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СПЕКТР Team

Вовк В’ячеслав Анатолійович

Інженер з ремонту

Освіта: вища, закінчив Полтавський 
національний технічний університет 
ім. Ю. Кондратюка, факультет 
– «Електромеханіка», здобув 
кваліфікацію «Інженер-механік».

Досвід роботи: до роботи 
в ТОВ «Спектр-Агротехніка» 
працював на підприємствах 
нафтогазопромислового комплексу, 
основний напрям діяльності – видобування нафти й газу.

Мій життєвий девіз: «Вчитися варто все життя. Головне 
– це бажання працювати над собою та жага до знань».

Хобі: техніка, відпочинок на природі.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»
Тищенко Ігор Олегович

Регіональний менеджер 

з торгівлі м. Полтава

Про себе: народився 26 липня. 
Проживаю і працюю у м. Полтава.

Освіта: вища. Закінчив Полтавський 
університет економіки і торгівлі та 
здобув кваліфікацію спеціаліста з 
менеджменту.

Досвід роботи: з лютого 2018 року 
працюю в ТОВ «Спектр-Агротехніка», 
до цього був також менеджером зі збуту на аналогічній 
посаді.

Мій життєвий девіз: «Твій добробут залежить тільки від 
твоїх власних рішень» (Джон Д. Рокфеллер).

Хобі: автомобілі, техніка.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Дідик Василь Васильович

Менеджер з логістики 

Про себе: народився та виріс у м. 
Хмельницькому.

Освіта: вища. Закінчив ПДАТУ, 
факультет агротехнологій і 
природокористування, напрям 
підготовки – «Агрономія».

Досвід роботи: ТОВ «Спектр-Агро» 
– це моя перша робота й перший 
досвід.

Мій життєвий девіз: «Новий день – нові перемоги».

Хобі: риболовля та автомобілі.

Хмельницьке представництво

Марчук Олександр Володимирович

Менеджер зі збуту 

Про себе: комунікабельний, 
ініціативний, легко знаходжу спільну 
мову з різними людьми, вмію 
працювати в команді.

Освіта: вища. Закінчив 
Житомирський національний 
агроекологічний університет 
за спеціальністю «Менеджер 
організацій» та «Агроном» (магістр).

Досвід роботи: працював у ТОВ «Чуднів Агро-1» 
агрономом-насінником, а також був досвід роботи 
менеджером із продажів ЗЗР і насіння.

Мій життєвий девіз: «Завжди йду до своєї мети».

Хобі: полювання, риболовля.

Житомирське представництво

СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Грибан Олександр В’ячеславович

Регіональний менеджер 

з торгівлі, м. Житомир

Про себе:  народився та проживаю 
в Житомирі. Одружений, маю 
трирічну доньку.

Освіта: вища. Закінчив 
Житомирський національний 
агроекологічний університет за 
спеціальністю «Екологія лісового 
господарства».

Досвід роботи: в сфері продаж працюю 7 років. 

Мій життєвий девіз: «Став цілі, добивайся. Йди, не 
зупиняйся!».

Хобі: мисливство, рибальство.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Козлик Євген Анатолійович

Менеджер зі збуту

Про себе: 40 років. Сімейний стан: 
одружений, двоє дітей.

Освіта: вища. Закінчив 
Подільський державний аграрно-
технічний університет.

Досвід роботи: перед ТОВ 
«Спектр-Агро» працював 
6 років агрономом у ДСП 
«Староушицький» та 10 років у ТОВ 
«Агросолюшнс».

Мій життєвий девіз: «Не зупинятись на досягнутому!».

Хобі: рибальство.

Хмельницьке представництво

Ламах Олександра Григорівна

Менеджер з впровадження 

CRM-системи

Освіта: вища. Закінчила «Київський 
славістичний університет» та Інститут 
економіки і управління, здобула 
ступінь магістра «Адміністративний 
менеджмент».

Досвід роботи: працювала 
менеджером по роботі з клієнтами 
в компанії «Італійський Торговий 
Дім», FMCG), потім перейшла в компанію «Террасофт», 
де півтора року була ведучим менеджером по роботі 
з корпоративними клієнтами, і вже навесні 2018 року 
прийшла в компанію «Спектр-Агро».

Мій життєвий девіз: «Без боротьби немає прогресу».

Хобі: сноуборд.

Центральний офіс, «Спектр-Агро»

Мірошніченко Юрій Андрійович

Менеджер зі збуту

Про себе: народився в Харківській 
області, Борівського району 
в с. Піски-Радьківські. 24 роки, 
не одружений.

Освіта: закінчив ХНАУ ім. В. В. 
Докучаєва, агрономічний факультет. 
Додатково закінчив Школу Бізнесу 
«ВИСОЦЬКИЙ КОНСАЛТИНГ Київ» – 
Школа Топ-менеджерів.

Досвід роботи: працював 2 роки в ТОВ «Перспектива» 
агрономом.

Мій девіз: «Починайте здійснювати 
свої найсміливіші мрії».

Хобі: подорожі й футбол.

Лозівське представництво Лозівське представництво
Волков  Ігор Віталійович

Менеджер зі збуту

Про себе: народився 5 червня 1996 
року. 

Освіта: бакалавр, закінчую 
Харківський національній аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва 
і отримую базову вищу освіту 
за напрямом «Агрономія» та 
кваліфікацію бакалавра технолога 
з агрономії. У 2018 році вступив 
у магістратуру  ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за напрямом 
«Агрономія».

Досвід роботи: 2016–2017 рр. проходив стажування 
за фахом агроном у ПАФ «Джерело», смт Борова, 
Борівського району, Харківської області.

Мій життєвий девіз: «Ми працюємо для того, щоб жити, 
а живемо заради того, щоб працювати!». 

Хобі: активний спосіб життя.

Вєльчєв Петро Петрович

Регіональний менеджер з 

торгівлі, м. Одеса

Про себе: народився в с. Кирнички 
Ізмаїльського району Одеської 
області, одружений, батько двох 
доньок.

Освіта: Донецький державний 
технічний університет

Досвід роботи: працював головним 
механіком та інженером з техніки 
безпеки в ЖКГ, з 2007 року в компанії «Райз» логіст та 
заступник із СГТ.

Мій життєвий девіз: «Тільки вперед!».

Хобі: риболовля.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Київське представництво
Тригуб Оксана Михайлівна

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Коротко про себе:  проживаю в м. 
Обухів, одружена, маю двох дітей: 
сина Євгенія (13 років) та доньку 
Лізу (6 років). 

Освіта: вища. Закінчила Київський 
національний торговельно-
економічний університет за 
спеціальністю «Облік і аудит».

Досвід роботи: з 2009 року працювала в клініці «Лісод» 
на посаді бухгалтера.

Хобі: спорт, кулінарія, подорожі.

Життєве кредо:  «Ти ніколи не перепливеш океан, якщо 
боятимешся втратити берег із виду».

Остання книга, яку я прочитала:  « Життя без 
обмежень»  Ніка Вуйчича.

Сущенко Олександр Володимирович

Регіональний менеджер 

з торгівлі, м. Черкаси

Про себе: народився 23.11.1975 р. 
Проживаю в м. Черкаси, одружений, 
виховую доньку. Люблю активний 
відпочинок та подорожі.

Освіта: вища, закінчив Черкаський 
державний технологічний інститут.

Досвід роботи: Маю 18-річний 
досвід роботи в сфері продажу 
спеціальної та сільськогосподарської техніки в  різних 
компаніях. У сфері агробізнесу 4 роки.

Мій життєвий девіз: «На все воля Божа». 

Хобі: збирання грибів, риболовля, жонглювання, 
малювання.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»
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азом з рослинами він бере активну 
участь:
• у виробництві необхідної для людини бі-

ологічної продукції;
• у процесі фотосинтезу; 
• забезпеченні оптимального балансу кис-

ню в атмосфері. 
Крім того, ґрунтовий покрив відіграє роль 

фізико-хімічного і біологічного поглинача 
та нейтралізатора багатьох речовин, які за-
бруднюють середовище. Ґрунт являє собою 
надзвичайно особливе природне утворен-
ня, для якого притаманні особлива будова, 
склад та властивості. Найважливішою власти-
вістю ґрунту є його родючість, яка формується 
в процесі ґрунтоутворення й характеризується 
сукупністю всіх його показників. Оптимальні 
умови росту і розвитку рослин забезпечують-
ся за рахунок усього комплексу фізичних, бі-
ологічних та агрофізичних властивостей, які 
зазнають значного антропогенного впливу. 
Відновлення родючості ґрунту та його збере-
ження повинно бути першочерговим завдан-
ням сучасного землеробства, оскільки є одним  
із важливих резервів збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Останнім часом, як в нашій країні, так і в 
світі гостро постає питання деградації орних 
земель. Зокрема, зниження запасів ґрунтового 
гумусу і погіршення якості та родючості ґрунтів, 
що стало результатом діяльності різних про-
мислових підприємств, а також інтенсивних 
технологій в аграрному виробництві. Серед 
негативних наслідків є порушення механічних, 
фізико-хімічних властивостей, балансу мікро-
біоценозу та зниження кількості біогенних ре-
човин поживного комплексу ґрунтів.  

Біодеградація гумусу орних земель пов’я-
зана з процесами зменшення кількості рос-
линних решток у ґрунті та активністю міне-
ралізації в ньому органічних речовин. За 110 
років вміст найціннішого компонента в ґрун-
ті – гумусу зменшився майже на третину - з 
4,2% до 3,2%. Щорічні втрати гумусу станов-
лять понад 20 млн. т. і, відповідно, збільшу-
ються площі деградованих земель на 80 тис. 
га. За даними НААН щорічна втрата пожив-
них речовин при вирощуванні високопродук-
тивних культур (цукрових буряків, зернових 
і, особливо, соняшнику) становить 450 – 500 
тис. т.  Враховуючи різний рівень стійкості 
ґрунтів до процесів антропогенної дії, на 
практиці передбачають різні нормалізуючі 
заходи щодо поліпшення їхнього гумусового 

стану та родючості. Тому спрямоване віднов-
лення природної гумусної родючості перед-
бачає пошук нових форм і видів органічних 
добрив, способів їхнього внесення, розробку 
агротехнічних прийомів депонування і збері-
гання біогенних елементів гумусу, що дозво-
лить підвищити якісні параметри ґрунтів. Для 
відновлення родючості ґрунтового компле-
ксу доцільніше і дешевше використовувати 
елементи альтернативного землеробства – 
біогумусні органічні добрива, які отримують 
за допомогою промислової переробки тор-
фу, сапропелю, окисленого бурого вугілля. 
У нинішніх умовах саме цим речовинам  від-
водиться першочергова роль у підвищені 
ефективності та покращені екологічної ситуа-
ції у сільському господарстві. 

Що таке гумінові речовини?
Гумінові речовини – величезний клас при-

родних органічних речовин, що становлять 
основну складову ґрунту. Вони присутні у 
воді та твердих горючих копалинах, форму-
ються при розкладі рослинних та тваринних 
залишків під дією мікроорганізмів та абіотич-
них факторів навколишнього середовища. 
Хімічно – це складна суміш макромолекул 
змінного складу і нерегулярної будови, до якої 
не можна застосувати закони класичної тер-
модинаміки і теорії будови речовин. Гумінові 
речовини мають широкий ряд молекулярних 
компонентів, типовими прикладами яких є - 
полісахариди, жирні кислоти, поліпептиди, 
лігніни, феноли, етери, хінони, пероксиди, 
аліфатичні речовини. 

Гумінові речовини можуть бути поділені на 
3 основні фракції за рівнем розчинності їх у 
різних умовах кислотності водного середови-
ща (рН рівня):
• гуміни – фракція гумінових кислот, що не-

розчинна у воді за будь-яких рівнів рН;
• гумінові кислоти – суміш слабких аліфатич-

них та ароматичних органічних кислот, що є 
розчинними у воді за лужних умов;

• фульвокислоти – суміш слабких аліфатич-
них та ароматичних органічних кислот, які 
розчинні у воді при всіх рівнях рН.
Останні дві фракції – гумінові та фульвокис-

лоти – є найбільш рухливими та реакційноз-
датними компонентами гумінових речовин, 
що активно приймають участь у багатьох при-
родних процесах, саме тому вони і становлять 
найбільшу цікавість для сільгоспвиробників 
при позакореневих обробках.

Як же вони діють?
Вплив гумінових та фульвових кислот на 

клітину рослини та рослину в цілому носить 
багатоступінчастий характер і охоплює весь 
період вегетації. Гумінові речовини впливають 
на рослину прямо або опосередковано. Не-
прямий ефект пов’язаний з поліпшенням вод-
но-фізичних властивостей ґрунту, активізацією 
мікрофлори, впливом на міграцію поживних 
речовин, зв’язуванням токсичних агентів (пе-
стицидів, важких металів). Гумусові речовини 
мають пряму всебічну дію на процеси росту 
рослин, тобто здійснюють їх регуляцію. Дані 
речовини активізують ферментативну актив-
ність клітин рослини, зростає енергетика клі-
тини, змінюються фізико-хімічні властивості 
протоплазми, інтенсифікується обмін речовин 
в клітині, збільшується проникність мембра-
ни клітин кореня.  Поліпшується проникнен -
ня елементів мінерального живлення з ґрун-
тового розчину в рослини у вигляді гуміно-
вих – мінеральних сполук, що призводить до 
посилення поглинання рослиною поживних 
елементів.  Таким чином, посилюється надхо-
дження води і поглинання кисню рослинами, 
що в підсумку інтенсифікує процеси дихання. 
Внаслідок посиленого дихання відбувається 

прискорення поділу клітин, посилення фото-
синтезу, синтезу білків, посилення росту ко-
реневої системи, надземної маси, збільшення 
виходу сухої речовини,  і як результат -покра-
щення морфологічних і біологічних показників 
росту та розвитку рослинного організму. 

В сучасних умовах, коли ми спостерігаємо 
безповоротні зміни клімату, які все частіше 
проявляються в різких коливаннях денних та 
нічних температур, дефіциті опадів, повітря-
них та ґрунтових засухах, саме гумінові пре-
парати  здатні підвищувати стійкість рослин 
до даних несприятливих факторів зовніш-
нього середовища. При цьому відновлюючи 
родючість ґрунту, утримують вологу в ґрунті 
за рахунок утворення водневих зв’язків між 
молекулами води і зарядженими групами гу-
матів. У результаті чого, непродуктивне випа-
ровування води зменшується до 30%,  а це в 
умовах посухи важливий аргумент у зростанні 
продуктивності  культур. Використання гумі-
нових речовин веде до покращення харчових 
якостей продукції та її екологічності, знижен-
ня витрат на отримання врожаю, підвищення 
рентабельності сільськогосподарського ви-
робництва. 

Природне походження 
гумінових речовин

Утворення гумінових кислот дуже склад-
ний процес, який супроводжується водночас 
пов’язаними процесами синтезу та розпаду 
органічних сполук у ґрунті, що стимулює гумус 
до обміну енергією з навколишнім середови-
щем. Розпад органічних сполук відбувається 
завдяки відбору найбільш термодинамічно 
стабільних речовин через гідролітичні фер-
менти мікробіоти та подальшої поліконденса-
ції продуктів біодеструкції. Синтез ароматич-
них структурних елементів гумусових кислот 
відбувається завдяки полімеризації через вну-
трішньомолекулярні ковалентні зв’язки. При 
цьому утворюються ароматичні елементи 
гумінових речовин шляхом конденсації роз-
щеплених продуктів лігніну і хінонів, за віль-
но-радикальним механізмом через семихіно-
ни, які утворюють гідрофобне конденсоване 
макроциклічне ядро гумінових кислот. Після 
чого, відбувається подальше «дозрівання» 
через стабілізацію конденсованої ароматич-
ної структури координаційними металами та 
самоорганізація завдяки міжмолекулярним 
взаємодіям з іншими новосинтезованими 
молекулярними асоціатами, утворюючи ге-
терогенну, полідисперсну високоорганізова-
ну супрамакромолекулу гумусових речовин 
ґрунту, що обумовлюють процеси утворення 
агрономічно цінного якісного гумусу. Над-
молекулярна «суміш» гетерогенних молеку-
лярних асоціатів - фульвокислоти належать 
до низькомолекулярних асоціатів гумусових 
кислот з більшим вмістом оксигеновмісних 
функціональних груп, але меншим ступенем 
ароматизації конденсованої системи подвій-

них зв’язків. 
Зазвичай джерелом для отримання гуматів 

є органічні поклади – буре вугілля, низинний 
торф, сапропелі озерні. Значно меншою мірою 
використовуються відновлювальні ресурси – 
гній, компости, вермикомпости (біогумуси), 
які є безпечними для довкілля.

Торф – гумати, отримані з торфу, містять 
значно більше солей фульвових кислот (до 
10%), оскільки продукт гуміфіковано приро-
дою значно менше у порівнянні з леонарди-
том, і фульвових кислот вимилось не так ба-
гато. Також торф’яні гумати більш однорідні 
за складом та містять менше баластних вклю-
чень. Однак зі зміною екологічної ситуації в ра-
йонах видобутку торфу видобуток останнього 
в світі значно зменшується.

Сапропель – це відклади прісноводних 
водойм, які утворюються з відмерлих рослин-
них і тваринних організмів, мінеральних ре-
човин біохімічного і геохімічного походжен-
ня та мінеральних компонентів теригенного 
характеру, що мають зольність не більше 85 
%. Органічна складова сапропелів представ-
лена вуглеводним комплексом, гуміновими 
речовинами, біологічно активними речови-
нами, а також негідролізуючим залишком. 
Недоліками сапропелю у виробництві гума-
тів є надзвичайно високий вміст мінеральних 
домішок у порівнянні з іншими природними 
речовинами. Сапропель серед інших каусто-
болітів, придатних для отримання гуматів, 
має найбільшу кількість хімічних включень у 
своєму складі. Тому для отримання якісного 
кінцевого продукту потребує більш удоскона-
лених та витратних технологій переробки, що 
призводить до збільшення собівартості кінце-
вої продукції.

Леонардит - це органічна речовина, яка не 
досягла стану вугілля і характеризується висо-

Хімія із глибин землі
на користь ґрунту, 

клітині та рослині 

Р

Значення ґрунту для людського суспільства важко переоцінити. Якщо на ранніх 
етапах розвитку людства ґрунт мав другорядне значення, так як забезпечував 

людину продуктами харчування за рахунок дикоростучої  рослинності, то після 
переходу до землеробства ґрунт стає одним з основних джерел продуктів 

харчування. Тому-то людина праці завжди з глибокою повагою ставилась до 
цього природного багатства, люб’язно називаючи його «ненькою». Ґрунтовий 

покрив разом з рослинним має велике значення для збереження біосфери, 
якості та чистоти повітря, води, їжі, здоров’я людства. 
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ким ступенем окислення, високим вмістом 
гумінових кислот і вищих карбоксильних 
груп, оскільки є кінцевим продуктом про-
цесу гуміфікації, що триває близько 70 млн 
років. Ще однією перевагою даного природ-
ного сланцю є його надзвичайна біологічна 
активність завдяки молекулярній структурі. 
Ця біологічна активність уп’ятеро сильніша, 
ніж у інших гумусових речовинах з природ-
них джерел. Так, 1 кг гуматних добрив з ле-
онардиту еквівалентний 7-8 тонам органіч-
них добрив або близько 15 тонам перегною. 
Процес утворення леонардиту нескладний, 
але дуже тривалий: рослини в процесі жит-
тєдіяльності поглинали з атмосфери вугле-

кислий газ і використовували сонячну енер-
гію для формування біомаси. Леонардит 
має низьку теплоутворювальну здатність, 
тому малоцінний як паливо. Гумати, ви-
добуті із зазначеного каустоболіту, містять 
переважно солі гумінових кислот та харак-
теризуються нижчим вмістом солей фульво-
вих кислот. Низький вміст солей фульвових 
кислот у таких гуматах пояснюється тим, що 
фульвові кислоти, на відміну від гумінових, 
розчинні у воді. В процесі утворення леонар-
диту фульвові кислоти вимиваються і вико-
ристовуються природним кругообігом для 
власних потреб. 

Тому, спираючись на світовий досвід виро-
щування сільськогосподарських культур і вра-
ховуючи українські тенденції в агротехнологіях 
вирощування компанія Спектр-Агро разом 
з іспанською компанію Daymsa впроваджує у 
комерційну діяльність препарати на основі гу-
мінових та фульвових речовин з леонардиту в 
твердій та рідкій препаративній формі. 

НАТУРВІТАЛ ВСП 
(Naturvital WSP) 

Водорозчинне добриво у формі порошку, 
що має надзвичайно високий вміст гумінових і 
фульвокислот з леонардиту для максимальної 
протидії рослинних стресів з високим коефіці-
єнтом ефективності дії.

Переваги застосування:

• підвищення стійкості до несприятливих 
факторів як зовнішнього середовища (по-
сух, заморозків та різких коливань серед-
ньодобових температур), так і біоти; 

• активізація морфо-біологічних, репродук-
тивних процесів рослин;

• інтенсифікація процесів дихання, фото-
синтезу, накопичення вологи та поглинан-
ня кисню;

• збільшення активності процесів синтезу біл-
ків і вуглеводів, що позитивно впливає на 
кількісні та якісні показники одержуваного 
врожаю;

• зв’язування важких металів і радіонуклідів 
для недопущення їх потраплянню до клітин 
рослини; 

• збільшення буферної ємність ґрунтів, поліп-
шення фізико-хімічних та біологічних вла-
стивості ґрунтів; 

• підвищення коефіцієнту засвоєння елемен-
тів живлення з ґрунту, мінеральних та мі-
кродобрив шляхом активації поглинальної 
здатності кореневої системи; 

НАТУРВІТАЛ ПЛЮС
(Naturvital Plus) 

Рідке добриво, що містить у своєму складі 
високий вміст фульво- та гумінових кислот з 
леонардиту, яке забезпечує підвищену актив-
ність даних складових для швидкого погли-
нання та перерозподілу їх у рослині.

Переваги застосування:

• Простота та зручність використання даної 
формуляції у позакореневих обробках;

•  Збільшення буферної ємності ґрунтів, під-
тримка природного рівня рН;

•  Збільшення коефіцієнту поглинання пожив-
них речовин рослиною як з листкової по-
верхні, так і кореневою системою рослин;

•  Активізація морфо-фізіологічних процесів 
рослин;

•  Покращення розвитку кореневої системи та 
збільшення площ листкової поверхні шля-
хом активізації поділу клітин;

•  Підвищення ступеня стійкості рослин до дії 
абіотичних та біотичних факторів навко-
лишнього середовища;

•  Позитивний вплив на якісні та кількісні по-
казники врожайності рослин шляхом акти-
візації процесів дихання та фотосинтезу.

АМІНОГУМІК (AminoHumiс) 
Рідке добриво, що містить у своєму скла-

ді поряд із гуміновими та фульвокислотами 
значний вміст вільних амінокислот, що надає 
можливість забезпечення утворення синергіч-
ного ефекту дії даних складових та значного 
підвищення ефективності кожного із складни-
ків на ріст та розвиток рослин.

Переваги застосування:

• Активізація обмінних процесів у рослинах 
клітин, що забезпечує покращення стійкості 
рослин до факторів навколишнього середо-
вища та біоти;

• Покращення структури та вологозабезпе-
чення ґрунтів, активізація процесів ґрун-
тоутворення;

• Інтенсифікація процесів фотосинтезу, ди-
хання, запліднення та утворення генератив-
них органів; 

• Покращення балансу фосфору у ґрунтів і 
фосфорного живлення рослин, що активі-
зує перенесення та трансформацію енергії 
та синтез нуклеїнових кислот.

• Забезпечення швидкого виходу рослини 
зі стресових умов за рахунок активізації її 
процесів стійкості та відновлення процесів 
синтезу у клітинах рослини;

• Загальних результатом впливу є підвищен-
ня рівню урожайності та покращення показ-
ників якості врожаю.

ТЕРРЕНОВА (Terrenova) 
Рідка форма добрива з високим вмістом гу-

мінових та фульвокислот із додаванням віль-
них амінокислот та підвищеного вмісту калію 
та фосфору для стимуляції ростових та мета-
болітичних процесів усієї рослини у періоди 
активного росту та утворення плодів.

Переваги застосування:

• стимуляція розвитку ґрунтових мікроорга-
нізмів, що сприяє інтенсивному відновлен-
ню гумусу;

• збільшення проникності кореневих мемб-
ран та коефіцієнту засвоєння елементів жи-
влення з ґрунту; 

• активізація біохімічних процесів у кліти-
нах рослин, покращення синтезу АТФ та їх 
ферментативної діяльності, синтезу білків та 
вуглеводнів;

• підвищення стійкості рослин до несприятли-
вих умов навколишнього середовища та до 
дії збудників хвороб та шкідників;

• підвищення урожайності та показників яко-
сті отриманої продукції.
Урожайність – це результат складної взає-

модії генетичного потенціалу рослин з комп-
лексом факторів навколишнього середовища. 
Дія комплексу умов росту та розвитку на росли-
ни проявляється в зміні параметрів елементів їх 
продуктивності. Взаємозв’язок між основними 
групами факторів визначає рівень урожайності 
усіх сільськогосподарських культур. 

В умовах 2017 року застосування препара-
ту Naturvital WSP в нормі 0,1 кг/га в посівах 
ярого ячменю забезпечило прибавку уро-
жайності в межах 0,6 т/га. Аналогічна норма 
застосування  в посівах кукурудзи покращила 
даний показник на 0,76 т/га.  Внесення гумату  
Naturvital WSP в нормі 0,1 кг/га в посівах сої 
та соняшнику покращила показники урожай-
ності відповідно на 10,9 – 12,7 % порівняно із 
контрольним варіантом.

Застосування препарату Naturvital Plus в 
нормі 0,4 л/га  в посівах ячменю та сої підви-

щило показники урожайності  на 0,27 – 0,48 
т/га порівняно з контрольним варіантом. Та-
кож за результатами досліджень було вста-
новлено позитивний вплив досліджуваного 
препарату на формування елементів продук-
тивності культур.

Рослини, які вирощуються у польових умо-
вах, постійно перебувають під впливом різ-
номанітних стресових чинників, що можуть 
призвести до зворотних або незворотних змін 
у їхній структурі та функціонуванні. Тому для 
запобігання проявів стрес-факторів на рослин-

ний організм  потрібно використовувати пре-
парати на основі амінокислот, які допомагають 
активувати обміні процеси, синтез нових амі-
нокислот, відновлювати водний баланс, по-
ліпшувати запилення та виступають джерелом 
енергії, підвищуючи посухостійкість. 

Підживлення посівів кукурудзи, гороху та со-
няшнику препаратом AminoHumic в нормі 0,3 
л/га покращує показники урожайності на 0,32 
-0,81 т/га або на 13,6 – 19,1 % порівняно з контр-
олем. Також в умовах досліджень встановлено 
позитивну дію препарату на прояви стрес- фак-
торів при вирощувані зазначених культур.

В результаті досліджень встановлено, що 
використання високоефективних препаратів 
компанії Daymsa підвищує активність фермен-
тативних систем у рослинному організмі, сти-
мулює біохімічні процеси в клітинах, забезпе-
чує поліпшення розвитку вегетативної частини 
рослини та кореневої системи,  підвищує стій-
кість до несприятливих ґрунтово-кліматичних 
чинників, що позитивно впливає на врожай-
ність і якість насіння. 

Якщо Вам потрібна кваліфікована допомога 
у виборі препаратів для позакореневого під-
живлення, звертайтесь, будь ласка, до пред-
ставників компанії Спектр-Агро, які завжди 
оперативно нададуть Вам інформацію щодо 
ефективності застосування продуктів та де-
тальні рекомендації стосовно їх  використан-
ня. Завжди раді співпраці !

Водоспоживання сої за фазами росту і розвитку

Вміст складових, % від загальної маси

Naturvital WSP Naturvital Plus AminoHumic Terrenova

Гумінові кислоти 50 14 9 8
Фульвокислоти 20 7 7 8

Вільні амінокислоти 5 5
Водорозчинний калій (К2О) 15 6 6 10

Фосфор (Р2О5) 5
Азот (N) 0,8

Ефективність застосування препарату Naturvital WSP в посівах 
сільськогосподарських культур
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08702, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Промислова, 20.

моб.: +38 067 443 42 26

www.spectr-agro.com,
www.shop.spectr-agro.com

Офіційний імпортер в Україні: 
ТОВ «Спектр-Агро»

Ефективність застосування 
препарату Naturvital Plus в посівах 
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вильний крок – і ти можеш опинитись на 
узбіччі.

Повернемося до діяльності агрофірми. 

На яких культурах спеціалізується госпо-

дарство, і за яким принципом формується 

сівозміна?

В основному це зернові та соняшник, моно-
культури не застосовуємо. Вважаю, що сьо-
годні не час для експериментів. Середня уро-
жайність озимої пшениці – 31 ц/га, соняшнику 
– 28 ц/га. Та порівняно з 2016 роком урожай-
ність торік була вдвічі меншою. Втім, загалом, 
соняшник є досить рентабельною культурою.

Завдяки яким елементам технології 

підвищуєте урожайність культур?

По-перше, якісний посівний матеріал, 
по-друге, дотримання технологічних проце-
сів, по-третє, внесення мінеральних добрив, 
а також постійне спостереження за станом 
посівів, щоб запобігти ураженню хворобами 
та шкідниками.

Розкажіть, будь-ласка, як складається 

Ваша співпраця з «Спектр-Агро» та які 

переваги роботи?

З компанією «Спектр-Агро» у нас дружні 
стосунки, які розпочались із 2014 року. Добрі, 

надійні взаємовідносини з порядним това-
риством, в якому працюють висококваліфі-
ковані фахівці. Нарікань стосовно продукції 
ніколи не було, завжди був якісний посівний 
матеріал і засоби захисту рослин та своєчасні 
поставки!

Цього року Ви вперше придбали мікро-

добрива Спектрум.

Так, мікродобрива ТМ «Спектрум» при-
дбали вперше: Спектрум Мікс-С, Спектрум 

Борон 150 та Спектрум Zn+S. Тепер очікує-
мо результатів. Утім, упевнений, що невдовзі 
буде чим похвалитися!

СПЕКТР Партнер

Пане Юрію, що Вас спонукало стати 

фермером?

Моє родове коріння – батьки родом із 
села, дядьки – агрономи.

А якби раптом не склалося з агробізне-

сом, яку б Ви сферу обрали?

У мене вища економічна освіта. Тож знай-
шов би собі зайняття до душі. Наразі, окрім 
бізнесу, активно займаюсь громадською ді-
яльністю та організацією самооборони проти 
рейдерських захватів с.-г. підприємств. 

Так, на жаль, ми живемо в непрості 

часи. А як боретеся зі стресом?

У нашому бізнесі не обходиться без стре-
сових ситуацій, тому намагаюся знімати на-
пругу в спортивній залі.

Чому Ви навчилися у фермерському 

бізнесі за всі ці роки?

Найголовніше – поваги до людей, які все 
своє життя присвятили нелегкій хлібороб-
ській професії. А ще – витривалості…

Будь-який бізнес – це в першу чергу ро-

бота з людьми. Що найважче в управлінні 

людьми?

На даний час потрібно бути трішки психо-
логом, тому що до кожного працівника має 

бути особистий підхід та розуміння.

Ви вже досягли результатів, які бага-

тьом тільки сняться. А яку мету Ви ставите 

перед собою на майбутнє?

Щодо розуміння свого колективу, парт-
нерів та однодумців, так, можна сказати, що 
досяг немало. Нині бачу потребу активно 
зайнятися політичною діяльністю задля під-
тримки інтересів аграріїв.

Які поради можете дати фермеру, який 

лише розпочинає господарювати?

Насамперед радитись із кваліфікованими 
спеціалістами, тому що зараз один непра-

Юрій Крутько: 
«Фермером спонукало стати родове коріння»

Приватне підприємство «Агрофірма» Славутич» було створене 
у 2002 році у м. Бобринець, що на Кіровоградщині. Керівник 

господарства, Крутько Юрій Миколайович, розповів, 
що розпочинали з оренди 500 га, нині ж земельний банк становить 

2800 га. Спеціалізуються переважно на вирощуванні зернових 
та технічних культур. Мають непогану технічну базу.
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арешті з’явився інтер-
нет-магазин, де можна замо-
вити насіння, ЗЗР та добрива 
відомих виробників, без ос-
траху придбати фальсифікат.

Дуже добре, якщо у фер-
мера є кошти на посівну та 
подальший догляд за росли-
нами. Та це лише половина 
успіху, оскільки їх потрібно ще 
зуміти правильно витратити, 
підібравши якісні оригінальні 
засоби виробницт ва за при-
йнятною ціною. Будьмо від-
верті: з цим в Україні досі існує 
проблема, зважаючи на веле-
тенські масштаби фальсифіка-
ту сумнівної якості. 

Тому компанія ТОВ «Спектр- 

Агро», яка успішно працює на 
ринку вже майже дев’ять років, 
розширила напрями своєї ді-
яльності, крокуючи в ногу з ча-
сом, та запропонувала аграріям 
зручний сервіс – роздрібний 
інтернет-магазин насіння, за-
собів захисту рослин та добрив 
www.shop.spectr-agro.com

Безсумнівно великим кро-
ком уперед є той факт, що на-
решті почав якісно розвива-

тися ринок онлайн-продажів 
продукції у сфері сільського 
господарства, побудований 
на безпосередньому зв’яз-
ку поміж виробником, дис-
триб’ютором та аграрієм, коли 
аграрію не треба витрачати 
час та зусилля, перестрибу-
ючи з одного ресурсу на ін-
ший у пошуках необхідного, 
а можна відразу ж сформува-
ти замовлення і бути впевне-
ним в успішному результаті.

Тому побажаємо «Спектр-

Агро» й надалі підвищувати 
якість співпраці з аграріями 
та сподіваємося, що за цією 
компанією підтягнеться увесь 
онлайн-сегмент реалізації 
засобів виробництва для рос-
линництва. 

ТОВ «Спектр-Агро»

08700, Київська обл., 
м. Обухів,

вул. Промислова 20.
www.spectr-agro.com

www.shop.spectr-agro.com

Якісна 
продукція 

в один клік 
на www.shop.spectr-agro.com

Олександр Лавренчук, 

керівник департаменту по роботі 

з ключовими клієнтами: 

«Перевага проекту саме для 
роздрібних покупців полягає у 
тому, що компанія «Спектр-А-
гро» відповідає за те, що продає, 
оскільки є офіційним дистриб’ю-
тором продукції брендів, пред-
ставлених на сайті. Це посівний 
матеріал основних зернових, 
олійних та овочевих культур, які 
вирощуються в Україні, селек-
цій 15 найвідоміших світових та 
вітчизняних виробників. Також 
це хімічні та органічні препарати 

майже 20 найпопулярніших серед наших аграріїв марок і, окрім того, 
різноманітний вибір різних мінеральних добрив та мікродобрив, 
ексклюзивний імпортер яких в Україні – «Спектр-Агро». Вибрати є 
з чого, і що важливо – серед найкращого!»

Не ллі Булаченко,

директор департаменту з маркетингу 

ТОВ «Спектр-Агро»: 

«За всієї повноти вибору наш ін-
тернет-магазин www.shop.spectr-

agro.com пропонує своїм відвідува-
чам максимальну зручність вибору 
та здійснення замовлення. Можна 
відсортувати продукцію за виробни-
ком, за культурою, за ціною чи типом 
препарату й бути певними, що знай-
дете все необхідне. І не треба з підоз-
рою вдивлятися в картинки на сайті, 
оскільки всі товари, представлені в 
інтернет-магазині, – з перших рук. 
Наш покупець захищений від фаль-
сифікату чи продукції низької якості».

Ол ександр Лавренчук: «Відкриття такого інтернет-магазину ста-
ло можливим завдяки низці чинників. По-перше, статус офіцій-
ного дистриб’ютора провідні світові виробники надають лише 
після того, як переконаються, що робота компанії відповідає 
жорстким фірмовим стандартам. Така репутація напрацьову-
ється впродовж років і може бути втрачена буквально за мить, 
тому якість і довіра сільгоспвиробників поза сумнівом є найцін-
нішим активом нашої компанії «Спектр-Агро».

Не ллі Булаченко: «По-друге, виграє завжди той, хто першим 
знайде правильну бізнес-нішу й перетворить діяльність своєї 
компанії на еталон у відповідній сфері. Зважаючи, що на рин-
ку багато неякісної продукції, і розуміючи бажання фермерів 
працювати з тими компаніями, які завжди виконують свої зо-
бов’язання, ми реалізували унікальний проект із інтернет-ма-
газином www.shop.spectr-agro.com. Відтепер кожен сіль-
госпвиробник, у якому б віддаленому регіоні він не працював, 
матиме певність, що може в будь-який час замовити оригіналь-
ні засоби виробницт ва (насіння, ЗЗР, добрива тощо), сплатити 
зручним для себе способом (кредитною картою, безготівковим 
рахунком або післяплатою) та отримати товар зі складу ком-
панії або перевізником. Для постійних клієнтів передбачена 
накопичувальна система знижок та кваліфіковані агрономічні 
консультації.

Н
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єння (маючи власну сівалку) невеликий фер-
мер тут у більш виграшному становищі – він 
має більше шансів провести посівну за пару 
днів в оптимальні терміни і отримати сходи 
вже через 10-14 днів. У великих холдингах 
посівна зазвичай розтягується на декілька 
тижнів, тому розпочинається раніше і закін-
чується пізніше оптимальних строків. Важ-
ливість раннього посіву полягає ще й у тому, 
що ранні сходи цукрових буряків отримують 
більше сонячної енергії і, відповідно, мають 
можливість сформувати більше цукру. Це 
вже досить давно зрозуміли насіннєві компа-
нії, пропонуючи фермерам спеціально обро-
блене насіння, що забезпечує швидкі і друж-
ні сходи - в компанії KWS ця технологія має 
назву EPD (Early Plant Development – ранній 
розвиток рослини).

Інше питання, яке турбує фермера – густо-
та посіву. Правильна відповідь на це питання 
залежить від декількох чинників: звичайної 
(або ж краще сказати очікуваної) кількості 
опадів, рівня агротехніки, рівня загрози від 
шкідників, досвіду у вирощуванні цукрових 
буряків та якості насіння. На Західній Україні 
кращі господарства висівають наше насіння із 
густотою 1,2 посівних одиниць на гектар. При 
правильній підготовці грунту, якісному посі-
ві, хорошій інсектицидній обробці насіння та 
нормальній кількості опадів ми не маємо ве-
ликих втрат при польовій схожості (сходить 
практично кожна посіяна насінина), і форму-
ємо густоту до збирання 95-100 тис рослин на 
1 гектар. В середньому ж, якщо умови виро-
щування та рівень агротехнологій близькі до 
нормальних, використовується норма висіву 
1,35 посівних одиниць на гектар.

Насіння
Зараз на ринку України є досить пропо-

зицій високоякісного насіння від провідних 
світових виробників. Звичайно, залишається 
певна частка і для тіньового ринку, тому спо-
куса купити «майже таке, як фірмове, але де-
шевше» завжди присутня. Однак професійні 
фермери на власному досвіді переконалися, 
що економія на насінні обертається і недобо-
ром врожаю в поточному році, і додатковими 
збитками у майбутньому. Погана схожість та 
енергія, неякісне протруєння, що призводить 
до зріджених та нерівномірних сходів, не-
висока продуктивність самих гібридів – це 
зворотна сторона дешевого насіння, яку ви 
побачите негайно. Є проблеми менш по-
мітні, але не менш шкодочинні: у регіонах зі 
значними площами під цукровим буряком 
за останні роки наростає проблема падали-
ці цукрових буряків. Причин цієї проблеми 
декілька: це й суто біологічна (здатність рос-
лини розмножуватись), і технологічна (лег-
коважне ставлення до появи «цвітухи» на 
посівах), і, знову ж таки, «економічна», тоб-
то намагання зекономити, посіявши дешеве 
насіння. Справа в тому, що повністю виклю-
чити появу цвітушних рослин неможливо. 

Але провідні виробники насіння приділяють 
цьому питанню дуже багато уваги, зводячи 
появу таких рослин до практично можливо-
го мінімуму. Постачальникам же дешевого 
насіння такі «дрібниці» взагалі не цікаві. Ре-
зультатом є те, що з роками на полях почи-
нають рости зарості самосійних, падаличних 
буряків, що фактично мають такий же ефект, 
як і бур’яни. З тією різницею, що боротися 
із таким бур’яном за допомогою класичної 
технології контролю неможливо – разом із 
самосійним знищимо і посіяний буряк. За-
ходи боротьби з падалицею передбачають 

в першу чергу контроль та вчасне механічне 
видалення поодиноких цвітушних рослин. 
У гіршому випадку – ручне просапування.  
Щойно з’явився й новий, ефективніший за-
сіб – система КОНВІЗО® СМАРТ, яка серед 
багатьох інших своїх переваг ефективно бо-
реться із самосійними буряками.

Система КОНВІЗО® СМАРТ
Система КОНВІЗО® СМАРТ є новим сло-

вом у селекції цукрових буряків, справжнім 
проривом у технології вирощування цієї 
культури. Розроблена система двома про-
відними компаніями – лідером селекції цу-
крових буряків компанією KWS та лідером 

ринку засобів захисту рослин компанією 
Bayer. Складається із двох компонентів – 
гербіциду класу ALS-інгібіторів «КОНВІЗО® 
1» від компанії Байєр та гібридів цукрових 
буряків, стійких до дії цього гербіциду, від 
компанії KWS. КОНВІЗО® СМАРТ відрізня-
ється своєю простотою і зручністю. Cуть сис-
теми полягає в тому, що контроль бур’янів 
здійснюється внесенням всього 1 (одного!) 
літру гербіциду КОНВІЗО® 1 на сезон, ре-
комендовано це робити 2-ма внесеннями 
по 0,5 літра, щоразу з використанням при-
липача МЕРО®. Таким чином, всього за дві 

обробки ми боремось із практично всім 
спектром бур’янів на цукрових буряках, 
знищуємо вже згадану падалицю цукрових 
буряків, яку на посівах цукрових буряків 
неможливо знищити іншим хімічним спо-
собом. Оцінити всю зручність і легкість сис-
теми зможуть агрономи, які добре знають, 
скільки обробок доводиться робити кла-
сичною гербіцидною системою, скільки ра-
зів техніка при цьому їздить по полю, який 
ризик помилки при кожному внесенні. Не 
кажучи вже про екологічне навантаження 
(об’єм внесених гербіцидів) на гектар.

За матеріалами компанії ТОВ «КВС-Україна»

 СПЕКТР Поради партнера

рати чи рихлити без обороту пласта? 
Проблеми підготовки грунту.

Однозначної відповіді на питання «що кра-
ще» – орати чи чизелювати, – немає. Практи-
кують як перший, більш традиційний метод 
– оранку, так і глибоке розпушування. Свої 
переваги і недоліки є в кожного з них. В кінці 
кінців кожен фермер враховує всю масу фак-
торів та робить свій вибір. Беззаперечним є 
одне – під цукрові буряки глибокий обробі-
ток грунту треба робити обов’язково. Досить 
часто за посушливої осені провести якісну 
оранку важко – плуг вигортає великі брили, 
які за малосніжної та безморозної зими не 
встигають зруйнуватися і залишаються важ-
ким завданням для весняного передпосівно-
го обробітку.

Нерідко на полях із цукровими буряками 
можна спостерігати певне пригнічення цієї 
культури, особливо в жарку погоду. Часто 

власник на цьому й зупиняється – мовляв, 
що ж ви хочете, при такій-то спеці. Але про-
блема криється в буквальному розумінні 
глибше – якраз на глибині оранки можна 
побачити так звану солом’яну подушку – шар 
соломи, восени при оранці перегорнутий 
плугом з поверхні поля донизу. Ця подушка 
створює механічну перешкоду як для подаль-
шого росту коренеплоду (буряк, доростаючи 
коренем до цієї подушки, не може прорости 
далі вглиб і утворює т.з. «павуки» – деформу-
ється), так і для правильної циркуляції води в 
грунті. Але проблема тут не в оранці, а у пра-
вильній роботі з пожнивними рештками під 
час збирання попередника – пшениці. Мало 
хто звертає увагу на якість подрібнення соло-
ми комбайном та на якість розподілу соломи 
за комбайном. Тому солома ріжеться довги-
ми пучками, після комбайну ці «снопи» не-
рівномірно розподіляються по полю – інко-

ли солома лежить ніби валками. Потім плуг 
перегортає валок на глибину оранки 25 см, і 
справа зроблена: пучок соломи надійно й на-
довго прикиданий грунтом. Що робити для 
уникнення? По-перше, регулярно проводити 
заточку і заміну ножів соломоподрібнювача у 
комбайні. По-друге, якщо розподілювач со-
ломи в комбайні працює нерівномірно, після 
комбайна потрібно провести додаткову опе-
рацію – штригельними (з пружинними зу-
бами) боронами під кутом 30-45° пройти по 
полю, рівномірніше розтягнути утворені вал-
ки соломи. Операція ця не вельми затратна, 
але допоможе уникнути набагато більших 
збитків від недобору врожаю через поганий 
розвиток кореневої системи буряків..

Час посіву
Ловити перші теплі дні і ризикувати тим, 

температура знизиться і насіння «вклякне» 
у холодній землі на довгі тижні і зійде, на-
решті, дуже ослабленим, чи чекати стабіль-
ного тепла, спостерігаючи, як пересушується 
грунт? Щовесни над цим питанням ламають 
голови як агрономи великих холдингів, так 
і власники фермерських господарств. Для 
оптимального посіву буряків грунт має бути 
фізіологічно стиглим і достатньо теплим – на 
глибині 10 см мати температуру 6-7°С. При 
достатньо високому рівні технічного озбро-

Деякі актуальні питання 
технології вирощування 

цукрових буряків
Цукрові буряки недарма вважаються однією із найскладніших 

сільськогосподарських культур, тож не дивно, що питання 
агротехніки завжди викликають чимало питань. Не дивно й те, що 

далеко не на всі питання легко дати однозначну відповідь.
Спробуємо відповісти на деякі питання

О
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ЯКІ ПЕРЕВАГИ 

СЕРТИФІКОВАНОГО 

НАСІННЯ СОЇ? 
• Гарантія потенціалу врожайності;
• Гарантія якості цінних поживних складових;
• Чистота сорту (мін. 99%) та якість насіння (15% во-

логості);
• Висока схожість (від 80%), що забезпечує дружні 

сходи та врожайність;
• Відсутність ГМО (менше 0,06%);
• Толерантність до запилення бур’янами: повитиця 

(Cuscute), вівсюг звичайний (Avena fatua), вівсюг 
південний (Avena ludoviciana), вівсюг стерильний 
(Avena sterilis);

• Толерантність до хвороб: до вірусу мозаїки, до ко-
ричневої гнилі стебла, до фітофтори сої;

• Інвестування в наукові дослідження з метою під-
вищення врожайності, кількісного вмісту якісних 
протеїнів, толерантності до хвороб та покращення 
схожості насіння.

ЄВРАЛІС: 

ЛІДЕР СОЇ БЕЗ ГМО 

ГРУПА 
СТИГЛОСТІ

 T° 
(ВИЩЕ 10), 

T°C

СОРТ
ЄВРАЛІС

000
Дуже ранні

1000 – 1150

АЛІГАТОР
ЕС СЕНАТОР

ЕС НАВІГАТОР
ESG141

00
Ранні

1150 – 1250 ЕС МЕНТОР

0
Середньо-

ранні
1250 – 1350 ЕС ГЛАДІАТОР

  Сертифіковане насіння сої — впевненість 
фермерів та переробників в отриманні 
високих врожаїв якісної сої 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ СОЯ?
Соя — дуже давня культура з історією в 4500 років. Походження вона своє бере 
від Південно-східної Азії, очевидно, в Китаї. Латинська назва сої — Glycine 
hispida (Moench), ботанічна родина — бобові. Традиційна лінія сорт Клей-
стогамія з повністю закритими квітками та малим перехрестним запиленням 
(менше ніж 1%). В природі існує три різні типи сої: детермінантний, напівде-
термінантний та індетермінантний. 

Задача селекціонерів — знайти найбільш придатну комбінацію серед різних 
типів сої, щоб отримати найкращий результат в різних грунтово-кліматичних 
зонах. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, НАСКІЛЬКИ СОЯ РІЗНОМАНІТНА? 
Генетичний матеріал сої дуже різноманітний. У світі існує 170 000 сортів сої. Лідер за сортовою 
диференціацією — Китай — 6 510 сортів. 
В Європі країна-лідер є Росія — більше 1 000 різних сортів. Сорти розрізняють за різними ознаками: 
за кольором зерна та квітів, за формою стручів, за особливостями розвитку стебла та кореневої 
системи. Нижче деякі приклади різноманітності сої: 

Різноманітність квітів Різноманітність насіння Різноманітність бобів Різноманітність рослин

СОЯ В ХАРЧОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ

Цілі сухі соєві боби, тофу (японський соєвий 
сир), напої із сої, соєві горішки, їжа на основі сої, 
такі як заморожені десерти та чеддар, — ці про-
дукти підходять для людей, які страждають від 
непереносимості лактози. Соєве борошно не мі-
стить глютену — його можна використовувати 
разом або замість пшеничного борошна. Місо — 
соєва паста — додається в супи та приправи в 
японській кухні. Темпе — товста м’яка соєва пере-
пічка в традиційній індонезійській кухні. Різно-
манітність продуктів підтверджує, що соя корис-
на для здоров’я людини.

СОЯ В КОРМАХ ТА В

ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Найбільш широке використання продукту 
сої — соєве борошно, яке містить високий 
рівень білків — використовується для годівлі 
домашньої худоби та птиці. Використову-
ють також для кормів домашніх улюблен-
ців. Крім цього, в легкій промисловості сою 
використовують для виготовлення клею для 
деревини, каучукових виробів та продукції 
із пластика, текстилю, каніфолі, друкарських 
чорнил, косметики…

ДетермінантнийІндетермінантний

Отже, соя широко використовується завдяки своїм численним характеристикам та фермери 
можуть легко продавати свій врожай, якщо вони забезпечать її високу якість. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, НАСКІЛЬКИ КОРИСНА СОЯ?
Соя дуже корисна культура, вона містить наступні речовини:

I. БІЛКИ: серед всіх культур соя — найбагатша культура за вмістом білків. Вони складаються 
з амінокислот, потрібних для харчового балансу людини. Соєві білки за своїм складом 
та властивостями дуже схожі на білки тваринного походження. Середній вміст білка сер-
тифікованих сортів складає приблизно 40%.

II. ОЛІЯ: завдяки своїм властивостям близько 18-20% сої — джерело якісної рослинної олії з 
поліненасиченими n-6-жирними N-кислотами, корисними для здоров’я. 

III. Та ІНШЕ: летицин, токофероли, сапоніни, гліцерин, ізофлавони широко  використовують-
ся в харчовій промисловості ї завдяки антиоксидантному ефекту вважаються корисними 
для здоров’я.

Перевагою сертифікованого насіння сої є, насамперед, висока рентабельність, що досягається завдяки сучасним генетичним процесам, в розвиток яких 

інвестували насіннєві компанії, щоб вивести найперспективніші сорти. Серед додаткових переваг – якість та суворий контроль всіх виробничих процесів, чітке 

слідування протоколів та постійний моніторинг, що дає змогу отримати вищі показники врожайності. Тільки сертифіковане насіння гарантує повний контроль 

якості та відсутність ГМО. Нарешті вирішено багато практичних питань: пакування в біг-беги та поставка насіння, готового до проведення передпосівної 

обробки інокулянтами. Інвестування в сертифіковане насіння сої шляхом фінансування у дослідження сортів і збільшення потенціалу їх врожайності підвищує 

конкурентоспроможність, і, як наслідок, сприяє популяризації цієї культури.

Євраліс – один із лідерів європейського ринку сої, член Європейської Асоціації виробників насіння сої без ГМО.

Сертифіковане  насіння сої – 
впевненість фермерів у високих урожаях!
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3. Інокуляція / запилення  
Мета: забезпечити рослину всіма необхідними елементами для 
оптимального розвитку на всіх етапах. 
ІНОКУЛЯЦІЯ 

Для хорошого розвитку сої, особливо на ранніх етапах органогенезу, потрібен азот. 25% 
потрібної кількості рослина отримує із ґрунту (100 кг/га), але деяку кількість азоту необхідно 
вносити. Процес інокуляції за допомогою бактеріії Rhizobium japonicum допомагає 
продукувати потрібний азот. Бактерія фіксує азот з повітря та передає його рослині сої. Зі 
свого боку, рослина забезпечує бактерію вуглецем. В цілому 70-80% азоту, який потрібен 
сої, передається від кореневих бульбочок. Обов’язково, необхідно проводити інокуляцію 
на ґрунтах із великою кількістю кальцію та солей (більше ніж 35%). Інокуляцію потрібно 
проводити дуже обережно, тому що бактерія та насіння дуже травматичні. Визначити 
потребу азотного підживлення можна по розвитку бульбочок на кореневій системі: якщо 
їх мало (менше 5 на одну рослину) і вони біло–кремового кольору всередині — є потреба 
в підживленні, якщо бульбочок багато, вони крупні з рожевою м’якоттю — азотфіксація 
протікає активно і підживлення не обов’язкове. 

% 
но 
гає 

ї. Зі 

Фіолетові квітки

Черешок

Трилистник

Боби

Корінь

Вузел

Стебло

Клубні

VC

V1

R1

R5

R7

R8

 1. Підготовка грунту  
Мета: отримати хорошу структуру ґрунту для швидких та дружніх сходів, щоб 
створити сприятливі умови розвитку кореневих бульбочок та прискорення 
прогрівання ґрунту.
Сою можна вирощувати на ґрунтах різних типів. Якщо поле не зрошується, не 
рекомендується сіяти на ґрунтах із низькою здатністю утримувати воду (особливо 
глинисто-вапнякові та піщані) та сфокусуватися на глибоких ґрунтах. Також бажано 
уникати вапнякових ґрунтів, якщо рН більше 10, через загрозу виникнення залізного 
хлорозу та зменшення утворення бульбочок, і, як результат, погіршення розвитку 
рослин та зниження врожаю. Якщо існує на полі ґрунтова кірка, то під час проростання 
густота стеблостою сої може зменшитись. Тому потрібно дуже ретельно готувати грунт 
перед сівбою.
Оранка ґрунту зменшує його щільність. Бажано зменшити кількість проходження 
техніки та, по можливості, не працювати на вологому ґрунті. Включення сої до сівозміни 
кожні три роки зменшує ризик ураження склеротинією.

ПОГАНО

ПОГАНО

ДОБРЕ

Склеротинія на сої
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4. Контроль за посівом
Мета: попередити розвиток бур’янів у критичні етапи розвитку: між появою дводольних листків та утворенням 

третинних вузлів (на стеблі з’являються два трилистника). 
Зелена маса сої не повністю покриває грунт, тому на ранніх фазах вегетаційного періоду дуже важливим є контроль за бур’янами. 

Рішення щодо внесення гербіцидів приймається в залежності від існуючого стану рослин та можливого стану забур’яненості. Існує два важ-
ливих моменти: або до проростання або одразу після проростання насіння сої. Якщо на стадії до проростання внесено гербіцид загальної дії, 

потрібно вносити інший гербіцид після проростання для підсилення дії. З іншого боку, при бажанні можна задовольнитися одним внесенням 
після проростання, наприклад, ефективним буде Пульсар 40, який має широкий спектр дії. Внесення препарату Пульсар 40 (імазамокс 40 гр/л) 

потрібно проводити, коли бур’яни знаходяться на ранній стадії (2-4 листка максимум), тобто через місяць після сівби. Якщо існують проблеми із та-
кими бур’янами, як витка гречка берізковидна (Polygonum convolvulus), гірчак шорсткий (Polygonum lapathifolium) та ромашка лікарська (Matricaria), 

то рекомендоване застосовування Базагран SG (бентазон 87%). Інші наявні на ринку препарати можуть бути різними в залежності від країни. 
N.B. При використанні активних молекул, таких як пендіменталін та метрибузін, нагадуємо про правильне дозування, тому що передозування може мати 

фатальні наслідки на рослину сої. 

5. Хвороби 
Мета: вжити превентивних методів для запобігання ураження хворобами.

6. Полив 
Мета: збільшити та забезпечити якісний врожай
Ідеальне рішення для отримання високого якісного врожаю — це вирощування сої на зрошувальних 
полях. Проводити зрошення рекомендується нечасто, але протягом всієї вегетації — до моменту, коли 
до збирання врожаю залишається 20 днів. Зрошення на стадії появи перших зрілих бобів коричневого 
кольору збільшить врожайність та покращить якісні характеристики насіння — збільшиться кількість 
протеїнів.  Якщо зрошення не може бути організоване, то необхідно сіяти сою в регіоні з достатньою 
кількістю опадів. Для отримання врожаю від 3,5-4 т/га на глибоких ґрунтах кількість опадів повинна 
бути від 300 до 350 мм протягом всього періоду вегетації, а на легких ґрунтах — від 200 до 250 мм.

СКЛЕРОТИНІЯ: 

Якщо склеротинія була 
помічена на деяких ділян-
ках на інших рослинах, це 

означає, що для сої ризики 
ураження дуже великі. Та-

кож небезпечність уражен-
ня підвищується на глибоких 

ґрунтах при зрошуванні. 
Зрошування на сої радимо 

розділити на секції/ділянки та 
подавати воду посекційно. 

Для профілактики ураження 
склеротинією найкращим рі-

шенням є використання стійкого 
до цієї хвороби сорту та з високою 

толерантністю до вилягання. Селек-
ція Євраліс дозволяє запропонувати 

сорти за цими вимогами. 

РИЗОКТОНІЯ: 

Хвороба, яка уражує 
коріння сої. Вона може 
уражати також і куку-
рудзу. Хворобу можна 
виявити через появу 
плям на полі: рослини 
жовтіють та усихають. 
Бажано не сіяти на полі, 
де хвороба вже була 
ідентифікована, особли-
во, це стосується кукуру-
дзи. Лімітувати ризики 
асфіксації коріння мож-
ливо завдяки ретельній 
підготовці ґрунту. Ради-
мо уникати ущільнених 
ґрунтів та підтоплених 
ділянок. 
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Переваги сої
1.  Цінна культура в сівозміні із зерновими, перериває 

вегетаційний цикл деяких бур’янів; діабротіки на 
корені кукурудзи та мікотоксинів на зернових.

2.  Потребує менше азоту завдяки дії бактерій. 
3. Адаптована до різних технологій вирощування.

4. Широко застосовується в харчовій промисловості 
та при заготівлі кормів для тварин.

5. Зацікавленість з боку аграрної політики 
європейських держав — вирішення проблеми 
харчового та кормового білка.

2. Сівба  
Мета: забезпечити точну рівномірну сівбу з густотою в залежності від гібриду.
Під час сівби сої необхідно приділяти увагу до точності висіву, яку може забезпечити сівалка. Чим 
більше рівномірна сівба, тим краще. Рекомендована температура ґрунту — +10°C — дозволить 
отримати швидке проростання та зменшити ризики втрат, спричинених ґрунтовими хворобами. 
Щодо глибини сівби, рекомендація наступна: 2 см при ранній сівбі в холодних умовах та якщо на 
поверхні ґрунту спостерігається кірка. Але в умовах пізньої сівби при температурі ґрунту більше 10°C із 
хорошою структурою можна сіяти на глибину 3-4 см.
В залежності від групи стиглості відстань між рядками буде неоднакова:

• 18-30 см для групи стиглості OOO
• 18-50 см для групи стиглості OO
• 25-60 см для групи стиглості O, I та II

Для профілактики ураження склеротинією бажано залишати 50-60 см у міжрядді для кращої аерації. 
Від групи стиглості також залежать рекомендації щодо густоти сівби. В залежності від методу обробітку 
ґрунту та ризиків різних хвороб густота змінюється:

Група 
стиглості

Метод 
вирощування

Бажана густота до 
збирання (рослина/

га)

Густота сівби, 
поле без ризиків 

(насінин/га)

Густота сівби, поле з 
ризиками (насінин/

га)
000 Без зрошення 600,000 670,000 750,000
00 Без зрошення 550,000 610,000 690,000
00 Зрошення 500,000 550,000 625,000
0 Без зрошення 500,000 550,000 625,000
0 Зрошення 400,000 440,000 500,000
I Без зрошення 450,000 500,000 580,000
I Зрошення 350,000 390,000 440,000
II Без зрошення 400,000 440,000 500,000
II Зрошення 300,000 330,000 375,000

Джерело: A. Aigner-IPZ 3c-2012

ПОГАНА ІНОКУЛЯЦІЯ

ДОБРА ІНОКУЛЯЦІЯ

Джерело: A. Aigner-IPZ 3c-2012

ПОГАНО

6 липня 2010, дослідження по 
інокуляції

ДОБРЕ

Бактерію можна вносити: з торфом під час сівби (найбільш популярний метод), у рідкому стані або у вигляді 
мікрогранул із торфом.

ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ  

• Фосфор та калій: насіння сої потребує невелику кількість елементів, але вони необхідні. Фосфор та калій можна вносити під 
час сівби. В таблиці наведені основні рекомендації щодо підживлення:

В одиницях Фосфор, одиниць/га Калій, одиниць/га

Бажана врожайність Бідні ґрунти Середні ґрунти Багаті ґрунти Бідні ґрунти Середні ґрунти Багаті ґрунти

2,5 т/га 40 30 0 40 30 0

3,5 т/га 60 40 0 60 40 0

В полях з кислотним (pH<5,5) та лужним типами ґрунтів (pH>7,5) потреба у фосфорі дуже незначна. Для солоних ґрунтів кількість калію 
повинна також бути невеликою. 
• АЗОТ: під час сівби вносити азот не потрібно. Але в разі пожовклого листя та за відсутності бульбочок більше ніж на 30% всіх рослин, необхідно 
азотне підживлення. Кількість розраховується в залежності від рівня азоту в ґрунті: потрібно додавати від 80 до 150 одиниць на гектар в розрахунку від 
кількості бажаного врожаю (2,5-4,5 т/га). Вносити можна в один або в два прийоми. Потрібно вносити між початком цвітіння (R1) та стадією появи перших 
бобів (R3). Також радимо використовувати карбамід, якщо поле під зрошенням.

7. Збирання врожаю 
Насіння вважається дозрілим, коли воно 

«торохтить» в стручках. Для збирання 

врожаю потрібен комбайн з плаваючими 

ножами платформи жатки та з автоматичним 

регулюванням висоти зрізу. Сою потрібно 

збирати при вологості <20%, але врожай потрібно 

зберігати при вологості 14% та нижче.

Плаваючі ножі жатки потрібно налаштувати, щоб зрізати рослину сої 
максимально близько до землі. Налаштувати очисний вентилятор для 
покращення обдуву для відділення бобів від стебла. Налаштувати решето, щоб 
проходило лише насіння сої. Перевірити швидкість обдування, роботу решета 
та розділення бобів від стебла протягом збирання врожаю в залежності від 
погодних умов. 
Соя дуже травматична та легко пошкоджується. Якщо соя вирощується для 
харчової промисловості, необхідно проводити збір врожаю дуже обережно, 
щоб не пошкодити насіння. Тому завжди думайте про те, як налагодити жатку. 

Ступінь зрілості сої 

Соя в фазі збору врожаю 

Джерело: CЕТІОМ

За матеріалами компанії ТОВ «Євраліс Семенс Україна



NEWNEWНовинки від компанії 

«Спектр-Агротехніка»

НАЙБІЛЬША ВИСОТА ПІДЙОМУ У СВОЄМУ СЕГМЕНТІ 7,8 М

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 3,5 Т

НАВАНТАЖУВАЧ МАЄ УНІКАЛЬНІ КОМПАКТНІ РОЗМІРИ: 
за ширини 2 м і висоти 2,1 м він може працювати навіть 
у морському контейнері

НАЙКРАЩІ КОМПЛЕКТУЮЧІ ВІД ЛІДЕРІВ СВІТОВОГО 
РИНКУ:

  двигун PERKINS Tier 3 на 100 к. с.;

  гідростатичний привід REXROTH від компанії BOSCH, 
максимальна швидкість 40 км/год;

  передня і задня осі від найкращого виробника 
трансмісій для телескопічних навантажувачів DANA 

  Усі гідравлічні компоненти та повноцінний реверс 
вентилятора від REXROTH-BOSCH 

СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ В БАЗІ

ПРЕМ’ЄРА НОВИНОК ТЕХНІКИ ВІД 
ВІДОМИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ 
ВІДБУДЕТЬСЯ НА ВИСТАВЦІ 

, СТЕНД D17.

ТОВ «СПЕКТР-АГРОТЕХНІКА» 
м. Обухів, вул. Промислова, 20

тел. +38 (044) 520 94 30, моб: +38 (067) 434 47 26

моб.: + 38 (067) 404 52 23 – Західний регіон

моб.: + 38 (067) 402 86 23 – Східний регіон

моб.: + 38 (067) 402 86 08 – Центральний регіон

www.spectr-agro.com

АКЦІЙНА 

ЦІНА 
НА ПЕРШІ 

10 МАШИН

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ 

НАВАНТАЖУВАЧ MST 

Висота підйому

7,8 МЕТРІВ 

  VITU COMBI – це комплекс 
інновацій та сучасних технічних 
рішень.

   Унікальне розташування дисків 
борони, дає змогу працювати без 
значного переміщення ґрунту 
навіть на високих швидкостях.

  Тандемне розташування коліс – 
це: запобігання забиванню 
вологим ґрунтом,  зменшення 
тягового зусилля, більша робоча 
швидкість.

  VITU COMBI – еталон симетрії. 
Перед кожним висівним 
сошником розташований 
один диск борони. За кожним 
ущільнюючим колесом ідуть два 
висівні сошники. 

  21 колесо колісного пакера – 
міжряддя 14,3 см.

  Високий ресурс – німецька якість 
і надійність!

  Нова італійська сівалка на 

ринку України. 

  Сучасні конструктивні 

рішення з міжряддям 

від 4 до 24 рядків.

  Новий висівний апарат 

із рухомою вакуумною 

камерою забезпечує високу 

якість посіву на великих 

швидкостях.

   На вибір механічний 

або електричний привід 

висівних апаратів.

    Електропривід дозаторів 

мінеральних добрив в базі, 

ISOBUS сумісний.

    Дозатори для внесення 

добрив FERTISYSTEM.

  Паралелограмне підвішування 

прикочуючих коліс.

Презентація нового посівного 
комплекcу KOCKERLING VITU COMBI
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СПЕКТР Tехніка

тивність за умови організованого підвозу 
води — 600 га. Більше не було потреби об-
робляти. Враховуючи чималі напрацювання 
потрібно згадати й про витрати палива, які 
в середньому не перевищують 800–900 г/
га. В умовах горбистого рельєфу це досить 
незначні цифри. Працював обприскувач на 
швидкості 16–18 км/год, тоді як для машин 
без повітряної підтримки рекомендована 
швидкість не перевищує 10–12км/год. Це 
ще одна перевага повітряної підтримки, яка 
спрямовує краплі на рослини, зменшуючи 
час перебування в повітрі. До того ж краплі 
не розлітаються по сусідніх полях і не по-
шкоджують інші культури. 

Після 5 років експлуатації обприскувач як 
новий, та й рівень зносу далекий від критич-
ного. Однак машину виставляють на продаж, 
а на її місце придбають нову модель цього 
самого виробника. Власник не бачить потре-
би щось міняти, оскільки технічних проблем із 
першим обприскувачем взагалі не було. Сер-
вісна служба дилера практично нічого не за-
робила на запчастинах — виконувалися лише 
періодичні ТО й іноді міняли форсунки. До 
речі, їх, як і 90% усіх деталей обприскувача, 
виготовлено на заводі Hardi, і саме цим пояс-
нюється їх стійкість до зносу.

Коментар: Олександр Шумський, агро-
ном, син власника

«Обприскувач виявився таким простим 
в експлуатації, що навіть люди, які взагалі 
не працювали із самохідними обприскува-
чами, після короткотривалого інструктажу 
могли сідати за кермо та їхати працювати. 
Виробник так продумав усі деталі, що кож-
на технологічна операція від приготування 
робочого розчину й до промивки системи 
виконується інтуїтивно просто. Двох пра-
цівників цілком достатньо для виконання 

будь-яких обробок. Щодо якості, тут на 
мою думку, конкуренції немає. Покриття 
рослин практично стовідсоткове, і не треба 
чекати на погоду. Сусіди іноді змушені на 
кілька днів відкладати обробки, і я впевне-
ний, що вони мають від цього відчутні втра-
ти. Недарма нас досить часто просять про 
допомогу саме з обробками».

Володимир Огійчук

СПЕКТР Tехніка

априкінці лютого ми зустрілись з 
Олександром Шумським, сином власника 
СГПП «Рать», і поспілкувалися на тему ви-
бору техніки для господарства, яке не лише 
прагне отримати прибуток, а й бути взірцем 
для інших.

Спочатку про саме господарство. Це не 
просто успішне підприємство з рослинни-
цтвом і молочним тваринництвом, а пере-
дове навіть за європейськими мірками. Ще 
дід власника завідував місцевою фермою, 
і бажання працювати на землі передало-
ся далі. Тепер Віктор Шумський із синами 
Олександром і Юрієм господарюють на во-
линській землі, перевершуючи найсміливі-
ші сподівання свого предка.

Обираючи техніку на перше місце вису-
вають якість роботи. Починаючи від самого 
простого культиватора й закінчуючи тракто-
рами та комбайнами — все має працювати 
на відмінно. Компромісів бути не може, і 
тому коли обирається новий агрегат, влас-
ники насамперед хочуть отримати від нього 

максимум можливостей. Особливості та-
кого підходу можна продемонструвати на 
прикладі самохідного обприскувача.

Інтенсивна технологія вимагає 
якісної техніки

Господарство має в обробітку 3500 га, на 
яких вирощує зернову групу (пшеницю та 
ячмінь), кукурудзу на зерно та силос, ріпак, 
сою, цукровий буряк і багаторічні трави. 
За такої сівозміни вирішили застосовувати 
класичний обробіток ґрунту із застосуван-
ням плугів, дисколапових агрегатів і гли-
бокорозпушувачів. Для живлення рослин 
використовують як мінеральні добрива, так 
і органіку. Завдяки молочній фермі госпо-
дарство підтримує вміст гумусу на високому 
рівні й вирощує доволі «важкі» для ґрунту 
культури. 

Обробку посівів уже 5 років поспіль ви-
конують самохідним обприскувачем Hardi 
Alpha Evo з місткістю у 4100 л та 30-метро-
вою штангою із системою повітряної під-

тримки Twin Force. Його придбали через 
високі вимоги до якості обробки, а забезпе-
чити таку якість за різних погодних умов в 
різні періоди вегетації могла лише ця маши-
на. Наприклад, мало хто з фермерів навіть 
дивиться в бік обприскувача за швидкості 
вітру понад 6 м/с. Hardi Alpha Evo із систе-
мою Twin Force може ефективно працювати 
за швидкості вітру в межах 12–14 м/с, що 
неодноразово траплялося на полях СГПП 
«Рать». Завдяки цьому обприскувачу всти-
гали вчасно обробляти власні поля, а також 
виїжджали на допомогу сусідам. Як зазна-
чив Олександр Шумський, повітряний потік 
забезпечував ідеальний розподіл крапель 
по поверхні рослин. Навіть коли обробляли 
рослини в метр заввишки, вкривалась вся їх 
поверхня аж до землі. До того ж за рахунок 
турбулентності краплі розчину потрапляли 
на нижню поверхню листків, що особливо 
важливо для боротьби зі шкідниками сої.

Річне напрацювання обприскувача ста-
новило близько 10 000 га. Добова продук-

Як обприскувач 
приносить гроші 

На прикладі СГПП «Рать» добре видно, як застосування 
ефективного обприскувача покращує фінансові 

результати підприємства

Н

Олександр Шумський, 

агроном, син власника

«Обприскувач виявився таким 
простим в експлуатації, що навіть 
люди, які взагалі не працювали із 
самохідними обприскувачами, після 
короткотривалого інструктажу могли 
сідати за кермо та їхати працювати. 
Виробник так продумав усі деталі, 
що кожна технологічна операція від 
приготування робочого розчину й 
до промивки системи виконується 
інтуїтивно просто. Двох працівни-
ків цілком достатньо для виконання 
будь-яких обробок. Щодо яко-
сті, тут на мою думку, конкуренції 
немає. Покриття рослин практично 
стовідсоткове, і не треба чекати 
на погоду. Сусіди іноді змушені на 
кілька днів відкладати обробки, і я 
впевнений, що вони мають від цього 
відчутні втрати. Недарма нас досить 
часто просять про допомогу саме з 
обробками».

Роман Гончар, 

менеджер з продажу компанії ТОВ «СПЕКТР-АГРОТЕХНІКА»

«Компанія Hardi самостійному випускає 
95% складників, що дає змогу досягати 
необхідного рівня функціональності та 
якості. Щодо системи повітряної підтрим-
ки Twin Force, то жоден із конкурентів не-
має аналогічної. Чому інші виробники не 
роблять? Відповідь дуже проста — ціна. 
Якщо говорити про машини, які за техніч-
ним рівнем наближуються до обпри-

скувачів Hardi, їх вартість буде значно вищою, й скласти конкуренцію не зможуть. 
Тому інші виробники і не прагнуть до створення системи повітряної підтримки.
Завдяки тому, що повітряний потік забезпечує практично стовідсоткове покриття 
поверхні рослини, є можливість зменшувати кількість робочої суміші на гектар. 
Наприклад, в Україні в середньому виливають 200 л на гектар, а у Європі — 50–75 
л. Звичайно, у нас можна також зменшувати норму до 100–150 л/га, і багато госпо-
дарств уже працюють у цьому напрямі. Взагалі наявність води є подекуди знач-
ною проблемою, і возити доводиться за багато кілометрів. Зменшення кількості 
робочого розчину на гектар спрощує логістику й підвищує продуктивність самого 
обприскування. Крім того, європейські господарства йдуть шляхом зменшення 
концентрації діючої речовини. В багатьох випадках виробники у Європейських 
країнах дозволяють зменшувати концентрацію на 30% за умови якісної та вчасної 
обробки. В Україні площі значно більші, і на їх обприскування потрібно значно 
більше часу. Тому ми радимо зменшувати концентрацію лише на 10%. Це точно не 
зменшить ефективність обробки, але в масштабах господарства принесе значну 
економію коштів. Наприклад, нині середні витрати ЗЗР на гектар становлять близь-
ко 7000 грн. Якщо говорити про 10% економії на 3500 га, виходить 2 млн 450 тис. 
грн на рік. За п’ять років експлуатації системи повітряної підтримки на такій площі 
можна заощадити 12 млн грн. За теперішнім курсом це 365 000 євро. Вигідно або 
невигідно — вирішувати фермеру.
Сам обприскувач через клепану раму значно легший за конкурентів, і якщо не 
вмикати повітряну підтримку, витрати пального на гектар можуть не перевищувати 
500 г (зі штангою 30–32 м). Якщо увімкнути повітряну підтримку, витрати станов-
лять близько 800 г/га. Це на 100–200 г менше від важчих конкурентів, і за сезон 
економія може становити від 2000 до 4000 л. Знову ж рахуємо: за 5 років економія 
може становити 10–20 тис. літрів.
Багато людей переймаються щодо експлуатації повітряного рукава: порветься, не 
витримає впливу хімії й таке інше. Насправді рукав добре витримує експлуатаційні 
навантаження, і досвід СГПП «Рать» показує, що за 5 років жодного разу не знадо-
билося його ремонтувати. Проте якби це знадобилось, рукав легко ремонтується, 
оскільки це такий самий матеріал, який використовується в тентах вантажівок. За 
потреби його можна легко зашити або склеїти.
З весни розпочнуться демонстраційні покази нових моделей Alpha Evo. Ми хочемо 
донести до аграріїв можливості цієї машини, а саме ефективність обробки нижньо-
го боку листка по сої. Також буде демонструватися можливість обробки високо-
рослих культур. Потік повітря нахиляє рослини, і краплі потрапляють практично 
до самих коренів. Чому це важливо? Наведу приклад: двоє фермерів на сусідніх 
полях вирощували ячмінь. Той, хто виконував обробки нашим обприскувачем із 
системою повітряної підтримки, розпочав збирання на два тижні пізніше. Відповід-
но отримав більший урожай і кращу якість зерна».



СпектрLifeСпектрLife 2322

СПЕКТР TехнологіїСПЕКТР Tехнології

з’являться бур’яни, а наносити захисні 
препарати на голий ґрунт, тобто не че-
кати симптомів хвороб, а вносити фун-
гіциди на здорові листки. 

Саме «здоровий листок», який здатен 
захистити від інфекції Амістар® Голд, є 
основним чинником високої врожайно-
сті соняшнику. 

Рекомендуємо дві основні схеми за-
стосування Амістар® Голд, що макси-
маль но захищають рослину від інфекції. 
Перша – дворазове використання пре-
парату. Перший раз Амістар Голд вно-
ситься в фазі 10 листків, другий - у фазі 
бутонізації. Норма – двічі по 0,5 л на га. 
Друга схема припускає внесення Амі-

стар Голд, коли соняшник знаходиться 
у фазі «зірочка» - норма - 0,75 л на га. 
Це оптимальний період для захисту як 

верхніх, так і нижніх листків від захво-
рювань, що дасть змогу їм забезпечити 
високу врожайність. У цю фазу висота 
рослин сягає 1 м і на поля можна захо-
дити наземними обприскувачами. 

Фаза «зірочки» - це коли суцвіття має 
діаметр монети 5 коп. і вже добре ви-
діляється серед верхніх листків. За шка-
лою ВВСН – 53 фаза.

Вигідна інвестиція
Ціна норми Амістар Голд, що вно-

ситься на 1 га, еквівалентна 70 кг насіння 
товарного соняшнику. Враховуючи, що 
інфекційний захист завдяки цьому про-
дукту дасть змогу зберегти 500-700 кг 
насіння на га, можна зробити висновок: 
інвестиція окупається в 10 разів! 

За матеріалами компанії 
ТОВ «Сингента»

Соняшникові рекорди 
Аграрії – люди скромні, не хваляться вро-

жаями, але про деякі соняшникові рекорди 
ми знаємо. Один з рекордів урожаю соняш-
нику в товарному посіві – 5,5 т/га отрима-
ний на гібриду Конді. Отже, сучасні гібриди 
мають дуже високий потенціал і завдання 
агронома-стратега – вміло його розкрити.

Цікава фізіологія соняшнику
• Коренева система соняшника досягає 2,5 м і 

ефективно споживає воду з глибоких ша-
рів ґрунту.

• На кожну 1 т/га насіння соняшнику по-
трібно 110-120 мм води.

• 140 кг/га органічної речовини соняшник 
накопичує за добу,

• 2 кг СО2/га за одну годину споживає ли-
стя соняшника.
Соняшник має дуже високу асиміля-

ційну здатність, незважаючи, що має С3 
тип фотосинтезу. Чим ближчий листок 

до сонця – тим більше значення він має 
для рослини.

Отже, всі добре розуміють наскільки 
важливо зберегти і примножити потен-
ціал кожної рослини.

Скільки урожаю забирає одна 
пляма на листку?

Основні хвороби соняшнику – фо-
моз, фомопсис, біла і сіра гниль, іржа, 
переноспороз, септоріоз призводять 
до збільшення непродуктивної транспі-
рації, руйнування хлоропластів і змен-
шення продуктивності фотосинтезу, пе-
редчасної втрати листків, вилягання – в 
підсумку зниження врожайності і якості 
продукції.

Підраховано, що ці основні захво-
рювання соняшнику сумарно здатні за-
брати від 0,5 до 2,5 тони врожаю із га. 
Кожна пляма площею 1 см2 на верхніх 
листках призводить до недобору 5 кг/
га урожаю. 

Прогнозувати розвиток інфекцій 
практично неможливо. Вони є й будуть. 

Навіть коли стоїть спекотна і суха пого-
да, є роса і відповідні умови для зара-
ження. Щодня мільярди спор підніма-
ються з висхідними потоками повітря 
догори, а з вечора і до ранку зі спадни-
ми потоками лягають на листки, дода-
ється роса – і все готово для поширення 
хвороб. 

Перед аграріями не стоїть питання: чи 
потрібно захищати соняшник? – Одно-
значно – так! Питання – коли і чим.

Управління ризиками
Чим?

Новий фунгіцид Амiстар® Голд, ство-
рений на основі Амістар®-технології 
успішно витримав перевірку на кон-
троль усіх основних захворювань со-
няшнику, орієнтований на особливості 
розвитку інфекцій, фізіологію цієї куль-
тури, її вегетаційний період. Амiстар® 

Голд складається із двох діючих речо-
вин. Це дифеноконазол та азоксистро-
бiн, які блокують розвиток інфекції на 
всіх стадіях розвитку патогенів – проро-
стання спори, ріст міцелію, формування 
спор.

Амістар Голд – це:
• Надійний і тривалий захист соняшни-

ку проти широкого спектра хвороб.
• Неперевершений профілактичний і 

лікувальний ефект завдяки трансла-
мінарній і системній дії, що забезпе-
чує тривалий період захисту.

• Спеціальна формуляція для застосу-
вання і збільшення ефективності на 
широколистих культурах. 
Додатковий бонус Амістар® Голд – 

фізіологічна стимуляція рослин, що про-
являється у збільшенні продуктивності 
фотосинтезу і зменшенні непродуктив-
ної транспірації.

Коли?

Ефективність препарату буде значно 
вищою, за використання по здорових 
листках. Покласти фунгіциди раніше, 
ніж з’явиться хвороба, а не боротися з 
нею за фактом - ось єдиний ефективний 
метод отримати високий урожай. Наша 
порада - працювати із фунгіцидами за 
такою тактикою, як ми працюємо з ґрун-
товими гербіцидами. Не чекати, коли 

Амістар® Голд – 
перевірена  технологія 

для вдосконалення вашого поля

a 0-50 см - 60% води
b 50-100 см - 30% води
c 100-150 см - 10% води

a 

b

c



КОМПЛЕКТАЦІЯ

 Бак: 4100 л

 Двигун: Deutz TCD 2012 Tier 3А, 
об’єм 6,06 л., 6 циліндрів, 155 kW 
(210 к.с.) + система керування 
та оптимізації роботи двигуна 
і трансмісії EasyDrive

 Контролер: Incommand 1200, 
діагональ 12.1”, сенсорний екран

 Змішувач маточного розчину 
TurboFiller: висока продуктивність 
і простота експлуатації

 Рідинна система EFC liquid 
system: збільшена пропускна 
здатність

 Кліренс: 165 см

 Ширина колії: Ручна, механічно 
регульована вісь 270-320 см 

 Штанги:
Алюмінієва штанга 
шириною 28 м

Штанга TWIN FORCE 
шириною 32 м

ПЕРЕВАГИ ШТАНГИ TWIN

 Зниження зносу
 Економія хімікатів до 30%
 Краще проникнення в посіви
 Покращена економія розпилення
 Зменшення споживання води до 50%
 Вища продуктивність
 Більше 30 років досвіду з Twin

ПЕРЕВАГИ ОБПРИСКУВАЧІВ HARDI:

 Висока якість виробництва машин
 Спеціальне стійке фарбування
  Надійність і довговічність
  Легке і зручне управління 
  Висока продуктивність і швидка 

реакція всіх систем управління 
  Високий рівень стабілізації машини  
  Високопродуктивний і легкий 

в обслуговуванні насос

 TurboFiller: висока ємність, легкий 

в експлуатації

 Чотириколісне управління – простота 

експлуатації та маневреність в трьох 

типах рульового управління

 Великий бак – більший об’єм робочого 

розчину

 Низька вага – висока 

продуктивність у всіх умовах

Самохідні обприскувачі 
також доступні з легкою 
алюмінієвою штангою 
виробництва Pommier

ALPHA evo
Ðîçóìíà ïðîäóêòèâí³ñòü

NEW

Ëåãøà
çà ïîâ³òðÿ

Лінійка продуктів HARDI
від компанії Спектр

Штанги TWIN FORCE
World’s best application system

нічне освітлення
в базовій

комплектації



№ 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

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

(067) 504 05 68

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 Сумське представництво
40000
вул. Кооперативна, 19
м. Суми                                                                

(0542) 600 136   

15 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

16 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

17
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

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

(0382) 670-999

19 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

20 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Тираж 1800 примірників


