закладає 
основу майбутнього врожаю.

Відомо, що посівний матеріал може міс-
тити значну кількість фітопатогенних грибів, 
серед яких найпоширенішими є збудники 
сажкових хвороб (Tilletia spp. та Ustilago spp.), 
кореневих гнилей (Fusarium spp., Bipolaris 
sorokiniana) та комплекс грибів зберігання 
(пліснявих), таких як Muсor spp., Penicillium 
spp., Alternaria spp., Trichothecium roseum та 
інші. З насіннєвим матеріалом можуть пере-
даватися і збудники плямистостей листя, такі 
як смугаста (Pyrenophora graminea) та сітчаста 
плямистість ячменю (Pyrenophora teres), сеп-
торіоз (Septoria spp.). Слід зазначити, що крім 
насіннєвої інфекції проросткам рослин загро-
жують ще й збудники хвороб, які накопичу-
ються в ґрунті та поширюються аерогенно. 

Протруєння насіння якісним фунгіцидним 
протруйником здатне обмежити поширення 
та розвиток усіх вище перелічених хвороб і 
захистити не лише насіння, а й молоді рос-
лини на їх початкових етапах розвитку, що є 
надзвичайно важливим, адже від цього за-
лежить густота стояння рослин, і отже, знач-
ною мірою, майбутній урожай! 

Компанію «Байєр» здавна пов’язують із най-
гучнішими досягненнями в сфері передпосівної 
обробки насіння. Адже ще в далекому 1914 р. 
спеціалісти компанії розробили перший рідкий 
протруйник Упсулун®, який надійно контролює 
патогенів, що викликають сажкові хвороби, які 
на той час могли призвести до втрати значної 
частини урожаю зернових культур, не впливаю-
чи на схожість насіння. Надалі, завдяки іннова-

ційним рішенням у сфері фунгіцидного захисту 
насіння, ім’я компанії «Байєр» було пов’язано 
з такими відомими продуктами, як Церезан®, 
Байлетон®, Байтан®, Раксіл®, Ламардор®.

Сучасне портфоліо компанії містить кілька 
фунгіцидних продуктів для захисту насіння 
зернових культур, серед яких найінновацій-
нішими є Ламардор® Про та Сценік®.

Уже не перший рік науковці й товарови-
робники відмічають унікальність Ламардор® 

Про, який не лише здатний контролювати 
багатовидовий склад насіннєвої, ґрунтової 
та аерогенної інфекції, але й має позитивний 
вплив на морфологію та фізіологію рослин.

Ламардор® Про був спеціально створений 
для вирішення актуальних потреб аграріїв, та 
характеризується низкою незаперечних пе-
реваг. Перш за все, цей продукт містить три 
діючі речовини, які доповнюють одна одну й 
дають потужний кумулятивний ефект. 

Ще 30 років тому вчені компанії «Байєр» 
синтезували, мабуть, найвідомішу в світі 
діючу речовину з хімічного класу триазо-
лів – тебуконазол – системну фунгіцидну 
сполуку, що має високу ефективність проти 
низки небезпечних збудників хвороб насін-
ня з класів Ustilaginomycetes, Basidiomycetes, 
Ascomycetes та Deuteromycetes. 

Із 2004 року компанія винайшла протіо-
коназол – діючу речовину із потужними 
системними властивостями, що належить 
до хімічного підкласу триазолінтіонів і ха-
рактеризується надзвичайною ефективніс-
тю проти широкого спектра захворювань 

теж із класів Ustilaginomycetes, Ascomycetes, 
Basidiomycetes та Deuteromycetes.

Але справжню унікальність Ламардор® 
Про отримав завдяки вмісту найновішої ді-
ючої речовини – флуопіраму, що належить 
до хімічного класу піридилетиламідів і має 
широкий спектр активності проти значної 
кількості вищих грибів класу Ascomycetes і 
Deuteromycetes. Системність флюопіраму 
проявляється у захисті всіх частин рослини, і 
при цьому ця дія є пролонгованою. Наявність 
у Ламардор® Про діючої речовини флуопі-
рам також вирішує проблему резистентності 
деяких збудників хвороб, оскільки механізм 
дії цієї речовини на патогенів є принципово 
іншим – інгібування сукцинатденідрогенази.

Вдале поєднання цих діючих речовин 
(протіоконазол – 100 г/л + тебуконазол – 
60 г/л + флуопірам – 20 г/л) у продукті за 
норми витрати 0,5–0,6 л/т на пшениці та 
ячмені робить його по-унікальному ефек-
тивним проти комплексу кореневих гнилей, 
усіх видів сажкових захворювань та деяких 
плямистостей листя.

Підтвердженням цьому є дослідження про-
відних науково-дослідних установ України, 
де за рекомендованої норми застосування 
Ламардор® Про виявляє повну ефективність 
проти усіх видів сажкових хвороб пшениці й 
ячменю (Tilletia spp., Ustilago spp.) та ефек-
тивність на рівні 95–100% проти збудників 
кореневих гнилей (Fusarium spр., Bipolaris 
sorokiniana). Важливо, що Ламардор® Про у 
зазначеній нормі повністю вирішує проблеми 

Ефективність сучасних 
протруйників на зернових 

культурах
О
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Fusarium nivale

Septoria nodorum

Tilletia caries

Ustilago tritici

Ustilago nuda

Ustilago hordei

Ustilago avenae

Pyrenophora graminea

Pyrenophora teres

Pyrenophore avenae

Septoria tritici

Root-rod complex

Ламардор Про дифеноконазол 30 г/л + ципроконазол 6,25 г/л

Рис. 1. Ефективність Ламардор® Про у порівнянні з азоловим стандартом
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з комплексом грибів зберігання (плісняви-
ми), такими як Muсor spp., Aspergillus spp., 
Penicillium spp., Trichothecium roseum – ефек-
тивність препарату становить 99–100%. 

Цікавим є те, що в разі застосування на 
насінні пшениці Ламардор® Про проявляє 
посилену дію проти комплексу бактеріальних 
гнилей (Bacillus spр.).

Особливою цінністю Ламардор® Про у порів-
нянні зі звичайними двоазоловими продукта-
ми є здатність обмежувати розвиток передусім 
таких небезпечних листкових хвороб пшениці 
та ячменю, як смугаста (Pyrenophora graminea) 
і сітчаста плямистість ячменю (Pyrenophora 
teres), септоріоз (Septoria spp.) (рис. 1).

Не зайвим буде нагадати, що Ламардор® 
Про позитивно впливає на морфологію та 
фізіологію рослин (рис. 2). У проростків, 
насіння яких обробляли Ламардор® Про, 
практично немає мезокотилю – найчутли-
віша частина проростку, яка зазвичай може 
пошкоджуватися низькими температура-

ми, що призводить до загибелі посівів. При 
цьому проростки мають більший діаметр 
стебла і розгалуженіше коріння, що в комп-
лексі забезпечує високу зимостійкість, краще 

поглинання води, раннє кущення з більшою 
кількістю продуктивних стебел. А це зрештою 
сприяє збільшенню врожайності культури.

Наступним, не менш унікальним продуктом, 
є новий фунгіцидний протруйник Сценік®. Цей 
препарат також являється трикомпонентним 
(містить флуоксастробін, 37,5 г/л, протіокона-
зол, 37,5 г/л та тебуконазол, 5,0 г/л), ефектив-
но контролює широкий спектр хвороб зернових 
та має значний позитивний фізіологічний ефект 
на молоді проростки. Препарат рекомендовано 
до використання в нормі 1,3–1,6 л/т насіння 
пшениці та ячменю проти снігової плісняви 
(Microdochium nivalea), комплексу кореневих 
гнилей (Fusarium spр., Bipolaris sorokiniana), 
сажкових хвороб (Tilletia spp., Ustilago spp.), 
септоріозу сходів (Septoria spp.), пліснявіння 
насіння (Muсor spp., Aspergillus spp., Penicillium 
spp., Trichothecium roseum).

У суміші з відомою діючою речовиною 
тебуконазолом із класу триазолів та протіо-
коназолом із підкласу тріазолінтіонів, прот-
руйник містить справді інноваційну сполуку – 
флюоксастробін – аналог стробілуринів ново-
го покоління з вираженою системною та ло-

Рис. 3. Ефективність Сценік® проти головних хвороб пшениці 
у порівнянні з кращими стандартами

Рис. 2. Порівняння стану контрольних (1) та рослин, оброблених Ламардор® Про (2) на період кінця осінньої вегетації

Рис. 4. Ознаки ураження сніговою пліснявою (Microdochium nivale)
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кально-системною активністю, що є особливо 
важливим фактором для протруйників насін-
ня. Цінною особливістю цієї діючої речовини є 
подовжений термін дії, адже препарат рівно-
мірно проникає у рослину протягом тривалого 
часу. Забезпечуючи відмінну біологічну ефек-
тивність проти хвороб, флюоксастробін харак-
теризується доброю ростостимулювальною 
дією та позитивно впливає на розвиток корін-
ня, вегетативних органів, кущення. При цьому 
рослини краще розвиваються, стають міцніші й 
закладають більший кінцевий урожай.

Слід окремо відзначити надзвичайно високу 
ефективність Сценік® проти снігової плісняви 
(Microdochium nivale) озимих зернових, яка в 
окремі роки викликає значне зрідження посівів 
(інколи до 15–20%). Звісно, у боротьбі з цим 
захворюванням потрібно застосувати комплекс 
заходів, таких як висів стійких сортів, викори-
стання якісного насіннєвого матеріалу, сівба 
озимих в оптимальні строки, осінні підживлен-
ня фосфорно-калійними добривами. Проте 
одним із найважливіших заходів є застосуван-
ня ефективних проти цієї хвороби протруйни-
ків. Як показують численні результати дослідів 
із Європи, цей продукт перевершує найкращі 
стандарти у контролі цієї хвороби (рис. 3). 

Підтвердженням цьому є і внутрішні дослід-
ження компанії «Байєр», які проводили впро-
довж 2012–2013 рр. в умовах Західної України. 
Так, навесні 2013 р. рівень ураження сніговою 
пліснявою (рис. 4) на контрольних ділянках 
озимої пшениці в середньому досягав 65%.

Навіть за таких епіфітотійних умов роз-
витку хвороби ефективність цього продукту 
була майже на рівні 70% (рис. 5).

Внутрішні дослідження щодо вивчення 
ефективності застосування Сценік® проти ко-
реневих гнилей (рис. 6) в умовах Централь-
ної України теж виявили, що цей продукт на-
віть у мінімальній нормі (1,3 л/га) контролює 
захворювання на рівні 81–89%.

Позитивна рістрегулююча дія Сценік® 

(рис. 7) за повної відсутності фітотоксичності 
дає змогу молодій рослині формувати корот-
ший та товщий мезокотиль, швидше утворю-
вати вторинну кореневу систему та вузол ку-
щення, не витягуючись із ґрунту, що підвищує 
зимостійкість і забезпечує оптимальне погли-
нання вологи з ґрунту.

Дослідження, що проводили у провідних на-
уково-дослідних інститутах України, виявили, 
що ефективність Сценік® у рекомендованих 
для застосування нормах проти видів сажко-

вих хвороб (Tilletia spp., Ustilago spp.) та ком-
плексу грибів зберігання (пліснявих), таких 
як Aspergillus spp. та Penicillium spp. становила 
99–100%. Також було відмічено, що за викори-
стання максимальної норми Сценік® здатний у 
достатній мірі контролювати ранній прояв сеп-
торіозу сходів (Septoria spp.).

Таким чином, виходячи з результатів на-
ведених вище досліджень, слід заначити, 
що Сценік® у нормі 1,3–1,5 л/га, окрім по-
зитивного впливу на біометричні параметри 
рослин пшениці та ячменю, контролює такі 
захворювання, як снігова пліснява, сажкові 
хвороби, комплекс кореневих гнилей, пліс-
нявіння насіння, септоріоз сходів.

Практика застосування фунгіцидних про-
труйників Ламардор® Про та Сценік® свідчить 
про надійний захист протруєного насіння під 
час його зберігання та про те, що негативної 
дії на якість посівного матеріалу немає. 

Останніми роками за вирощування озимої 
пшениці та озимого ячменю значною про-
блемою, окрім збудників кореневих гнилей, 
листкових і хвороб пліснявіння насіння, ста-
новили вірусні хвороби, переважно ВЖКЯ. 
Це захворювання передається за допомогою 
комах-переносників – злакових попелиць 
(Schizaphis graminum Rond., Sitobion avenae F., 
Brachycolus noxius Mordv.). Для їх ефективно-
го контролю рекомендується до традиційних 
фунгіцидних протруйників додавати інсекти-
цидні, які здатні також запобігати поширенню 
таких небезпечних шкідників, як злакові мухи 
(Oscinella frit L., Phorbia securis Teins, Opomyza 
florum F., Mayetiola destructor S.), цикадки 
(Psammotettix striatus, Macrosteles laevis Rib., 
Laodelphax striatella Fall.) та блішка (Phyllotreta 
vittula R.), хлібний турун (Zabrus tenebrioides G.),
озима совка (Agrotis segetum Schiff.), личинки 
коваликів або дротяники (Agriotes spp.) та ін., 
особливо якщо сівбу проводили по стерньо-
вих попередниках. Вдалими інсектицидним 
партнером як до Ламардор® Про, так і до 
Сценік® є двокомпонентний протруйник на-
сіння зернових Гаучо® Плюс, що містить імі-
даклоприд, 233 г/л та клотіанідин, 233 г/л, 
і здатний захищати проростки від основних 
наземних та ґрунтових шкідників.

Проте в компанії «Байєр» вже не перший 
рік є готове рішення повного захисту моло-
дих рослин зернових культур – протруйник 
фунгіцидно-інсектицидної дії Юнта® Ква-

дро, що складається з чотирьох діючих ре-
човин: клотіанідину, 166 г/л та імідаклопри-
ду, 166 г/л, речовин інсектицидної дії, 
протіоконазолу, 33,3 г/л та тебуконазолу, 
6,7 г/л, що мають фунгіцидну дію. 

Як показує досвід застосування цього про-
труйника фахівцями провідних науково-до-
слідних установ та аграріями-виробниками 
сільськогосподарської продукції, застосуван-
ня Юнта® Квадро на пшениці в нормі 1,5–

1,6 л/т запобігає розвитку летючої (Ustilago 
tritici) і твердої сажки (Tilletia caries), гель-
мінтоспоріозної (Bipolaris sorokiniana) та фу-
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рівень ураження на контролі досягав 65%! 

Рис. 5. Ефективність застосування Сценік® проти снігової плісняви 
(Microdochium nivale)

Рис. 6. Початкові ознаки розвитку кореневих гнилей на озимій пшениці
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заріозної (Fusarium spр.) кореневих гнилей, 
пліснявінню насіння (Muсor spp., Aspergillus 
spp., Penicillium spp., Trichothecium roseum). 
За використання Юнта® Квадро у цій же нор-
мі, 1,5–1,6 л/т, на ячмені теж вирішується 
проблема з летючою (Ustilago nuda), кам’я-
ною Ustilago hordei і чорною (несправжньою) 
сажкою (Ustilago nigra), гельмінтоспоріоз-
ною (Bipolaris sorokiniana) та фузаріозною 
(Fusarium spр.) кореневими гнилями, пліс-
нявінням насіння (Muсor spp., Aspergillus spp., 
Penicillium spp., Trichothecium roseum). 

Інсектицидна складова Юнта® Квадро 
здатна накопичуватися як у кореневій зоні 
(контроль ґрунтових шкідників), так і в над-
земній частині (дає змогу контролювати 
наземних шкідників). За норми 1,5–1,6 л/т 
Юнта® Квадро стримує поширення злако-
вих мух (Oscinella frit L., Phorbia securis Teins, 

Opomyza florum F., Mayetiola destructor S.), 
цикадок (Psammotettix striatus, Macrosteles 
laevis Rib., Laodelphax striatella Fall.), попелиць 
(Schizaphis graminum Rond., Sitobion avenae 
F., Brachycolus noxius Mordv.), хлібного ту-
руна (Zabrus tenebrioides G.), совок (Agrotis 
segetum Schiff.), блішок (Phyllotreta vittula R.) 
і дротяників (Agriotes spp.) на посівах озимої 
пшениці та ячменю, навіть за умов стерньових 
попередників. 

Слід відмітити, що композиція діючих ре-
човин у препараті має вплив на стимуляцію 
обміну речовин у рослині й підвищує стій-
кість рослин до несприятливих умов навко-
лишнього середовища – так званий ефект 
антистрес. Також за застосування Юнта® Ква-
дро спостерігається рістрегулююча дія, що 
проявляється у поліпшенні морфологічних 
показників рослин (рис. 8). 

Завдяки використанню Юнта® Квадро відмі-
чається більш рання поява сходів рослин, при-
скорюється формування вторинної кореневої 
системи та збільшується кількість продуктив-
них стебел, що в кінцевому результаті сприяє 
збільшенню врожаю й поліпшує якість зерна.

Насамкінець варто згадати кілька простих, 
але важливих речей, які забезпечать якісну 
дію протруйника:
• посівний матеріал має бути без пилу й 

домішок;
• норма протруйника має бути чітко ви-

тримана;
• необхідно забезпечити рівномірне розпо-

ділення протруйника на насінні – кожна 
зернина має отримати однакову норму.

Статтю підготував представник компанії 
ТОВ «Байєр», Сергій Путренков

Рис. 7. Порівняння стану контрольних (1) та рослин, оброблених Сценік® (7) на період кінця осінньої вегетації

Рис. 8. Порівняння стану контрольних (1) та рослин, оброблених Юнта® Квадро (3) 
на період кінця осінньої вегетації
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исока прибутковість соняшнику ро-
бить його привабливим для інтенсивного 
обробітку, що призвело до поширеного по 
всій Україні скорочення терміну повернення 
культури на колишнє поле через 1–3 роки 
(замість науково-обґрунтованої сівозміни 
через 8–10 років). Така ситуація породила 
проблеми прискореного накопичення в ґрун-
ті запасів насіння вовчка.

Вовчок (Orobanche cumana) – це росли-
на-паразит, що уражує соняшник. Цей па-
разит, батьківщиною якого є землі Серед-
земноморського басейну, ось вже понад 50 
років завдає господарствам, розташованим 
в Іспанії, Туреччині та інших країнах Чорно-
морського регіону, величезних збитків.

Вовчок – одна з найбільш стійких рос-
лин-паразитів, що знижує врожаї соняш-
нику, оскільки є дуже шкідливим і здатним 
швидко поширюватися на великі території. 
Цей паразит не виробляє хлорофіл, тому 
змушений висмоктувати поживні речовини з 
рослини-хазяїна (соняшнику), іноді до пов-
ного її знищення.

Дослідження вітчизняних вчених показу-
ють, що популяція вовчка, яка паразитує на 
полях соняшнику в різних регіонах, має ви-
сокий ступінь вірулентності, що долає імуні-

тет кращих гібридів вітчизняної та іноземної 
селекції соняшнику, стійких до рас цього па-
разита. У разі ураження 25% рослин посіву 
вовчком урожай соняшнику становив 12,1 ц/га, 
за 36% – 6,2 ц/га, за 87% – 0,1 ц/га.

Насіння вовчка, перебуваючи 
у грунті, може зберігати 
схожість до 20 років

Цей паразит розмножується в геометричній 
прогресії, оскільки продукує значну кількість 
мікроскопічного насіння (від 200 до 400 мкм), 
яке дуже легко переноситься із поля на поле. 

Еволюція паразита і господаря призводить 
до появи нових рас вовчка, здатних долати 
імунітет стійких гібридів. У ході сортоонов-
лення неминуче з’являються нові раси, що 
пристосовуються до нових генотипів госпо-
даря. Сьогодні в світі відомі такі раси вовчка: 
A, B, C, D, E, F і два новітніх біотипи G та H. 
Нові раси вовчка з’являються кожні чоти-
ри-п’ять років.

Найбільшими вітчизняними насінниць-
кими центрами, що виробляють посівний 
насіннєвий матеріал гібридів соняшнику, 
вважають Інститут олійних культур НААН 
(ІОК), Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
НААН (ІРЮ), Селекційно-генетичний інсти-

тут – Національний центр насіннєзнавства 
та сортовивчення НААН (СГІ-НЦНС) та ін. 
Зарубіжні насіннєві компанії, які поставляють 
насіння гібридів соняшнику в Україну – «Пі-
онер» (Pionеer), «Лімагрейн» (Limagrain), 
«Сингента» (Syngenta), «Євраліс Семенс» 
(Euralis Semences) та ін.

До комплексного захисту 
соняшнику від вовчка 
відноситься:

Дотримання сівозміни

Науково обґрунтованим прийнято вважа-
ти дотримання сівозміни з сівбою сортів і гі-
бридів соняшнику на 8–10-й рік. 

У сівозміні потрібно висівати культури, 
що провокують проростання насіння вовчка, 
але не є його господарями – «культури-паст-
ки» – кукурудза, просо, сорго, суданська 
трава, бавовна. Кореневі виділення цих 
культур провокують проростання насіння 
вовчка в різних шарах ґрунту, але не уражу-
ються ним, в результаті зараженість ґрунту 
насінням вовчка знижується. Впроваджен-
ня в сівозміну кукурудзи дає найбільший 
ефект. Її перевага – мичкувата, а не стриж-
нева, як у соняшнику, коренева система. Це 
дає змогу охопити кореневими виділеннями 
велику площу і знизити банк насіння в ґрунті 
приблизно вдвічі.

Звільнити ґрунт від вовчка можна за до-
помогою загущених посівів соняшнику (про-
вокаційні посіви), які викликають масове 
проростання насіння вовчка. Під час появи 
найбільшої кількості квітконосів вовчка або 
на початку його цвітіння культуру збирають 
на силос. Вовчок не встигає відсіятись, і під 
час збирання наступної культури його насін-
ня буде значно менше. З цією ж метою висі-
вають конюшину або буркун.

Гербіциди

У фазі розвитку рослин 4–6 листків (2–3 
пари справжніх листків) посіви обробляють 
гербіцидом у нормі 1–1,2 л/га – це забезпе-
чує знищення пророслого насіння вовчка та 
захист протягом 30 днів.

Вовчок — 
небезпечний паразит

Соняшник… Україна продовжує інтенсивно займатися вирощуванням 
цієї олійної культури. Наша країна не тільки лідирує у виробництві 

товарного насіння соняшнику, а й входить у першу трійку виробників 
соняшникової олії.

В
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Посіви до збирання залишаються чистими 
від більшості однорічних бур’янів та вовчка, 
який вийшов на поверхню. За випадання ряс-
них опадів до цвітіння соняшнику його корене-
ва система активно розростається у верхньому 
шарі ґрунту і провокує ріст вовчка з насіння. 
Слід пам’ятати, що гербіциди викликають три-
валий хімічний стрес соняшнику, що негатив-
но впливає на його продуктивність. Швидке 
виведення рослини з цього стану досягається 
обробкою посівів амінокислотними препара-
тами, мікродобривами, до складу яких входять 
усі незамінні амінокислоти, які беруть участь у 
синтезі білків. Прикладом таких добрив є наш 
продукт із лінійки Спектрумів – добриво-ан-

тистресант зі стимулюючим ефектом Спек-

трум АскоРіст виробництва Великобританії.
Повернення соняшнику на це поле має 

бути мінімум через 5–6 років.
 Обробіток ґрунту

Використання в господарстві різноглибин-
ного обробітку ґрунту призводить до «кон-
сервації» насіння. За проведення обробітку 
в шарі 0–15 см вплив на зниження схожості 
насіння максимальний.

Існує думка, що механічне видалення пара-
зита (прополка, підрізання) – один із методів 
боротьби, однак зазвичай ураження вовчка 
починається глибоко в ґрунті й до виходу на 
поверхню паразит уже встигає завдати шко-
ди рослині соняшнику, аж до його загибелі. 
Механічно видаляти вовчка також не можна, 

оскільки за будь-якого його пошкодження із 
залишків на корені виростуть нові пагони.

Вони залишаються пошкодженими, але не 
гинуть і продовжують розвиватися, заклада-
ючи множинні точки росту, з яких вироста-
ють додаткові стебла, якщо головний пагін 
перебуває під загрозою загибелі. Згодом оз-
нака багатопагінності у вовчка може генетич-
но успадковуватися як корисна для виду му-
тація, і на цьому полі може вирости певний 
відсоток рослин вовчка, здатних передавати 
таку ознаку в спадок.

Вчені виявили екземпляри вовчка, квіт-
ки якого розташовуються не тільки по всій 
довжині стебла, але й нижче рівня ґрунту. 
До того ж ці суцвіття здатні до утворення пло-
дів та насіння. Вчені вважають, що здатність 
до цвітіння й дозрівання плодів під землею 
сформувалася під впливом глибокої оранки 
ґрунту, коли з оборотом пласта насіння пара-
зита занурюється на глибину 40 см.

У світлі цього відкриття слова Луїса Карло-
са Алонсо про нульову технологію обробітку 
ґрунту як частину комплексного підходу бо-
ротьби з вовчком отримують додаткове під-
твердження.

Стійкі гібриди

Вирощування гібридів і сортів соняшнику, 
стійких до рас А, В, С, D, E, сприяло їх прак-
тичному винищенню. Тому селекція стійких 
до вовчка сортів та гібридів соняшнику має 
бути безперервною, супроводжуватися від-

стеженням поширеності рас вовчка й вико-
ристанням у селекційних програмах його 
найвірулентніших біотипів.

Під час вибору стійких гібридів важливо 
пам’ятати, що за непроведення перерахованих 
раніше заходів боротьби з вовчком та висіван-
ня одних лише гібридів, що мають генетичну 
стійкість до рас F, G, H, прискорює формування 
нових вірулентніших рас. Гібриди таких ком-
паній, як «Сингента», «Дюпон Піонер», «Ліма-
грейн», «Євраліс Семанс», насіння яких широ-
ко представлене на ринку України компанією 
«Спектр-Агро», стійкі до найагресивніших рас 
вовчка – А, В, С, D, E, F, G та вище.

Біологічні методи

Застосування фітофагів – комах, які є спе-
цифічними шкідниками бур’янів, що знищу-
ють певний вид бур’яну, не завдаючи шкоди 
культурним рослинам – питання далеко не 
нове. Воно висвітлене у багатьох наукових 
працях. Проте широкого застосування цей 
метод досі не набув. Так, для знищення вовч-
ка соняшникового застосовують мушку фі-
томізу, личинки якої пошкоджують насіння і 
стебла вовчка. Для цього заготовлені коро-
бочки вовчка з лялечками фітомізи просушу-
ють під навісами й зберігають за температури 
6–7°С. Навесні мішечки з фітомізою (один 
мішечок на 1 га по 1000 шт. лялечок) розві-
шують на кілках. Проте урожай соняшнику 
все одно перебуває під загрозою, крім того, 
це – ручна праця, яка не завжди виправдо-
вує себе на практиці. Але як додаткову міру 
зниження кількості насіння вовчка її варто 
застосовувати систематично.

Фузаріоз, що викликається грибами з роду 
Fusarium, – одне з найпоширеніших захво-
рювань вовчка. Із зразків паразитів шляхом 
проведення мікологічного аналізу був ви-
ділений та ідентифікований вид Fusarium 
sporotrichioides. Цей вид фузаріуму залежно 
від умов може сильно ушкоджувати квітко-
носи вовчка. Однак використання різновидів 
грибів-фузаріїв як захід боротьби з вовчком 
загрожує порушенням екології агроценозів. 
Слід пам’ятати, що соняшник теж уражується 
фузаріозом і вовчок умовно служить джере-
лом збереження й поширення інфекції.

Багато аграріїв ставить 
запитання: чи можливо 
буде в майбутньому знайти 
універсальне рішення 
у боротьбі з вовчком – чи то 
надстійкий гібрид, потужний 
гербіцид або щось інше?

Судячи з неймовірної здатності вовчка до 
мутацій, це малоймовірно. Однак у сільгосп-
виробників є можливість запобігти появі на 
своїх полях цього злісного паразита або ви-
рішити проблему, коли вона вже актуальна. 

Ефективний захист соняшнику базується 
на сівозміні, генетичному та хімічному кон-
тролі вовчка. І нехтувати хоча б одним із цих 
заходів собі дорожче.
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елика кількість аграріїв порадували 
цьогоріч своєю присутністю в різних регіо-
нах країни, де ТОВ «Спектр-Агро» прово-
дило семінари просто неба.

Першим регіоном, який зустрічав гостей, 
став сонячний Одеський регіон, де компанія 
«Спектр» зібрала близько 100 гостей у гос-
подарстві ТОВ «СПК «Дружба» у Саратсько-
му районі на посівах озимого ріпаку лінійки 
гібридів НПЦ «Лембке».

У середині червня компанія «Спектр-

Агро» провела для своїх клієнтів-аграріїв 
сумісний День поля зі своїм давнім парт-
нером – компанією БАСФ у Чернігівській 
області, Прилуцькому районі на базі ТОВ 
«КрокУкрЗалізБуд». На цей польовий семі-
нар прибула неабияка кількість гостей, яких 
налічувалось близько двох сотень. 

У «файній» Тернопільській області госпо-
дарство ПАТ «Аркадія», що розташоване в 
Гусятинскому районі, зібрало близько 160 
гостей на своїх полях озимої пшениці, ози-
мого ріпаку, гороху та цукрових буряків. 

Ще парочку не менш масштабних семіна-
рів «спектрівці» провели на Полтавщині та 
Вінниччині у серпні. На полях господарства 
ТОВ «Колос» із посівами сої, кукурудзи та 
соняшнику зібралося не менше 150 людей, 
які були готові отримати нові знання, весело 

провести час та ще й мали можливість отри-
мати подарунки. 

Другий рік поспіль люди залюбки при-
ймають наше запрошення та приїздять у 
господарство ТОВ «Ольга», що на Вінниччи-
ні, щоб взяти участь у Дні поля. Цього року в 
події брав участь і новий партнер «Спектр-

Агро» – гість із Іспанії,  представник компанії 
Daymsa, що спеціалізується на виробництві 
органічних добрив, які вже в 2018 році екс-
клюзивно з’являться у портфоліо «Спектру».

Головною метою наших Днів поля є по-
ширення актуальної, цікавої та корисної 
інформації для наших партнерів-вироб-
ників сільськогосподарської продукції про 

Уже стало доброю традицією компанії «Спектр-Агро» 
розпочинати літо з проведення Днів поля як власних, 

так і спільних разом із нашими партнерами НПЦ 
«Лембке», БАСФ, «Євраліс». Цей рік не став винятком.

Дні поля 2017

В
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новинки, які вже у 2018 році з’являться в на-
шому портфоліо та про продукти, послуги 
й сервіс, який ми надаємо по всій території 
України.

Так, у наступному році на ринку буде 
представлено три нових продукти органіч-
них добрив на основі гуматів із леонардиту 
виробництва «Даймса» (Daymsa), ексклю-
зивним дистрибутором яких в Україні є 
компанія «Спектр-Агро»:
•  Naturvital WSP;

•  Naturvital Plus;

•  Amino-Humic.

Продукти, які у своєму складі мають гу-
мінові, фульвові та амінокислоти, можна 
використовувати на широкому спектрі 
культур у різних ґрунтово-кліматичних 
умовах із метою стимулювання схожості 
та енергії проростання, розвитку коре-
невої системи та надземної маси рос-

лин і підвищення показників урожайності 
культур.

Також окремою програмою заходів була 
демонстрація сільськогосподарської техні-
ки, яку пропонує своїм клієнтам «Спектр-

Агро». На виставці були представлені хіти 
продажів цього року: 8-рядна пневматична 
сівалка точного висіву Quivogne Prosem P, 
розкидач мінеральних добрив Quivogne 

D-903/3000 та мульчувач ВР 260/4. Ок-
ремо хочеться назвати улюбленця багатьох 
аграріїв – самохідний обприскувач ALFA 

EVO виробництва компанії HARDI, який вже 
не один рік демонструє на полях України 
свої здібності легко працювати  навіть у віт-
ряну погоду, адже спеціальна система Twin 

Force створена саме з урахуванням цього не-
сприятливого фактору. 

Гостей усіх Днів поля розважали своїми но-
вими жартами наші добрі друзі, які дуже дов-

го були резидентами «Ліги Сміху» – «VIP-Тер-
нопіль» та команда «ДеРішел’є», котрі також 
провели цікаві розіграші призів, конкурси та 
просто веселили людей! Попереду багато но-
вого, тож до нових зустрічей на полях України 
у компанії «Спектр-Агро».

Неллі Булаченко,
директор з маркетингу

e-mail: nelly.bulachenko@spectr-agro.com
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– А з чого все почалося, як саме гол-

ландський інвестор потрапив на Рівнен-

щину?

– Генріх Біренц – власник господарства 
– якось приїхав у с. Яловичі Млинівсько-
го р-ну в гості до мого батька, який на той 
час обробляв 3 га. Генріху дуже сподоба-
лась наша українська гостинність та земля. 
Спочатку він просто допомагав, а з часом 
це стало його основним заняттям. Так, у 
2005 р. створили господарство, в якому 
нині обробляємо понад 400 га.

– А Ви особисто чому стали фермером 

і чому навчилися за всі ці роки?

– Власне, земля – це основа всього, і най-

більше задоволення можна отримати лише 
від праці на землі. Фермер в Україні – це 
як універсальний солдат: ти повинен бути 
обізнаний і в економіці, і в агрономії, і в 
техніці, і в технологіях та інших сферах, що 
стосуються вирощеної продукції. До того ж 
кожен сезон приносить щось нове та інно-
ваційне.  

– Окрім картоплі, які ще культури ви-

рощуєте?

– Основна культура в нас – це потата 
(картопля). Цього року нами зацікавилися 
великі європейські фірми, такі як «Євро-
плант» (Німеччина) та HZPC (Нідерланди), 
і запропонували вирощувати насіннєвий 

матеріал. Тож усю сівозміну формуємо так, 
щоб попередник під картоплю був якнай-
кращий. А це і вибір розташування поля, 
його структура та геологія. Нещодавно вве-
ли ще одну культуру – горох, бо це не лише 
найкращий попередник, а й можна сказати – 
перші кошти в липні місяці, хоча маємо ще й 
озимий ріпак.

– На Вашу думку, які культури сьогод-

ні є найбільш рентабельними?

– Ми вважаємо, що найрентабельніша 
культура – це картопля. Якщо правильно 
побудувати систему захисту, то можна от-
римати дуже хороший результат. Як відо-
мо, вирішальним чинником завжди є ціна 

«Фермер в Україні – універсальний 
солдат, обізнаний у всьому»

ТзОВ «Яловицька Агротехнологія» як виробник якісної картоплі добре 
відомий не лише на Рівненщині, а й далеко за межами України. Власник 

господарства – голландець, який орієнтує виробництво на європейські 
стандарти. Розмовляємо з керівником підприємства Іларіоном 

Михайловичем Могильчуком про сьогодення картоплярства і не тільки.
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на вирощену продукцію. Втім, ми маємо 
своє сховище і тому можемо продавати 
картоплю тоді, коли це вигідно нам.

– А з якими агрохімічними компанія-

ми співпрацюєте?

– Із декількома. Ось, наприклад, ком-
панія «АДАМА» надала повний техно-
логічний супровід на наших демополях. 
Із компанією «Спектр-Агро» розпочали 
свою співпрацю в 2014 році. А почиеало-
ся все дуже просто та буденно. Приїхав 
представник компанії Олексюк Сергій (на 
ті часи менеджер зі збуту, нині – дирек-
тор Рівненського представництва) поди-
витися на наші поля і запропонував свою 
допомогу – консультації та препарати. 
Для нас важливо, що завжди є потрібний 
препарат у достатній кількості й жодних 
форс-мажорів не виникає. Приємно, що 
хоча наше господарство невелике за об-
сягом землі, а супровід отримуємо на рівні 
наших «великих» сусідів – «Камаз Агро» 
та «АгроЕкспоресСервіс».

– У 2016 р. Ваше господарство при-

дбало близько 10 тис. тонн мікродобрив 

Спектрум. Чи вплинуло їх застосування 

на врожайність?

– Спектрум Борон 150 ми використовує-
мо на ріпаку. Можу сказати, що врожайність 
збільшилася на 12%. Ми дуже задоволені…

– Якщо порівнювати два останні се-

зони, наскільки суттєвою була різниця 

в урожайності з огляду на особливості 

погодних умов?

– Останні два сезони були в нас стабіль-
ними. Ріст врожайності – це заслуга техно-
логічного супроводу, наданого компанією 
«Спектр Агро», а також добре сплановані 
сівозміна, система захисту й сприятливі по-

годні фактори. Так, минулого року картопля 
дала по 40 т/га, горох – 45 ц/га, ріпак – 
35 ц/га.

– Чи є труднощі зі збутом?

– Реалізація вирощеного врожаю це 
завжди особливий момент. Сьогодні є бага-
то «покупців», які готові за безцінь забрати 
твій урожай. Утім, у нас уже склалися надій-
ні стосунки з основними покупцями, як-от: 
«Вілія Трейд» та мережа супермаркетів Схо-
ду України.

– Будь-який бізнес – це, в першу чер-

гу, хороша команда. 

– Найбільша проблема у будь-якому 
господарстві – це досвідчені кадри. Ми на-
магаємося вибрати молодих і дати їм мож-
ливість і вчитися, і працювати, і отримувати 
гідну оплату.  

– Що Ви вважаєте родзинкою Вашого 

господарства, чим воно відрізняється 

від інших? 

– Із гордістю можу сказати, що ми єдині в 
районі, хто в такому обсязі займається ви-
рощуванням картоплі. І не просто єдині, а 
постійні. А оскільки власник голландець, то 
ми повсякчас приймаємо гостей із Європи, 
(Нідерландів, Німеччини, Польщі). Також 
постійно обмінюємося досвідом. Новітні 
технології потребують потужної техніки, 
тому в господарстві є машини таких відо-
мих фірм, як «Джон Дір», «Лемкен», «Ама-
зоне», «Грімме».

– Які поради можете дати ферме-

ру-початківцю?

– Земля не пробачає недбалого ставлення 
до неї. Потрібно любити й берегти її, і тоді 
вона віддячить сторицею. А ще – не боятися 
нових технологій і успішно застосовувати їх. 
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Фактори,
що лімітують урожайність сої

умовах сьогодення питання виро-
щувати сою чи ні перед вітчизняними аграрі-
ями вже не стоїть. Площі посівів цієї культури 
в Україні щороку стрімко зростають. Цьому 
сприяє економічна доцільність та наявність су-
часних високоефективних технологій. На ринку 
представлено велику кількість високопродук-
тивних сортів сої як вітчизняної, так і зарубіж-
ної селекцій, широкий спектр засобів захисту 
рослин, добрив, інокулянти, а також вся необ-
хідна техніка. Проте середня врожайність сої 
в нашій державі все ще залишається нижчою, 
ніж у світі. На жаль, головною проблемою у 
виробничих умовах для реалізації генетичного 
потенціалу продуктивності сучасних сортів цієї 
культури все ж залишається ігнорування біоло-
гічних особливостей росту та розвитку рослин, 
порушення технологічного процесу її вирощу-
вання, невчасно, неправильно або навіть нера-
ціонально прийняті рішення.

У зв’язку з цим дедалі більшу увагу приділя-
ють технології вирощування сої, яка базується 
на досягненні передового світового досвіду і 
передбачає: проведення агротехнічних при-
йомів за фазами росту й розвитку рослин, 
внесення добрив не лише за балансом по-
живних речовин у ґрунті, а й за даними лист-
кової діагностики в критичні періоди розвитку 
культури, з орієнтацією технологічних систем 
на формування чітко визначених параметрів 
високопродуктивного стеблостою та управ-
ління розвитком елементів продуктивності 
рослин протягом усього періоду вегетації. 
Тому лише поєднання всіх складових компо-
нентів, зокрема екологічних та антропогенних 
чинників, в одну систему дасть змогу сформу-
вати максимальну продуктивність та стабіль-
ність агрофітоценозу сої. 

Життя рослини – це постійний обмін речо-
вин, ланцюжок хімічних та фізіологічних про-
цесів. Проте за вирощування сільгоспкультур 
виникають різноманітні несприятливі фак-
тори, які мають прямий вплив на рівень ме-
таболічних процесів, зміну обміну речовин, 
а також перерозподіл і засвоєння поживних 
речовин. Посуха, високі температури, над-
лишкова щільність або засолення, пестицидне 
навантаження – невеликий перелік стресових 
факторів, які дуже дошкуляють сільгоспви-
робникам останнім часом. Вказані вище чин-
ники викликають стрес у рослин і негативно 
впливають на врожайність культур. 

Стрес – загальна неспецифічна реакція рос-
лин на вплив несприятливих зовнішніх факто-
рів, що викликає перебудову організму з ме-
тою активації захисних сил, у цей час рослини 
використовують накопичені в клітинах речо-
вини, а не поповнюють їх запаси. У рослин 
збільшується проникність мембран унаслідок 
зміни молекулярного складу їхніх компонен-
тів, що призводить до активації гідролаз і про-
цесів розпаду полімерів, гальмується синтез 
білка, уповільнюються процеси дихання та 
фотосинтезу, клітинні структури хлоропласти 
й мітохондрії руйнуються і викликають енер-
гетичне виснаження клітин, що спричинює 
фізико-хімічні зміни цитоплазми й зазвичай 
веде до загибелі рослин.

Соя – теплолюбна культура. За даними 
багатьох фахівців, необхідна для культури 
в період вегетації сума активних температур 
повітря змінюється від 1700 до 3200°С. Най-
вимогливіша соя до тепла в період проро-
стання насіння й сходів, цвітіння та утворення 
бобів. Для дозрівання сої необхідно, щоб се-
редня температура теплих місяців становила 
19–20°С. Насіння сої проростає при 6–8°С. За 
середньої температури повітря 19–22°С сходи 
з’являються через 6–7 днів, а при 15–17°С – 
через 7–12. Біологічний мінімум середньодо-
бової температури (на глибині 6–7 см) для 
появи сходів сої – 6–7°С, достатня температу-
ра – 12–14°С, а 20–22°С – оптимальна. 

Низькі температури часто бувають у фазі 
сходів, унаслідок чого знижується схожість 

і затримується поява проростків. Для росту 
проростків оптимальна температура має бути 
на 1–3°С вища, ніж для проростання насіння. 
Сходи сої можуть витримувати короткочас-
ні зниження температури до -2…-3°С і навіть 
трохи нижчі. Подібні перепади температури 
в фазі 3–4-х справжніх листків призводять до 
загибелі рослин. У фазі від сходів до цвітіння 
найсприятливіша температура – 20–21,5°С. 
До утворення бобів ростові процеси тісно 
пов’язані з сумою температур, а в період до-
зрівання насіння вплив температури відносно 
зменшується. На період від цвітіння до початку 
дозрівання насіння припадає більше  суми 
активних температур, необхідної для розвит-
ку культури, з деяким відхиленням залежно 
від сорту й умов вирощування. 

Відтак можна стверджувати, що середньо-
добова температура 18–19°С сприятлива для 
формування репродуктивних органів сої, а 
21–23°С – оптимальна; для цвітіння – міні-
мальна 16–18°С, сприятлива – 19–21°С, опти-
мальна – 22–25°С і максимальна – вище 28°С; 
для формування бобів і насіння відповідно 
13–14, 17–18 і 20–23°С, а для дозрівання 8–9, 
13–16 та 18–20°С. Відмічені й деякі відхилення 
цих температур, що залежить від фотопері-
оду, вологості та інших умов вирощування й 
сорту. Осінні заморозки в -2…-2,5°С (на рівні 
верхнього ярусу листків на висоті 70–90 см) 
не припиняють вегетацію і не впливають на 
достигання насіння. Заморозки в -4…-4,5°С 
призводять до сильного підмерзання лист-

В

1 етап
• Порушення гормонального балансу 

2 етап
• Зміна фізіолого-біохімічних процесів у клітинах

3 етап
• Руйнування органел клітин

4 етап

• Відмирання коріння та листя, формується низький
урожай, відбувається втрата якості продукції
(продуктивності рослин знижується від 3 до 70 %)

Механізм впливу стресу на продуктивність сої 
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ків, загибелі квіток і ростучих бобів, але їхній 
вплив мало помітний на зелених сформова-
них бобах та недозрілих насінинах.

Шкідливий вплив підвищених темпера-
тур – проблема, яка, на жаль, вже широко 
поширена в багатьох регіонах України. Хоча 
соя вирізняється значним рівнем пристосу-
вання та здатна витримувати 3–4 тижневі 
ґрунтові й повітряні посухи завдяки своїм 
біологічним особливостям, а саме: наявності 
опушення, великої кількості вільних аміно-
кислот, що каталізують біохімічні процеси 
та знижують вплив стрес-фактора. За підви-
щення температури повітря від 37 до 45°С у 
рослин синтезується білок теплового шоку, 
який захищає мРНК (РНК, що містить інфор-
мацію про первинну структуру білків) від 
руйнування нуклеазами. Високі температури 
пошкоджують клітинні мембрани, відбува-
ється денатурація ферментів, які порушують 
процеси обміну, накопичуються азотисті 
сполуки та інші проміжні токсичні продукти 
обміну, зменшується активність фітогормо-
нів, пригнічується процес фотосинтезу.

Соя характеризується великою потребою в 
воді й добре росте за достатньої кількості во-
логи. Це культурна рослина, що сформувала-
ся в умовах мусонного клімату і на утворення 
одиниці сухої маси витрачає значну кількість 
води. Коефіцієнт транспірації у сої залежить 
від умов середовища та коливається в ши-
роких межах, від 400 до 1000. Оптимальна 
вологість ґрунту в період вегетації має бути 
не нижче як 70–80%, а на момент достиган-
ня – 60% від найменшої вологоємності. Соя 
належить до групи культур середньостійких 
до посухи. Потреба сої у воді значною мірою 
залежить від фаз її розвитку. Вона вимогли-
ва до вологи в період проростання насіння і 
появи сходів. Насіння різних сортів під час 
набухання та проростання поглинає воду в 
кількості 90–150% маси сухого насіння. За 
вегетаційний період соя витрачає в 3–4 рази 
більше води, ніж пшениця. Встановлено, що 
критичний період водоспоживання сої збі-
гається з фазою формування й розвитку ре-

продуктивних органів (цвітіння, формування 
бобів і початок наливання насіння). 

Однак дефіцит вологи може чинити на 
рослини різноманітні дії, починаючи від ві-
зуально непомітної і закінчуючи в’яненням та 
загибеллю. Нестача води впливає на експорт 
асимілянтів із листя. За дефіциту води в ґрунті 
знижується вміст хлорофілу й погіршуються 
різні фізіологічні параметри, такі як швидкість 
фотосинтезу, ефективність асиміляції вугле-
цю та швидкість випаровування. Брак води 
навіть упродовж короткого періоду в фазі 
наливання насіння швидко знижує швидкість 
обміну речовин, внаслідок чого дозрівання 
настає швидше, розмір насіння зменшується, 
а врожайність знижується. В умовах стресу, 
викликаного посухою, для сої характерне 
осипання бобів, яке може бути пов’язане з 
низькою кількістю асимілянтів у листі та по-
рушенням здатності бобів використовувати 
сахарозу.

Дефіцит вологи негативно впливає на 
формування бульбочок. Посуха також по-
значається на їхній кількості, розмірі та масі. 
Крім того, під впливом посухи змінюється 
характер утворення бульбочок на коренях. 
Азотфіксація у сої, у відсотковому виражені, 
значною мірою зумовлена наявністю вологи і 
погіршується з її нестачею. Генотипи сої від-
різняються за своєю здатністю витримувати 
посуху з точки зору азотфіксації. До того ж у 
деяких генотипів посухостійкість може бути 
зумовлена великим розміром бульбочок, що 

сприяє ліпшому розподіленню асимілянтів і 
води, кращим відносному вологовмісту й по-
дачі води для експорту уреїдів.

Дефіцит вологи знижує наростання біома-
си сої, врожайність насіння, площу поверхні 
кореня, довжину коренів, висоту рослин, 
площу листкової поверхні, суху масу всіх 
органів рослин, урожайність насіння, кіль-
кість гілок, квітів, бобів та насіння. При цьо-
му результат стресу, викликаного дефіцитом 
вологи, посилюється з підвищенням його 
інтенсивності й тривалості. Скорочення ви-
робництва біомаси, викликане дефіцитом 
вологи, досягає свого максимуму на етапах 
формування бобів і наливання насіння. Якщо 
стрес, викликаний посухою, відбувається 
між початком цвітіння й наливанням насіння, 
то загальний урожай насіння знижується. За-
звичай це викликано уповільненням вегета-
тивного росту гілок і подальшим зниженням 
кількості насіння та врожаю насіння з гілок, а 
не впливом посухи на врожайність насіння з 
основного стебла. 

Стрес, викликаний посухою під час репро-
дуктивної фази, скорочує кількість закладе-
них бобів. Це може бути пов’язано зі змен-
шенням водного потенціалу та збільшенням 
вмісту абсцизової кислоти в квітках, бобах 
через 3–5 днів після цвітіння. Також було ви-
явлено, що надземна маса рослин і врожай 
насіння скоротилися до 4% за недостатнього 
зрошення у фазі цвітіння та на 6 та 28% – у 
фазі наливання насіння. Встановлено, що 
нестача води у фазах утворення бобів і на-
ливання насіння призводить до значного 
зниження врожайності в порівнянні з рясним 
зрошенням, при цьому найбільше зниження 
врожайності, викликане дефіцитом води, 
спостерігалося у фазі утворення насіння.

Як і посуха, так і надмірне зволоження 
ґрунту або заболочування також чинять на 
сою несприятливий вплив. Надмірне зво-
ложення може бути викликане зливами чи 
надмірним зрошенням (ця проблема більш 
поширена на ґрунтах тонкого гранулометрич-
ного складу). Крім того, надмірна вологість 
також часто виникає на затоплюваних полях 
через утворення твердого шару, що виклика-
но ущільненням ґрунту.

У разі надлишкового надходження вологи 
після сівби швидке набухання насіння при-

Біологічні вимоги до температурного режиму відповідно до фаз 
онтогенезу рослин сої

Водоспоживання сої за фазами росту і розвитку

Фаза росту та розвитку

Довжина 

періодів, 

днів

Витрати води за період

загальна середньодобова % від загальної 

кількості за 

вегетаціюм3/га

Сходи – галуження 17 350 21 7,9
Галуження – цвітіння 31 965 31 21,9

Цвітіння – 
формування бобів

27 1360 50 30,8

Формування бобів – 
дозрівання

48 1728 36 39,4

Сходи - дозрівання 123 4403 36 100
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зводить до його фізичного пошкодження, 
а отже, погіршення схожості, а також у по-
дальшому впливає на ростові процеси рос-
лин сої. Надмірна вологість ґрунту за пога-
ного дренування негативно позначається 
на рості рослин та розвитку насіння сої, при 
цьому різні сорти сої демонструють неодна-
кову реакцію на надмірну вологість ґрунту. 
Крім того, стрес, викликаний надлишком 
ґрунтових вод, призводить до зниження 
вмісту азоту, фосфору, калію, кальцію, маг-
нію і міді в листках сої, що може бути пов’я-
зано з погіршенням росту рослин.

Якщо розглядати весь цикл росту й роз-
витку рослин, то можна впевнено ствер-
джувати, що він є безперервним ланцюгом 
стресів різного рівня. Безстресовий період 
– це  лише життя рослин в ембріонально-
му стані, тобто під час зберігання насіння у 
сприятливих умовах. Навіть поява сходів – 
це стрес, який змушує організм мобілізува-
ти всі зусилля на подолання стрес-фактора.

Як вже було зазначено, основним на-
слідком стресу на фізіологічному рівні є 
порушення обміну речовин і створення 
дисбалансу фітогормонів. Остаточним ре-
зультатом дії стресу є пригнічення росту 
рослин. Цей чинник негативного впливу не 
є перманентним, і через деякий час рослини 
починають нормально рости. Проте період, 
проведений під дією стресу, позначається 
доволі відчутно на загальній продуктивно-
сті. Тому висновок напрошується сам со-
бою: що коротший період дії стресу, то мен-
шим є рівень його негативної дії. 

Позакореневі підживлення препаратами 
комплексної дії є доцільним і ефективним 
технологічним процесом, що дає змогу 
ефективно та швидко вивести рослини зі 
стресового стану.

Аби забезпечити наших клієнтів якісними 
препаратами, які підвищать стійкість культур 
до різного роду стресів, компанія «Спектр-

Агро» розробила препарат антистресант 
Спектрум АскоРіст. Його створенню пере-
дували серйозні дослідження того, як рос-
лини долають різні види стресів. Спектрум 

АскоРіст – добриво-антистресант на основі 
екстракту витяжки із морських водоростей 
Ascophyllum nodosum. Ці водорості ростуть 
у найекстремальніших умовах Арктичного 
басейну в зоні припливу і відпливу. Крім 
того, що середньорічна температура води 
там не перевищує 4°С, під час відливу вони 
часто потрапляють в умови, мало сумісні 
з життям. Саме під впливом надзвичайно 
несприятливих умов навколишнього се-
редовища водорості накопичують вели-
ку кількість біологічно активних речовин. 
Украй важливо, що отримані активні ком-
поненти добре зберігаються в екстракті й 
легко засвоюються іншими рослинами, які 
таким чином набувають стійкості до екстре-
мальних умов. Водорості здатні ефективно 
витягати з морської води й акумулювати 

мікроелементи. Так, концентрація магнію 
у водоростях становить в 9–10 разів, сірки 
– в 17 разів більше, ніж у морській воді. Як 
показують дослідження, деякі з БАВ, такі як 
маніт, альгінової кислоти, фукоїдан, отри-
мують виключно із бурих водоростей. Бурі 
водорості Ascophyllum nodosum характери-
зуються високим вмістом макро- і мікро-
елементів, особливо калію, азоту, фосфору, 
йоду, молібдену й бору. Добрива з водо-
ростей, на відміну від органічних, не містять 
насіння бур’янів, патогенних грибів. Поліса-
хариди бурих морських водоростей, кон-
тактуючи з ґрунтовою вологою, поліпшують 
структурно-механічні властивості поверхне-
вого шару ґрунту, а вітаміни й амінокислоти 
покращують живлення, сприятливо впли-
вають на ріст і розвиток рослин.

У бурих морських водоростях містить-
ся багато калію в доступному для назем-
них рослин вигляді. За його вмістом вони 
перевершують майже всі види застосову-
ваних калійних добрив. Встановлено, що 
внесення препаратів, які містять калій, дає 
змогу посилити відтік асимілятів. Цей агро-
номічний прийом сприяє запуску механіз-
му перерозподілу пластичних речовин і 
направляє їх до репродуктивних органів, 
що стимулює збільшення маси зерна й по-
ліпшення його якості. Крім того, висока 
біологічна активність екстрактів бурих во-
доростей пов’язана з наявністю в них різних 
рістрегулюючих речовин таких як цитокініни, 
ауксини, гібереліни, амінокислоти та бетаїн.

Сьогодні фахівці компанії розробили 
програми живлення лінійкою мікродобрив 

Спектрум для широкого спектра сільсько-
господарських культур, за використання 
яких у виробництві ми маємо реальну мож-
ливість вирішувати проблему підвищення 
продуктивності рослин.

За даними Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля, обробка посівів сої 
від фази бутонізації до фази наливання на-
сіння добривом Спектрум АскоРіст забез-
печила прибавку врожайності насіння на 
0,08–0,35 т/га, або на 3,1–13,8%, більше 

порівняно з контрольним варіантом. По-
закореневі підживлення добривом-анти-
стресантом Спектрум АскоРіст сприяли 
зміні не лише показників урожайності, але 
й позитивно вплинули на якість насіння сої, 
вихід протеїну збільшився на 1,8–3,7% за-
лежно від фази внесення.

Підживлення посівів сої добривом Спек-

трум В+Мо від фази бутонізації до наливання 
насіння в нормі 1,0 л/га підвищувало показни-
ки врожайності на 0,07–0,65 т/га порівняно з 
контрольним варіантом. А композиція поза-
кореневих підживлень Спектрум Борон 150 

у поєднанні з Спектрум Мікс-С поліпшило 
показники врожайності на 0,16–0,42 т/га, 
або на 7,9–13,4%.

Отже, якщо брати до уваги висвітлену 
вище інформацію, то це допоможе аграрі-
ям приймати управлінські рішення стосовно 
забезпечення комплексу необхідних захо-
дів, що дасть змогу від фази бутонізації до 
утворення бобів максимально використа-
ти потенціал культури. Питання щодо під-
живлення, внесення стимуляторів росту та 
оброб лення пестицидами доцільно вирішу-
вати до початку фази бутонізації. У фазі на-
ливання насіння виробничники повинні зо-
середити увагу на заходах, що допоможуть 
збільшити вміст протеїну в бобах та вчасно 
зібрати врожай із найменшими втратами.

Ось такі прості секрети варто знати тим, 
хто займається вирощуванням сої для того, 
щоб максимально реалізувати природ-
но закладений та генетично обумовлений 
азотфіксуючий потенціал бобово-ризобі-
альної системи та отримати урожай на рів-
ні світового, а то й краще. Бо народна му-
дрість говорить, що «Природа сама знає, 

що краще робити і коли це доречно, а 

ми можемо прислухатись та скориста-

тись її безмежністю». Наша турбота про 

рослини принесе користь та примно-

жить Ваш урожай.

  
 Марина Кушнір, 

керівник науково-технологічного відділу
           e-mail: maryna.kushnir@spectr-agro.com

Регламент застосування Спектрум АскоРіст на посівах сої
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–8 червня 2017 р. у місті Чеська Ска-
лиця пройшли Дні компанії Farmet, яки-
ми було відзначено 25-річчя з дня її за-
снування.  

На полі біля заводу був розташований 
величезний намет, що вмістив понад 900 

гостей із усього світу. Дилери і фермери, 
переробники олійних культур та підряд-
ники зібралися в теплий сонячний день, 
щоб побачити новинки, поділитися вра-
женнями та привітати компанію з ювілеєм. 

Відкрив святковий захід Карел Ждяр-
ски, який вільно на трьох мовах розповів, 
як компанія проходила ці двадцять п’ять 
років сталого розвитку. Розвитку, який був 
не завжди простим, але напружена праця 
й інвестиції в майбутнє разом із відпові-

дальністю перед сільськогосподарськими 
виробниками та дилерами не могли не 
принести свої плоди. Цінності компанії, 
закладені чверть століття назад, і сьогод-
ні продовжують допомагати робити пра-
цю на полі ефективною й продуктивною. 

Всьому цьому і була присвячена програ-
ма, котра відкрила два дні свята компанії 
Farmet.  

У першій частині на екрані була показа-
на вся досить невелика, але дуже багата на 
події і досягнення історія компанії. Можна 
було побачити, як був пройдений шлях від 
невеликої майстерні з ремонту культива-

торів до великого європейського вироб-
ника машин для обробітку ґрунту, сівби і 
виробництва рослинних олій. Відтоді тех-
ніка Farmet успішно працює на полях усіх 
континентів та допомагає виробляти якісні 
рослинні олії.

Навколо шатра була розставлена вся лі-
нійка машин Farmet та продемонстровані 
всі технології обробітку ґрунту, внесення 
добрив, сівби та переробки олійних куль-
тур. Фахівці компанії провели детальний 
огляд можливостей і особливостей кожного 
агрегату.  

Легендарний Kompaktomat – стандарт 
якісної передпосівної підготовки, який уже 
21-й рік працює на полях України. За цей 
час відбулися певні технічні зміни, які лише 
збільшили можливості й поліпшили якість 
роботи машини.  

Verso – культиватор для застосуван-
ня за будь-якої погоди з низьким тяговим 

25 років успіху компанії 
Farmet

7
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опором, користується великою популяр-
ністю на полях України завдяки компанії 
«Спектр-Агротехніка», яка успішно поча-
ла представляти його на ринку України.  

Група машин безвідвального обробітку 
ґрунту Doulent, Triolent і Turbulent – завдя-
ки надійності, простоті й якості роботи багато 
років є невтомними помічниками фермерів.  

Новинки компанії Farmet – посівні 
комплекси Falcon – уже засіяли тисячі гек-
тарів на полях України. При цьому вико-
нали всі завдання і виправдали всі очіку-
вання за якістю та продуктивністю завдяки 
модульності конструкції і новим рішення в 
техніці сівби.  

Глубокорозпушувачі Digger і Krtek остан-
німи роками демонструють геометричний 
ріст симпатій з боку наших сільгоспвиробни-
ків, що відображається в збільшенні прода-
жів. Це означає, що шлях до збереження во-
логи і створення необхідної структури ґрунту 
для розвитку рослин – шлях правильний.  

Дискові лущильники Softer і Diskomat 

разом із котками декількох типів допомага-

ють швидко й якісно працювати із стернею 
та рослинними рештками. Машини різної 
робочої ширини стабільно популярні серед 
великих та малих виробників.  

Презентували також багато й інших ма-
шин різного призначення і можливостей. 

Тож було приємно спостерігати, як дилери 
з різних країн висловлювали свої думки і 
ділилися досвідом та спостереженнями, як 
все це, на їхню думку, працює, обмінюва-
лися телефонами, щоб продовжувати спіл-
кування після Днів Farmet.  

Другий день був відкритим, включаю-
чи активну демонстрацію роботи наших 
машин і технологій. Яскравим проявом 
стійкості прихильності компанії Farmet до 
інновацій і нових стандартів якості та про-
дуктивності стала демонстрація агрегату 
Terrix. Машина виконує розпушування 
ґрунту двома лапами з різною глибиною. 
Лапи розташовані по одній лінії, що дає 

змогу робити глибокий обробіток ґрунту з 
меншими витратами потужності трактора, 
й отже, з відчутно більшою продуктивністю.  

На Дні поля демонстрували також маши-
ни і технології відділення Oil & Feed Tech. 

Учасники свята могли на власні очі поба-
чити, як виробляється олія з різних видів 
насіння, розібратися, що таке екструзія й 
оцінити якість і продуманість конструкцій та 
технічних рішень.  

Чудове й професійне спілкування, но-
вини і нові можливості розвитку разом 

із хорошим настроєм та погодою допо-
могли зробити ці два дні на Чеській землі 
відмінним початком старту до нових до-
сягнень.

Олег Приходько,
координатор компанії «Фармет» в Україні 
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СПЕКТР Аналітика і цифри

Світові ціни на зерно: 
стриманий оптимізм

Зростання споживання буде 
незначним

Світові ціни на зерно часто орієнтуються на 
дані Продовольчої і сільськогосподарської ор-
ганізації ООН (ФАО), яка робить прогноз світо-
вого попиту в поточному році.

За даними ФАО, загальне споживання зер-
нових в сезоні 2017-2018 рр. прогнозується на 
рівні 2 584 млн. т, що на 12 млн. т (0,5% біль-
ше), ніж в сезоні 2016-2017 рр. Втім, це на 11 
млн. т менше травневого прогнозу. За даними 
фахівців ООН, це пов’язано зі зниженням дов-
гострокових прогнозів щодо фуражної пшениці 
і кукурудзи, особливо в Китаї.

Очікується також зниження на 0,4% спожи-
вання пшениці в порівнянні з сезоном 2016-
2017 рр. У той же час, загальний обсяг спожи-
вання фуражних зернових і рису може зрости 
на 0,8% і 1,2%. У всьому світі зростає поголів’я 
домашньої худоби, що стимулює споживан-
ня фуражного зерна. Особливо це стосується 
Китаю.

Виробництво знизиться
У той же час, згідно з червневим прогнозом 

ФАО, обсяг виробництва зернових у 2017 році 
очікується на рівні 2 594 млн. т, що на 5 млн. 
т нижче травневого прогнозу, і на 14,1 млн. т 
(0,5%) нижче торішнього. За даними фахівців 
ООН, зниження попиту є результатом погір-
шення видів на урожай фуражних зернових і, 
в меншій мірі, рису. Очікується скорочення сві-
тового виробництва пшениці на 2,2%, а також 
зниження обсягів виробництва ячменю і сорго.

Скорочення відбудеться, переважно, за ра-
хунок зниження обсягів виробництва в Північ-
ній Америці, Росії та Австралії. У той же час, 
прогнозується збільшення виробництва зерна 
в Євросоюзі.

Очікується, що виробництво кукурудзи зни-
зиться на 1,4%, головним чином, в Південній 
Америці та на півдні Африки, а виробництво 
рису зросте на 0,7%.

Споживачі запаслися наперед
За прогнозом ФАО, світові запаси зернових 

на кінець закупівельної кампанії сезону 2018 
року становитимуть 703 млн. т, що трохи вище 
рекордного рівня 2017 року. Прогнозований 
річний приріст світових запасів зернових пов’я-
заний з підвищенням прогнозу по запасах пше-

ниці, хоча перехідні запаси фуражних зернових 
цілком можуть знизитися, а обсяг запасів рису 
очікується, в цілому, стабільним.

Високий рівень накопичення зерна призвів 
до того, що в 2017-2018 році вперше за останні 
чотири роки очікується зниження обсягу світо-
вої торгівлі зерновими на 1,2% або на 5 млн. т. 
Головні імпортери можуть скоротити попит на 
пшеницю, кукурудзу і сорго.

Імпортери очікують, що попит буде трохи 
відставати від виробництва, що дозволить їм 
підтримувати світові запаси на рівні, близькому 
до рекордного.

За даними фахівців, світові запаси пшениці 
можуть піднятися до рекордно високого рівня 
- 257 млн. т, що на 4% (10 млн. т) вище, ніж в 
минулому році. Тому пшениця особливо до-
рожчати не буде, якщо звичайно, на ситуацію 
не вплинуть сильні посухи або інші негативні 
кліматичні явища.

Товарні біржі 
За даними аналітика світового ринку зер-

нових і олійних культур Олени Гесової, на 
світових ринках існує перевиробництво 
зерна і в 2017 р. значного зростання на ньо-
го не передбачається. За її словами, останні 
два сезони спостерігається зниження цін на 
зернові культури через їх перевиробництво. 
Це веде до зростання світових запасів, що 
знижує ціни на зерно. «Тому компанії нама-
гаються виробити стратегію для отримання 
високої маржі від виробництва сільгоспкуль-
тур. Наприклад, в США скоротили посівні 
площі під пшеницю на користь сої, а в Канаді 
фокусують свою увагу на виробництві ніше-
вих культур, таких як горох і нут. Чинників 
для зростання цін на зерно не передбачаєть-
ся», – резюмувала вона.

Україна і світовий ринок
Міністерство сільського господарства США 

спрогнозувало, що в 2017/2018 МР Україна 
збере 61,79 млн. т зерна проти торішніх 66 млн. 
т. У результаті, прибуток  України від експорту 
майбутнього врожаю може знизитися майже 
на $ 1 млрд. – до 3,8 млрд. Всього до кінця цьо-
го маркетингового року (липень 2017) Україна 
може експортувати близько 42 млн. т зерна, в 
тому числі, 19 млн. т кукурудзи, 17,3 млн. т пше-
ниці і 565 млн. т ячменю. Основними покупця-

ми нашого зерна є країни Азії (44,4%), Африки 
(28,6%) і ЄС (28,6%).

«Минулого літа ціни на зернові знизилися на 
30%, і українська валюта впала слідом за ними, 
з 24 грн. /$ до 26,5 грн. / $. Тому пишатися ре-
кордними обсягами вивезення агропродукції 
(на рівні 42% від усього експорту) не варто, так 
як грошей за свій товар українські аграрії от-
римують менше «, – повідомив економіст IMF 
Group Ukraine Григорій Кукуруза.

І дійсно, в квітні наше причорноморське зер-
но продавалося по $182/т, що на 4,5% менше, 
порівняно із березневими цінами. Причиною 
падіння ціни на зернові була велика пропозиція 
і хороші види на її світовий урожай в новому 
сезоні. Схожі тенденції спостерігалися і на рин-
ку кукурудзи. У квітні вона подешевшала на 2% 
до $156,8 -171/т. На ціни теж тисне майбутній 
урожай. Скажімо, в Бразилії, де зібрали урожай 
кукурудзи, ціни в порівнянні з минулим роком, 
впали на 40%, а в Південній Африці – на 50%. 
Не падає в ціні, а стрімко зростає тільки рис, але 
українські аграрії не виробляють цю культуру в 
достатній кількості.

Це лише посилить негативні тенденції на ві-
тчизняному аграрному ринку. Глава «Україн-
ського товариства економічних свобод Мар’ян 
Заблоцький каже, що прибутковість сільсько-
господарського бізнесу вже і так впала. На 
тлі низьких цін у аграріїв зросли витрати – на 
паливо, техніку і оренду землі. Якщо раніше 
господарства отримували з кожного гектара 
$160 прибутку, то зараз – в кращому випадку 
$100. І хоча в червні ціни знову почали зростати, 
до кінця місяця стало очевидним, що високих 
цін, як в минулому році, вже не буде.

Основним виходом для аграріїв є диверси-
фікація структури посівів, зокрема, перехід на 
нішеві культури. Нут, горох, гірчиця, сочевиця, 
а також горіхи, мають стабільно високий попит 
на ринках Близького Сходу, чим цілком можуть 
скористатися наші виробники. Сміливці можуть 
спробувати вирощувати рис, благо, ціни на 
нього стабільно росте як на Близькому, так і на 
Далекому Сході. Добре в цьому році продають-
ся фуражні культури.

Як показала практика, в умовах цінової 

нестабільності виграє той аграрій, який ви-

рощує різні види рослин, не боїться експе-

риментувати з новими, в тому числі, ніше-

вими культурами.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Бак: 3500 л / 4100 л /  5100 л

Двигуни: Deutz 6 циліндрів 210 к.с. / 245 к.с.

Рідка система: EFC / DynamicFluid4

Контролер: HC 9600 12,1' (InCommand 1200) 
сенсорний екран

Кліренс: 165 (опція 120)

Ширина колії: 182-332 см

Алюмінієва штанга: 24-44 м

Штанга Force: 24-36 м

Штанга Twin Force: 24-36 м

TurboFiller: Змішувач маточинного 
розчину, висока продуктивність, простий 
в експлуатації
Гідравлічне регулювання ширини колії 
(опція)
FloatRide – (пневмопідвіска)  (опція)
Велика ємність – більш висока 
продуктивність
Мінімальне навантаження на грунт

ТОВ Спектр-Агротехніка HARDI INTERNATIONAL A/S

СИСТЕМА TWIN FORCE 

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

ПОДВІЙНА СИЛА, ЯКА ЗБЕРЕЖЕ
ВАШІ ВИТРАТИ ПРИ ОПРИСКУВАННІ

ЕКСКЛЮЗИВНО

ВІД СПЕКТРАГРОТЕХНІКА 



№ 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

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Тираж 1500 примірників


