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СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Свірський Юрій Євгенович,

Менеджер зі збуту

Про себе: народився 02 березня 
1989 року в м. Бердянськ Запорізької 
області.

Освіта: вища. В 2012 році 
закінчив Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
і отримав повну вищу освіту за 
спеціальністю «Агрономія» та здобув 
кваліфікацію агронома – дослідника.

Досвід роботи: з 2010 року по 2016 рік працював 
головним агрономом в одному з господарств 
Запорізької області; з 2017 року по 2019 рік менеджер 
оптової торгівлі в ТОВ «Агрохімсервіс».

Мій життєвий девіз: «Тільки вперед, ні шагу назад»

Хобі: спорт,кіно, активний відпочинок.

Запорізьке представництво

Стопчак Вадим Михайлович,

Менеджер зі збуту

Освіта: вища, економічна. 
Паралельно здобуваю спеціальність 
агронома.

Досвід роботи: Довго працював 
в фінансових структурах, але з 
аграрним направленням. Близько 
трьох років тому з’явилася 
можливість себе спробувати в 
дистрибуції товарів для сільського 
господарства. Радо погодився. В листопаді 2018 року 
почав працювати в компанії СПЕКТР, що вважаю для 
себе значним кроком вперед.

Мій життєвий девіз: Життєвим правилом для мене 
є знаходити вихід з складних ситуацій і вперто йти 
вперед.

Хобі: Люблю активний відпочинок. 

Хмельницьке представництво

Костючок Ярослав Сергійович,

Менеджер зі збуту

Про себе: Народився 23 лютого 1990 
року в місті Чернігів. Одружений. 

Освіта: Вища. В 2012 році закінчив 
Чернігівський національний 
педагогічний університет ім. Т. Г. 
Шевченка, здобув кваліфікацію 
магістра історії.

Досвід роботи: останні 2 роки 
працював менеджером зі збуту в 
компанії ТОВ «Агросфера ЛТД».

Мій життєвий девіз: «Без боротьби немає прогресу».

Хобі: футбол, домашні тварини, активний відпочинок.

Чернігівьке представництво

Рузієва Світлана Петрівна,

Заступник головного 

бухгалтера

Про себе: Відповідальна і уважна 
до деталей людина, поважаю чужу 
думку, йду на компроміси, але 
при цьому і відстоюю свою точку 
зору. Люблю цифри і все що з ними 
пов’язано. До роботи ставлюся з 
максимальною віддачою і вимагаю 
цього від підлеглих.

Освіта: маю три вищі освіти.

Досвід роботи: 20 років.

Мій життєвий девіз: «Ніколи не бійся робити те, 
що ти не вмієш. Пам’ятай, ковчег був побудований 
любителями. Професіонали побудували «Титанік».

Хобі: Подорожі.

ТОВ Спектр-Агро

Жегуліна Олена Генадіївна,

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Про себе: народилась та проживаю у 
м.Херсон. Заміжня, маю трьох дітей: 
двох дівчаток та хлопця.

Освіта: вища. Закінчила у 1995 році 
Херсонський Індустріальний Інститут 
за спеціальністю «Інженер-технолог».

Досвід роботи: працювала 
адміністратором 5 років в компанії 
«Райз».

Мій життєвий девіз: «Життя видно до повороту, а 
здається, що до кінця».

Хобі: кулінарія.

Херсонське представництво

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

та постачальник, але й чудовий 
роботодавець, який піклується про 

своїх працівників та заслуговує відміну 
репутацію. Наша динамічна команда 

не стоїть на місці, розвивається 
та поповнюється свіжими головами 

та силами. До вашої уваги 
представляємо нових співробітників 

у рубриці «Нові обличчя».
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Лагошна Марія,

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Про себе: відповідальна, 
комунікабельна, цілеспрямована, 
люблю подорожувати, відкривати для 
себе нове.

Освіта: вища, закінчила Сумський 
державний університет за 
спеціальністю менеджер - економіст.

Досвід роботи: працювала на посаді провідний 
економіст в АКБ «Індустріалбанк».

Мій життєвий девіз: 

Хобі: подорожі, фотографія

Михайлова Інна Михайлівна,

Менеджер з логістики

Про себе: народилася в Запоріжжі. 
Заміжня, маю сина та доньку.

Освіта: вища. Закінчила Київський 
Славістичний Університет, факультет 
– «Фінанси».

Досвід роботи: працювала 
інженером – технологом, потім 
більше 7-ми років менеджером з 
продажів, займалась експортом.

Мій життєвий девіз: «Тільки вперед! І тільки з 
позитивом!»

Хобі: дуже люблю подорожувати, вільний час 
проводжу з родиною та друзями, люблю театр, футбол.

Осадча Олександра,

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Про себе: Проживаю в м. Обухів. 
Заміжня, виховую двох діток.

Освіта: маю 2 вищі освіти. Закінчила 
Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, 
де здобула кваліфікацію «Вчителя 
математики та інформатики», а також Харківський 
університет професійного навчання за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік».

Досвід роботи: Працювала головним економістом по 
роботі з клієнтами ММСБ, а також менеджером зі збуту.  

Мій життєвий девіз: «Сенс життя не в тому, щоб 
чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися 
танцювати під дощем».

Хобі: подорожі, кулінарія.

Чернігівське представництво Запорізьке представництво

Київське представництво

Каламурза Катерина,

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Про себе: народилася 05.04.1980 р., 
одружена, вільний час проводжу з 
родиною.

Освіта: вища, закінчила ПВНЗ 
«Кіровоградський інститут 
регіонального управління та 
економіки», економічний факультет, 
спеціаліст з обліку і аудиту.

Досвід роботи: працювати бухгалтером почала у 2007 
році.

Мій життєвий девіз: «Дивитися у майбутнє з 
оптимізмом».

Хобі: вишивка, займаюся йогою.

Кіровоградське представництво

 Руда Іван Володимирович,

Менеджер зі збуту запасних 

частей (м. Новомосковськ)

Коротко про себе: Проживаю у 
м.Новомосковськ. Цілеспрямований 
та відповідальний. Швидко навчаюсь 
новому.

Освіта: вища. Закінчив Дніпровський 
Державний Аграрно - Економічний 
Університет.

Досвід роботи: тільки розпочинаю набувати свій 
перший досвід роботи.

Хобі: Катання на лижах, проведення вільного часу з 
друзями та сім’єю.

Спектр-Агротехніка

Мудрак Тетяна,

Менеджер з логістики

Про себе: весела, енергійна та 
амбіційна.

Освіта: вища. Навчалась в ЖДУ 
ім.Івана Франка, за спеціальністю 
«Філологія(англійська мова та 
література), здобуваю на даний час 
ступінь магістра.

Досвід роботи: м. Київ, курси 
англійської мови «Big Step». Компанія 
«Спектр Агро» для мене перша офіційна робота.

Мій життєвий девіз: «Помічай щастя в кожному дні».

Хобі: люблю відпочивати з друзями.

Житомирське представництво
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Центральний офіс, відділ по роботі з 

ключовими клієнтами

Гримайло Людмила 

Анатоліївна

Коротко про себе: життєрадісна, 
проживаю та працюю в м. Обухів

Досвід роботи: 16 років, в ТОВ Спектр-
Агро працюю 4 –й рік.

Хобі: писати та переписувати на новий 
лад невеличкі вірші, жартувати

Моє життєве кредо: «Вихід завжди є тому, що все може бути».

Рекомендований фільм до перегляду: «К-19»

Рекомендована книга до читання: люблю книги Люко Дашвар

Улюблений інтернет-ресурс: важко визначитися, бо багато 
цікавого у всесвітній мережі.

Кращий адміністратор 
з обліку та адміністрування

Вінницьке представництво

Білоконь Сергій

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

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

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

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

Рекомендований фільм до перегляду: «Останні дні Помпеї».

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

Улюблений інтернет-ресурс:  AgroPortal.

Кращий менеджер 
зі збуту ТОВ «Спектр-Агро»

Наша гордість
ТОВ «Спектр-Агро»

Кушнір Марина 
Василівна

Коротко про себе: енергійна, 
життєрадісна, креативна та 
комунікабельна, люблю цікавий та 
активний відпочинок у колі близьких 
та друзів. 

Досвід роботи: у сфері сільського 
господарства з 2010 року, спочатку була аспірантура Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля НААН, та вже 2,5 
роки працюю в Спектр-Агро.

Хобі: знаходжу час на творчість, щоб порадувати своїх 
близьких та друзів душевними подарунками та своєю 
оригінальністю та натхненням.

Моє життєве кредо: «Не варто марнувати життя на 
нездійсненні мрії. Краще менше планувати і більше робити».

Рекомендований фільм до перегляду: Зараз, коли 
кінематограф досяг майже вищої сходинки розвитку, 
з’являється безліч нових  досить цікавих фільмів. Всі вони 
різні і в кожному з них свій сенс, але полюбляю дивитися  
комедії  та  детективи. 

Рекомендована книга до читання: Роберт Чалдині 
«Психологія впливу»

Улюблений інтернет-ресурс: цікавлюся інтернет сайтами, 
які зв’язані з моєю професійною діяльністю.  

Кращий працівник центрального офісу

ВІННИЦЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Середа Валерій Федорович

Коротко про себе: активний, 
позитивний.

Досвід роботи: трудовий стаж 18 
років.

Хобі: спорт і риболовля.

Моє життєве кредо: «Рухаюся 
по життю, як скутер по воді – не заглиблюючись, зате 
швидко!».

Рекомендований фільм до перегляду: «Красотка».

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

Улюблений інтернет-ресурс: Facebook.

Кращий комірник

ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Лемешко Олена 

Миколаївна

Коротко про себе: Проживаю в місці 
енергетиків  Українка, одружена, 
маю дорослого сина, невістку та 
маленьку внучку.

Досвід роботи: закінчила Київський 
торгово-економічний інститут за 
спеціальністю «Економіст», маю великий досвід,  більше 
30 років працюю в бухгалтерські сфері.

Хобі: автомобілі.

Моє життєве кредо: «Коли ти робиш щось для інших від 
душі, не чекаючи подяки, хтось записує це в книгу доль і 
посилає щастя, про яке ти навіть не мрієш».

Рекомендований фільм до перегляду: люблю фільми 
радянських часів.

Рекомендована книга до читання: прочитала 
податковий кодекс (вивчила напам’ять).

Улюблений інтернет-ресурс: Facebook.

Кращий бухгалтер 

КРАЩІ СПІВРОБІТНИКИ КОМПАНІЇ 
ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 року



СпектрLife 5

 наша гордість СПЕКТР Team

Західний регіон

Бондзяк Володимир

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

Досвід роботи: більше 12 років у 
дистрибуції. Працював директором бази 
постачання ВАТ Сільгоспхімії», потім 
перейшов до ТОВ «РАЙЗ» на посаду 
заступника директора по агротехніці і вже понад 7 років працюю у 
«Спектр-Агротехніці».

Хобі: люблю співати у колі друзів.

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

Рекомендований фільм до перегляду: люблю фільми 
з комідійною та воєнною тематикою. 

Кращий регіональний директор 
ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Хмельницьке представництво

Завальнюк Олександр 

Олександрович

Коротко про себе: 51 рік, народився на 
Хмельниччині, виховую двох дочок.

Досвід роботи: вища агрономічна 
освіта. Працюю в сфері с.-г. виробництва 
більше 20 років, у дистрибуції – 10 років.

Хобі: спортивні ігри.

Моє життєве кредо: «Гарна робота – працюю із задоволенням».

Рекомендований фільм до перегляду: «Москва сльозам не 
вірить».

Улюблений інтернет-ресурс: Facebook.

Кращий менеджер 
зі збуту с.-г. техніки

Західний регіон

Стрельчук Віктор 

Олександрович, 

Коротко про себе: 47 років, одружений, 
маю двох дітей, веду здоровий спосіб 
життя. 

Освіта: вища, спеціальність «Інженер-
механік». 

Досвід роботи: трудовий стаж 32 роки. 
З 2012 року працюю в аграрній галузі.

Хобі: полювання, мисливські пси.

Моє життєве кредо: «Рухатися тільки вперед!».

Рекомендований фільм до перегляду: «Королівство 
завойовників».

Рекомендована книга до читання: В. В. Синєльников  «Сила 
наміру».

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

Кращий сервісний інженер 
ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Одеське представництво

Бурлака Володимир 

Петрович

Коротко про себе: народився в 
мальовничому селі Лабушне 
Кодимського району Одеської 
області. Виховую двох чудових 
доньок.

Досвід роботи: після армії п`ять 
років працював у правоохоронних органах, із  2001 
по 2011 рік – логістом у транспортній компанії. У ТОВ 
«Спектр-Агро» працюю з початку відкриття Одеського 
представництва. 

Хобі: проводити час у родинному колі.

Моє життєве кредо: «Якби кожен із нас частіше робив щось 
хороше, то зло нашого світу однозначно б було повалено».

Рекомендований фільм до перегляду: «Кіборги. Герої не 
вмирають».

Рекомендована книга до читання: корпоративний 
журнал «СпектрLIFE».

Улюблений інтернет-ресурс: www.ukr.net.

Кращий логіст

Вінницьке представництво

Переможцем у номінації «Краще представництво 2018 року» 
стало Вінницьке представництво.

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

У 2018 році проведена клопітка робота, що привела 
представництво до такої почесної нагороди. 
Представництво має близько трьохсот клієнтів: це і як 
великі сільськогосподарські підприємства, фермерські 
господарства, так і  фізичні особи-підприємці. Менеджери 
зі збуту надають кваліфіковані консультації щодо 
вибору насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, 
мікродобрив, складання схем захисту, тобто повний 
агротехнічний супровід клієнта від сівби до збирання 
врожаю. Своєчасність поставок товару, компетентність та 
досвід є запорукою досягнення основної мети – розвитку 
аграрного бізнесу нашої країни.

Краще представництво 
ТОВ «Спектр-Агро»
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огодні примхи щороку вносять 
свої корективи і загартовують наших сіль-
госпвиробників на шляху до отримання 
високих урожаїв цукрових буряків. Не став 
винятком і 2018 рік, який випробовував на 
міцність і ефективність різні системи захисту 
від бур’янів. Минулий рік став знаковим для 
технології КОНВІЗО® СМАРТ, по-перше, це 
перший рік старту офіційних продажів цієї 
технології, і ми маємо вже відгуки з полів, 
а по-друге, рік видався вкрай посушливим, 
особливо на початкових етапах розвитку 
культури, що стало відповідальним іспитом 
у боротьбі з бур’янами.

Для повного розуміння картини минулого 
сезону ми взяли до уваги кліматичні умови, 
насамперед опади в основних областях, де 
вирощують цукрові буряки – це Вінниць-
ка, Київська, Полтавська, Тернопільська і 
Хмельницька. До уваги ми брали дані від 
початку вегетації культури й до змикання 
рядів, календарно з початку квітня по кінець 
липня. 

Торік для весняного періоду був харак-
терний різкий перехід від низьких темпе-
ратур до високих, тобто весни практично не 
було, а відразу настало літо. Саме у період 
із квітня по травень погода була достатньо 
суха і не було опадів. Такі погодні умови 
спричинили строкаті посіви, і в тих місцях, 
де були сходів не було, згодом з’явилися 
бур’яни. Перші суттєві опади пішли в І дека-
ді червня в Тернопільській області, а найпі-
зніше рясні дощі порадували Полтавську (ІІІ 
декада липня). Взагалі літні місяці, червень 
і липень, ознаменувались помірно теплими 
днями з достатнім рівнем зволоження. Такі 
умови дещо знівелювали дефіцит вологи у 
весняний період для самої культури, однак 
спровокували стрімкий ріст бур’янів, що 
змушувало наших виробників проводити 
четверту, а іноді й п’яту обробку з викорис-
танням класичних гербіцидів у посівах цу-
крових буряків. 

Технології рухають світ, і в цьому плані 
компанії «Байєр» і «КВС» мають неаби-
який досвід, результатом якого стало на-
родження технології КОНВІЗО® СМАРТ,. 
Ця технологія – нова ера в захисті цукрових 
буряків від бур’янів, спрямована в першу 
чергу на досягнення максимальної ефек-
тивності за мінімальних кількостей обробок 

гербіцидом. Дві складові цієї технології – це 
насіння від компанії «КВС», створене за до-
помогою класичних методів селекції й стій-
ке до дії гербіциду Конвізо®1 від компанії 
«Байєр». 

Начальник відділу розвитку продуктів та 
агросервісу «КВС Україна» Андрій Богда-

нович Новак:

– Гібриди системи КОНВІЗО® СМАРТ, 
створені за допомогою методів традиційної 
селекції, відкривають нову сторінку, новий 
напрям у селекції цукрових буряків. Цей 
напрям тільки починає розвиватися пара-
лельно із класичною селекцією, де сьогодні 
існують гібриди з різноманітними наборами 
потрібних властивостей – стійкістю до ризо-
манії, церкоспорозу, нематоди, ризоктонії 
та ін. У ході свого подальшого розвитку гі-
бриди системи КОНВІЗО® СМАРТ, також 
набуватимуть майже всіх таких ознак. Уже 
представлений на ринку України гібрид 
СМАРТ КАЛЕДОНІЯ КВС має стійкість до 
ризоманії, а гібрид СМАРТ ДЖОКОНДА 

КВС – стійкість до ризоманії та церкоспоро-
зу. У майбутньому на ринок вийдуть і гібри-
ди зі стійкістю до нематоди. 

Якщо говорити про типи гібридів, то на 
сьогодні це гібриди нормального та нор-
мально-врожайного типу, що формують 
великий вал коренеплодів. За декілька 
років очікуємо вихід на ринок і гібридів 

нормально-цукристого й цукристого ти-
пів. Тобто поступово гібриди КОНВІЗО® 

СМАРТ матимуть майже такий самий 
спектр за типами і стійкостями, як і класич-
ні гібриди. 

Результати врожайності, які ми отримали 
у перший сезон комерційного використання 
нової технології, дають змогу прогнозува-
ти широке поширення гібридів КОНВІЗО® 

СМАРТ на ринку – їх продуктивність 80–90 
т/га і більше, що в поєднанні зі зручністю та 
ефективністю контролю бур’янів дає вироб-
никам унікальну за своїми можливостями 
технологію. 

Гербіцид Конвізо® 1 належить до складу 
ALS-інгібіторів і містить дві діючі речови-
ни: форамсульфурон та тієнкарбазон-ме-
тил, завдяки яким продукт має контактну 
й ґрунтову дії. Форамсульфурон проникає 
через листкову поверхню і має спалюваль-
ний ефект, тієнкарбазон-метил працює 
через листя та має потужну ґрунтову дію. 
Поєднання цих діючих речовин дає змогу 
ефективно контролювати бур’яни за до-
помогою почасткового (2 x 0,5 л/га) або 
одного внесення (1 x 1 л/га). Разом із гер-
біцидом під час кожного внесення обов’яз-
ково потрібно додавати прилипач Меро® 

в нормі, за однократного внесення, 1 л/га. 
Досвід використання гербіциду в 2017 та 
минулому році свідчить про те, що ідеаль-
ним варіантом є саме дворазове внесення. 
Щодо спектра контролю, Конвізо® 1 має 
здатність контролювати більшість пошире-
них видів бур’янів (лобода, гірчаки, тала-
бан, щириця, канатник, амброзія, мишій, 
хрестоцвіті бур’яни) на цукрових буряках. 
Єдиний бур’ян, проти якого відмічається 
слабка дія гербіциду – вероніка персид-
ська. В такому разі слід використовува-
ти Бетанал® Експерт, який має відмінну 
дію проти такого важко контрольованого 
бур’яну. До того ж цей гербіцид є абсолют-
но безпечним для гібридів цукрових буря-
ків КОНВІЗО® СМАРТ.

Схема внесень значною мірою відріз-
няється від класичної, де перше внесення 
проводять за появи першої хвилі бур’янів 
(оптимальна фаза – 1–3 справжніх листків 
для злакових бур’янів і 2–4 листки для ши-
роколистих), а вже друге внесення – через 
12–14 днів після першого. 

КОНВІЗО® СМАРТ –
ключ до оптимізації вирощування 

цукрових буряків

П
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Агроном відділку ТзОВ «Агро-ЛВ Лімітед», 
Куліш Вадим Ігорович, с. Батятичі, Кам’ян-
ка-Бузького р-н, Львівська обл.:

– Наша компанія працює в інтенсивному 
напрямі й, звісно, нова технологія вирощу-
вання цукрових буряків КОНВІЗО® СМАРТ 

нас зацікавила. Цукрові буряки є ключовою 
культурою для нашого підприємства, яке ви-
сіває близько 4500 га щороку.

У 2017  ми отримали насіння та препарат 
Конвізо® 1 на площу 6 га для ознайомлення. 
Результати нас вразили: різниця на полі між 
товарним посівом та демонстраційним стано-
вила 9 т. Звичайно, відрізнявся гібрид, проте 
різниця, на мою думку, також залежала від 
зменшення кількості стресових чинників, які 
мають місце за традиційної системи вирощу-
вання. Тобто, згідно з наданими рекоменда-
ціями, в полі, де був висіяний цей гібрид, ми 
працювали гербіцидом всього двічі. Це цікаво 
також і з економічної точки зору.

Тому в 2018-му році наша компанія при-
дбала пакет КОНВІЗО® СМАРТ на площу 40 
га. Виділили під систему поле, яке 10 років не 
обробляли, там було пасовище. Через 14 днів 
після висіву насіння з’явилася перша пара 
справжніх листочків у бур’янів, зокрема у ло-
боди, і ми застосували гербіцид Конвізо®1 у 
нормі 0,5 л/га плюс прилипач Меро® у нормі 
1 л/га. Приблизно через 15 днів з’явилася дру-
га хвиля бур’янів, і ми повторно використали 
препарат у тій же нормі. Ось і весь гербіцид-
ний захист на полі! 

Хочу відмітити високу ефективність гер-
біциду щодо всіх бур’янів, які були наявні на 
полі, в т.ч. лободи, щириці, гірчаків, осотів та 
пирію і навіть сильне пригнічення хвоща по-
льового, який затримав свій розвиток та дав 
безперешкодно розвиватися культурним рос-
линам. На час збирання поле було абсолютно 
чисте від бур’янів, що також є перевагою цієї 
системи, оскільки збиральна техніка працю-
вала максимально ефективно. 

Якщо говорити про врожайність, цукро-
ві буряки, посіяні за технологією КОНВІЗО® 

СМАРТ, показали 540 ц/га, цукристість – 
14,1%. На посівах класичних цукрових буряків 
урожайність була меншою на 60 ц/га, однак 
відсоток виходу цукру – 14,3.

Технологія досить перспективна для вели-
ких господарств, оскільки ефективність не на-
стільки залежить від дотримання строків вне-
сення гербіциду, ніж за традиційної системи. 
І навіть є можливість працювати гербіцидом 
Конвізо®1 одноразово в повній нормі – 1 л/га. 
А це, відповідно, зменшує навантаження на 
всю техніку в підприємстві у період активних 
польових робіт.

 
Директор ТОВ «Зеніт», Миколаєнко Сер-

гій Вікторович, с. Рогізна, Володарський р-н, 
Київська обл.:

– Цукрові буряки для нашого підприємства 
є однією з основних культур. Займаємося ви-

рощуванням уже багато років, та постійно пе-
ребуваємо в пошуках оптимального рішення в 
живленні та особливо у системі захисту посівів.

Минулого року представник компанії 
«Байєр» запропонував нам рішення – систе-
му КОНВІЗО® СМАРТ. Це виявилося цікавим 
не тільки через чистоту посівів буряків, але й 
економічно вигідним. Від компанії «КВС» ми 
отримали насіння на площу 6 га та гербіцид 

Конвізо® 1 від компанії «Байєр». Також нам 
запропонували зробити фунгіцидний захист 
цієї ділянки препаратом Сфера® Макс. Як ре-
зультат – ми побачили ідеальний стан культу-
ри на момент збирання.

Всього лише дві гербіцидні обробки на 
полі – Конвізо®1 у нормі 0,5 л/га з прилипа-
чем Меро® (1 л/га) за появи бур’янів – і поле 
чисте. Що особливо здивувало, так це кон-
троль злаків і навіть злісного бур’яну – осоту 
рожевого, який почав засихати після першого 
внесення. Також хочеться відмітити добре ви-
ражену ґрунтову дію препарату. 

Урожайність цукрових буряків КОНВІЗО® 

СМАРТ становила 1170 ц/га, цукристість – 

17,2%. Порівняно з цукровими буряками, 
висіяними за класичною технологією, зафік-
сована урожайність – 780 ц/га, вихід цукру 
– 16,5%. Такий результат на посіві КОНВІЗО®-

СМАРТ був досягнутий насамперед завдяки 
комплексному захисту проти бур’янів та хво-
роб препаратами компанії «Байєр».

Керівник і агроном ФГ «Вітчизна-Тиниця», 
Руженко Сергій Іванович, Руженко Анато-

лій Сергійович, с. Тиниця, Бахмацький р-н, 
Чернігівська обл.:

– На сьогодні для нас найрентабельнішою 
культурою є цукрові буряки. Вже на цей рік 
під цю культуру поле «зарядили» добривами 
240–250 кг/га. Навіть за ціни цукру 13 грн/кг 
можна отримати непогані прибутки. Питання 

лише в оптимізації технології вирощування. 
Так, минулого аграрного сезону близько по-
ловини площі цукрових буряків у господарстві 
висіяли за технологією КОНВІЗО® СМАРТ, яка 
передбачає застосування відповідних гібридів 
цукрових буряків від компанії KWS та гербіци-
ду Конвізо®1 від компанії «Байєр». Перевага 
цієї технології в тому, що лише одне або два 
гербіцидні внесення (замість чотирьох гербі-
цидних обробок за класичної технології) за-
безпечує чистоту поля аж до самісінького зби-
рання коренеплодів. На полях господарства 

«Вітчизни-Тиниці» препарат Конвізо®1 було 
використано двічі, з інтервалом 10 днів, щора-
зу в нормі 0,5 л/га із додаванням прилипача 
Меро® (1 л/га).  Це один із прикладів оптимі-
зації технології вирощування, який дає змогу 
суттєво зекономити витрати на вирощування, 
і насамперед на обробці. Поза тим, господар-
ство уникає ризиків, пов’язаних із запізнілою 
гербіцидною обробкою через несприятливі 
погодні умови або нестачу техніки. 

Показники врожайності були такими: КОН-

ВІЗО® СМАРТ  – 860 ц/га, вихід цукру – 17,1%, 
а на цукрових буряках, висіяних за класичною 
схемою – 770 ц/га, за цукристості 17,5%.

Проте й від традиційної технології  наше 
господарство не відмовляється, тож гербіцид-
ний захист частини посівів забезпечують пере-
вірені та неперевершені продукти бетанальної 
групи.

З досвіду господарств, які використовували 
гербіцид Конвізо® 1 від компанії «Байєр» і гі-
бриди КОНВІЗО®СМАРТ від компанії «КВС» 
можемо констатувати, що основними перева-
гами цієї системи є:
• Мінімальна кількість обробок – максимум 

дві, порівняно з класичною технологією за-
хисту від бур’янів. 

• Комплексна дія гербіциду Конвізо® 1, на 
відміну від контактних продуктів. Мінімаль-
на кількість опадів минулого року спричи-
нила нерівномірні сходи. Влітку, коли пішли 
дощі, ґрунтова дія гербіциду дала змогу 
якісно проконтролювати всі хвилі бур’янів. 

• Подовження вегетації і, відповідно, збіль-
шення маси коренеплодів завдяки меншій 
кількості обробок та більш м’якої дії гербі-
циду Конвізо® 1. 

• Окрім захисту від бур’янів, велику увагу 
слід приділяти фунгіцидному захисту. Дос-
від господарства «Зеніт» продемонстрував 
дуже високу ефективність використання 
продукту Сфера® Макс у боротьбі з цер-
коспорозом, і мав суттєвий вплив на уро-
жайність та показники цукристості.
Підсумовуючи можна сказати, що незва-

жаючи на особливості цього сезону, система 
КОНВІЗО®СМАРТ виконала свою роботу на 
відмінно, оптимізувавши кошти й час на до-
даткові внесення гербіцидів. Успіх кожної тех-
нології дуже сильно залежить від агронома і 
своєчасного дотримання рекомендацій, які 
з радістю надають регіональні представники 
компаній «Байєр» та «КВС».
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наслідок швидких змін клімату на 
планеті загалом, наші с.-г. виробники повинні 
своєчасно пристосовуватись до відповідних 
умов. Нестабільна зима, зменшення запасу 
ґрунтової вологи та загальна нерівномір-

ність опадів кожного сезону, що призводить 
до зменшення реалізації потенціалу росли-
ни – за таких нинішніх умов наші виробники 
змушені вирощувати урожай та намагаються 
отримати якісну продукцію. Для збереження 
потенціалу рослин потрібно від початку ве-
гетації забезпечити максимально комфортні 
умови для неї. Перший із основних етапів – 
це отримання якісних, дружних та потужних 
сходів. Отримання якісних сходів – половина 
роботи, тобто є з чим працювати на результат. 
Саме на цій стадії рослина найбільш вразли-
ва і в цей період вегетації потрібно попрацю-
вати на максимальний розвиток рослини у 
дуже стислі строки. 2019 рік також видається 
досить складним, оскільки один із основних 
інструментів – волога – є наявною не в до-
статній кількості. В багатьох областях Украї-
ни, зокрема центральних, південно-східних 
та південних регіонах, не відбулось так зване 
змикання вологи. За таких умов та досить 
великих об’ємів посівних площ ярих культур 
багато виробників можуть піти на такі заходи, 
як раннє висівання у некондиційний, непро-
грітий ґрунт, щоб ефективніше використати 

вологу, що маємо наразі. Така ситуація тягне 
за собою стресові для рослини умови та об-
меженість у елементах живлення, що може 
призвести до суттєвого зменшення рівня уро-
жайності ярих культур. Тож як можна оптимі-

зувати умови для оптимального живлення та 
отримати максимально розвинуту рослину з 
потужною кореневою системою, доки є до-
ступна поверхнева волога?

Для вирішення цієї проблеми був роз-
роблений новий вид мінеральних до-брив 
– мікрогранульовані стартові добрива (тех-
нологія POP-UP або IN-FURROW) – внесення 
безпосередньо в насіннєве ложе. Ультралока-
лізоване стартове добриво – це мікрогранула 
розміром від 0,5 до 1,5 мм, що поєднує в собі 
ідеальний комплекс мінералів (розчинний 
фосфор, азот, сірка, цинк тощо). Мікрогра-
нульоване добриво забезпечує ефективне 
поглинання рослиною поживних речовин та 
сприяє підвищенню ефективності інших до-
брив. Пряме внесення під час сівби забезпечує 
контакт із корінцями і швидке всмоктування з 
легкодоступними формами елементів жив-
лення, завдяки точному дозуванню та більш 
рівномірному розміщенню у посівному ложі. 
Співвідношення мікро- та макрогранул наших 
традиційних добрив становить приблизно 
1:25. Як результат – хороший старт вегетації й 
прискорення розвитку кореневої системи. 

Отримання якісних 
та однорідних сходів – 

запорука хорошого врожаю

В

Результати використання мікрогранули Physiostart на кукурудзі
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Використовують мікрогранульоване добри-
во під усі основні культури в усіх кліматичних 
зонах України. На даний час ця технологія 
переживає період повноцінного становлення 
в Україні. Причинами цього, насамперед, є 
необізнаність виробника щодо цього виду до-
брив, ціна таких добрив, що значно перевищує 
вартість традиційних багатокомпонентних до-
брив, а також матеріально-технічна база гос-
подарств. Адже для коректного внесення тако-
го виду добрива потрібне оснащення сівалки 
аплікатором, що дає змогу вносити мікрогра-
нули у нормі від 20 до 40 кг/га. За меншої нор-
ми ми не побачимо повноцінного ефекту від 
застосування, а за збільшення норми – може-
мо викликати токсичність для рослини. 

Незважаючи на ці перепони, попит на цей 
тип добрив незмінно зростає. В 2016 році за-
гальний імпорт за весь рік становив 2,5 тис. т, 

а в 2017 – цей показник перевищив 6 тис. т. 
Якщо говорити про 2018 рік, то за попередні-
ми оцінками в Україні було висіяно не менше 
400 000 га із використанням цієї технології.

«Можливість світові й людині отримувати 
найкраще» – основна філософія і головна 
мета групи Roullier, в яку входить Timac Agro 

Україна. Компанія Timac Agro Україна пер-
шою представила мікрогранульоване добри-
во PHYSIOSTART на ринку України, зі специ-
фічним кальцієм (CALCIMER) і біоактивним 
комплексом PHYSIO+ на основі екстракту 
морських водоростей. PHYSIOSTART вносять 
у безпосередньому контакті з насінням.

Що саме потрібно знати про мікрограну-
льованні добрива, зокрема  PHYSIOSTART.

Унікальне добриво з оптимальним вміс-
том миттєво доступних елементів живлення 
(8% N + 28% P + 14% CaO + 23% SO

3
 + 2% 

Zn + специфіка Physio+: розчинний фосфор, 
азот, сірка, кальцій та цинк), які перебувають 
у безпосередній близькості з насіниною, що 
підсилює і прискорює початковий ріст моло-
дих рослин. Молоді рослини зі слабкою ко-
реневою системою дають хороший стартовий 
розвиток тільки тоді, коли вони мають поблизу 
достатню кількість поживних речовин, до того 
ж у доступній формі засвоєння. Також добри-
во допомагає зменшити стрес застосування 
гербіцидів шляхом підвищення метаболізму. 
Physiostart сприяє максимальному росту й роз-
витку кореневої системи за допомогою: Physio 
+ комплекс для розвитку кореневої системи, 
фосфор (P) у розчинній формі і миттєво до-
ступний, цинк (Zn) – впливає на ділення клі-
тин і стимулює синтез (гормону росту коренів) 
ауксину. Насіння (особливо малого розміру) 
має недостатню кількість поживних речовин 

в ендоспермі для проростання, особливо за 
несприятливих погодних умов. Внесення лег-
корозчинних і доступних поживних речовин 
сприяє отриманню кращої густоти, однорід-
ності й вирівняності посіву. В разі пошкоджень 
шкідниками легкодоступні поживні речовини 
відіграють вирішальну роль у регенерації коре-
невої системи і подальшому розвитку рослин.

Важливий нюанс – проблематика внесення 
цього виду добрив. Не всі виробники мають 
можливість вносити мікрогранули своїми 
сівалками, що також може впливати на про-
дажі мікрогранульованих добрив серед ди-
стриб’юторів. Зокрема, Timac Agro Україна 
працює в цьому напрямі, надаючи виробни-
кам мікрогранулятори APV для внесення. 

Ціна мікрогранульованих добрив, яка в 
порівнянні зі звичайними, значно вища, й це 
зазвичай спочатку відлякує виробника. Проте 
мала доза внесення (20–30 кг/га) та ефек-
тивність від використання цілком виправдо-
вують ці затрати. Багато фермерів використо-
вують Physiostart, отримуючи позитивні 
результати в Україні. Тому перед мікрограну-
льованими добривами відкриваються великі 
перспективи застосування в Україні, особли-
во коли цей тренд підхопить основний потік 
агровиробників.

Бабенко Олександр, Продакт-Менеджер 
«Тімак Агро Україна»

Рівненська обл. Мікрогранульоване добриво внесено під час сівби кукурудзи. 
Норма – 25 кг/га

Результати використання мікрогранули Physiostart на соняшнику
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итанням захисту продукції від підробок переймаються всі ви-
робники, які турбуються, перш за все, про своїх споживачів та про власну 
репутацію. Насіннєві компанії не є винятком, адже в сфері виробництва та 
реалізації посівного матеріалу підробка насіння процвітає.
У «КВС-УКРАЇНА» хочуть бути впевненими, що кожен сільгоспвиробник, 
який сіє гібриди кукурудзи селекції KWS, справді отримає якісне, оригі-
нальне насіння. Компанія постійно працює не лише над селекцією нових 
гібридів, але і над надійним захистом своєї продукції, тому вже другий рік 
поспіль використовує сучасну RFID-систему для захисту насіння від підро-
бок. Ця система впроваджена на всіх насіннєвих заводах KWS, яких наразі 
є вже 12 і розташовані вони практично на кожному континенті.

Сьогодні ми хочемо детальніше розповісти про сам принцип робо-
ти RFID-системи та про всі ті особливості й т. зв. фішки, які виводять 
цю систему на зовсім новий рівень захисту насіння від підробок. Пе-
реконані, що за RFID – майбутнє в захисті продукції від фальсифікації.

Що таке RFID?
Радіочастотна ідентифікація (RFID) – це технологія, яка використо-

вує радіочастотні електромагнітні поля для передачі інформації з міт-
ки до RFID-зчитувача для ідентифікації. Пасивні мітки не потребують 
живлення від акумулятора. Вони отримують енергію від електромаг-
нітного поля, згенерованого зчитувачем. У пам’яті RFID-мітки зберіга-
ється унікальний номер та інформація. Коли мітка потрапляє в зону 
реєстрації, ця інформація приймається RFID-зчитувачем.

Де застосовують RFID-мітки 
та що вони дають?

Сфера використання RFID постійно розширюється. Технологія за-
требувана в галузях, де потрібний контроль переміщення об’єктів, ін-
телектуальні рішення автоматизації, здатність працювати в жорстких 
умовах експлуатації, безпомилковість, швидкість і надійність.

На виробництві за допомогою RFID ведуть облік сировини, контро-
люють технологічні операції, забезпечують логістичні принципи JIT/
JIS і FIFO. RFID-рішення на виробництві забезпечують високий рівень і 
стабільність якості продукції.

На складі за допомогою RFID у реальному часі відстежується пере-
міщення товарів, прискорюються процеси прийому й відвантаження, 
підвищується надійність і прозорість операцій та знижується вплив 
людського фактору. RFID-рішення на складі забезпечують захист від 
крадіжки й розкрадань продукції.

В індустрії споживчих товарів і роздрібних продажів RFID-системи 
відстежують товар на всіх етапах поставки: від виробника до полиці 
магазину. Товар вчасно виставляють на полиці, він не залежується на 
складі й відправляється в ті магазини, де на нього є високий попит.

Безліч сфер бізнесу і повсякденного життя можна поліпшити завдя-
ки RFID-технології. Потенціал застосування RFID – величезний!

RFID етикетування 
в компанії KWS

Кожен мішок із насінням кукурудзи KWS містить етикетку з унікальним 
кодом, за допомогою якого можна відслідкувати не лише оригінальне 
походження мішка, але й країну виробництва, а також відстежити його 
подальше переміщення (постачальник, дистриб’ютор, субдистриб’ютор 
тощо). Ось який вигляд має RFID-етикетка компанії KWS:

Перевіряємо оригінальність насіння селекції KWS
Для того, щоб впевнитись, що мішок насправді був запакований 

на заводі «КВС-УКРАЇНА», потрібно за допомогою смартфону відска-
нувати QR-код або відразу зайти на сайт qr.kws.ua та ввести 11-зна-
чний ID код із етикетки. Після заповнення необхідних полів на екрані 
з’явиться детальна інформація щодо цього мішка.

Кожен покупець, який планує придбати ту чи іншу якісну продукцію, 
повинен пам’ятати, що занадто дешевий товар, як правило, не є оригі-
нальним і сподіватися на долю «фартовості» не варто. Ми всі любимо 
нашу роботу й знаємо, що земля погано реагує на експерименти, адже 
отримати для початку дружні сходи, а  потім і хороший результат кра-
ще, аніж картати себе за неправильно зроблений авантюрний вибір.

Тому перед прийняттям рішення щодо того, де придбати на-

сіння KWS, скористайтеся такими порадами:

1. Купуйте посівний матеріал лише в офіційних дистриб’юторів ТОВ 
«КВС-УКРАЇНА», контакти яких ви можете знайти на сайті або дізнати-
ся у торгових представників компанії.

2. Обов’язково перевіряйте на мішку наявність захисної етикетки з 
усіма елементами, зображеними на схемі (логотип компанії, QR-код, 
серійний та ID коди, гіперпосилання на аутентифікацію qr.kws.ua).

3. Вимагайте сертифікат якості на насіння, який має містити досто-
вірну інформацію, подану в сертифікаті та на державній захисній ети-
кетці, розміщеній на мішку з насінням KWS.

Ми піклуємося про якість нашої продукції для Вас 

і разом із Вами!

Інформація підготовлена співробітниками ТОВ «КВС - Україна»

RFID – система захисту 
насіння KWS від підробок
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ерший весняний захід щодо 
захисту ріпаку – контроль прихованохо-

ботників. На території України найпоши-
реніші 4 види цих шкідників. Ранньою вес-
ною за температури ґрунту більше як 5°С у 
2-сантиметровому шарі ґрунту (а темпера-
тури повітря – 8–9°С) починають з’являти-
ся великий ріпаковий стебловий (чорний) 
та капустяний стебловий прихованохо-
ботники. Після зимівлі самкам потрібно 
приблизно 10–14 днів (залежно від темпе-
ратурного режиму) живитися до настання 
статевої зрілості та початку яйцекладки. 
Контроль шкідника слід здійснювати до 
початку яйцекладки, оскільки личинка, яка 
відроджується, відразу прогризає канал до 
центра стебла, звідки «дістати» її практич-
но неможливо. Якщо шкідники в посівах 

ріпаку з’явилися в І–ІІ декадах березня (а 
інколи може бути й ІІІ декада лютого), і є 
велика ймовірність продовження замо-
розків, то доцільним у таких умовах буде 
використання інсектициду Децис® f-Люкс 

(0,3–0,4 л/га) або Децис® 100 (0,1–0,12 
л/га) із діючою речовиною дельтаметрин, 
які вже будуть ефективні за температури 
повітря 5°С та вище. За перепадів темпе-
ратур системні діючі речовини малоефек-
тивні. Препарати групи Децис® мають іс-
тотну перевагу порівняно з конкурентними 
продуктами й діючими речовинами класу 
піретроїдів. Їх препаративна форма – це 
концентрат, що емульгується та утворює 
на поверхні суцільну масляну плівку, яка 
добре розтікається і стійка до змивання. Це 
значно підвищує ефективність проти при-

хованохоботників, котрі часто ховаються в 
пазухах листя. 

За пізнього відновлення вегетації (такого, 
як торік) за швидкого наростання темпера-
тур доцільно буде застосувати препарати з 
кількома діючими речовинами, такі як Кон-

нект® (0,4–0,5 л/га) та Протеус® (0,5–0,75 
л/га), що мають як відмінний «нокдаун-е-
фект», так і системну дію з високим ступенем 
захисту, в тому числі й молодого приросту. 
Слід відмітити, що Протеус® буде ефек-
тивним уже за температури 8°С, тоді як для 
ефективної дії Коннект® необхідна темпе-
ратура 10°С. Ці додаткові два градуси пози-
тивних температур на користь дії Протеус® 
уже не один рік демонструють значні пере-
ваги щодо ефективності захисту від прихо-
ванохоботників за масового їх заселення.

Весняний догляд ріпаку 
без ризиків

Аналізуючи кліматичні умови за останні роки, можемо простежити 
вплив м’яких зим та сухої весни на розвиток шкідників і хвороб. 

Вибір правильної системи захисту дасть змогу максимально 
зберегти ваш урожай, отримавши високу рентабельність. 

Чорний стебловий капустяний (зимовий) Великий ріпаковий стебловий (чорний) Капустяний стебловий

Фото 1. Характер пошкодження різними видами прихованохоботників
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Проте минулої весни багато господарств 
були не задоволені дією будь-яких інсекти-
цидів проти прихованохоботників! У фазі 
цвітіння, за розрізання стебла, можна було 
спостерігати ходи прихованохоботників, 
хоча захист проводили вчасно. Особли-
вістю минулого сезону стало широке по-
ширення ще одного виду прихованохо-
ботника – чорний стебловий капустяний 
(зимовий), який починає заселяти поля 
за настання помірних температур у кінці 
вересня та жовтні. На практиці в господар-
ствах у жовтні місяці вже ніхто не переві-
ряє жовті чашки-пастки, завдяки яким їх 
можна виявити. Восени відбувається яйце-
кладка й вилуплення личинок, що зимують 
у кореневій шийці. Весняне застосування 
інсектицидів (у т. ч. системних) малоефек-
тивне. За розрізання стебел ріпаку, якщо 
помітні ходи від личинок прихованохобот-
ників на рівні кореневої шийки, це свідчить 
про осіннє заселення (фото 1). Раніше по-
ширення чорного стеблового капустяного 
(зимового) прихованохоботника спосте-
рігалося на Півдні України, а минулого 
сезону практично по всьому Лісостепу. На 
думку спеціалістів, це наслідок теплих зим і 
потепління клімату.

Другий агрозахід – внесення фунгіци-
дів із рістрегулюючими властивостями ра-
зом із інсектицидами. Його проводять за 
висоти ріпаку 10–15 см, тобто щойно почне 
рости пагін та середньодобова температу-
ра буде не нижчою як 10°С. Тут доцільно за-
стосувати Фолікур® із нормою 0,75–1,0 л/
га або Тілмор® (0,9–1,0 л/га) в поєднанні 
з описаними вище інсектицидами й дода-
ванням борвмісних препаратів (B – 110–150 
г/га). Фолікур® вносимо на посівах, які 
були слабо та середньо розвинуті з осені, й 
де не прогнозується сильний розвиток хво-
роб. Причому, що слабший посів, то біль-
ша потреба в рістрегуляційній дії, а отже, 
норму препарату Фолікур® потрібно збіль-
шувати. Ріпак – рослина довгого світлово-
го дня, яка починає інтенсивно розвивати 
пагін із подовженням світлового дня неза-
лежно від розвитку рослини. Рістрегуляція 
максимально «притримує» слабкі рослини 
у вегетативній фазі розвитку для кращого 
вкорінення й відновлення листкового апа-
рату до «викидання» пагона.

Посіви, які були добре розвинуті з осені, 
не тільки мають найвищий потенціал уро-
жаю, але й існує велика ймовірність роз-
витку хвороб, у тому числі пошкодження 
морозами після перезимівлі. Їх доцільно 
обробити препаратом Тілмор®, який має 
відмінну пролонговану захисну дію від та-
ких найпоширеніших хвороб, як фомоз, 
циліндроспоріоз, альтернаріоз, борошни-
ста роса, а також рістрегуляційну дію.

Третій – це захист бутона ріпаку від та-
ких шкідників, як квіткоїд та насіннєвий 
прихованохоботник, котрий в останні роки 

набув масового поширення. Тут ми пропо-
нуємо застосувати профілактично Децис® 

f-Люкс (0,4–0,5 л/га) або Протеус® (0,5–
0,75 л/га) та Коннект® (0,5–0,75 л/га) із 
тривалим захисним ефектом. Важливо в 
цій фазі також внести бор (B – 110–150 г/
га), азот, сірку й інші елементи живлення 
за потреби, причому за змішування цих 
елементів потрібно дотримуватися загаль-
ноприйнятих правил чи обмежень. Слід 
відзначити про можливість потрапляння 
системних діючих речовин у нектар квіток 
ріпаку в разі використання препаратів без-

посередньо перед цвітінням. Це може мати 
негативний вплив на медоносних бджіл 
та запилювачів. Тому інсектициди, що ма-
ють системну дію, слід застосовувати за 
декілька днів до цвітіння (7–8 днів). Най-
безпечнішим для бджіл, за використання 
перед цвітінням, буде препарат Протеус®, 
оскільки системна діюча речовина, яка 
входить до його складу – тіаклоприд, є не-
токсичною для бджіл, а формуляція – олій-
на дисперсія – має покращену здатність до 
розтікання по поверхні культури й стійкість 
до змивання дощем. Такі особливості пре-
парату дуже важливі на ріпаку, який здат-
ний формувати сильний восковий наліт, 
особливо в спекотну та суху погоду, що 
спостерігається останніми роками.

Четвертий агрозахід – захист у сере-
дині цвітіння, за зацвітання квіток на бо-
кових пагонах. Тут нам важливо внести 
фунгіцид, який би на відмінно справився 
зі склеротиніозом та мав пролонговану дію 
проти альтернаріозу, циліндроспоріозу, 
борошнистої роси та сірої гнилі, котрі ча-
сто з’являються пізніше, під час дозріван-
ня ріпаку. З цими викликами впорається 

Пропульс® (0,8–1,0 л/га). З багаторічних 
дослідів знаємо, що прибавка врожаю від 
застосування фунгіциду Пропульс® може 
сягати до 1 т/га. Поєднуємо цю обробку з 
внесенням інсектициду Біскайя® (0,3–0,4 
л/га). Одна з суттєвих переваг препарату 
– це олійна дисперсія, яка має покращену 
здатність до розтікання по поверхні тканин 
рослини та утримання на його поверхні. З 

наукових джерел відомо, що від формуля-
ції препарату залежить до 40% ефектив-
ності. Проводимо в цій фазі також листко-
ве підживлення борвмісними добривами 
(B – 110–150 г/га), з азотом та за потреби 
з іншими мікроелементами. Внесення сір-
ковмісних добрив доцільне на посівах, де 
не було внесено в достатній кількості сірки 
у весняне підживлення. Надмірне внесення 
сірковмісних добрив у кінці вегетації ріпа-
ку може спричинити накопичення надмір-
ної кількості глюкозинолатів у насінні. 

Чи потрібна п’ята захисна оброб-

ка ріпаку? На жаль, часто так. Захист від 
квіткоїда в кінці цвітіння не актуальний, а 
от від стручкового комарика та насіннєвого 
прихованохоботника – так. Якщо посіви не 
заселені насіннєвим прихованохоботни-
ком, то для захисту від комарика достатньо 
крайової обробки поля, за умови, що пло-
ща поля вирівняна. Минулого сезону спо-
стерігалася загроза ще від одного шкідни-
ка – капустяної молі, личинки якої швидко 
об’їдали листки й молоді стручки ріпаку на 
початку дозрівання. Як показала практи-
ка, знищити личинку капустяної молі до-
сить проблематично через велику біомасу 
рослин (личинка перебуває переважно в 
середньому ярусі рослин) та прихований 
спосіб життя шкідника. Якщо провести 
додаткову обробку препаратом Біскайя® 
в кінці цвітіння, ми також знищимо мете-
лика капустяної молі, що унеможливлює 
подальше відкладання яєць та запобігає 
подальшим проблемам, у тому числі й у 
нових посівах ріпаку.

Компанія «Байєр» є надійним партнером 
сільськогосподарських виробників у ви-
рощуванні ріпаку як в Україні, так і поза її 
межами. Ми бажаємо вам гарного сезону, 
не зупинятися на досягнутому та крокува-
ти вперед із технологією захисту ріпаку від 
«Байєр»!

Ігор Бучинський,
менеджер із маркетингу олійних культур, 

ТОВ «БАЙЄР»
 e-mail: ihor.buchynskyy@bayer.com

Фото 2. Ознаки ураження хворобами: 
альтернаріоз (праворуч), фомоз (ліворуч) 
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сучасному світі факти щодо зміни 
клімату Землі в цілому чи окремих її терито-
рій фіксують дедалі частіше, а останні роки 
часто б’ють антирекорди погодних умов. За 
інших не менш небезпечних ризиків під час 
вирощування сільгоспкультур і забезпечен-
ня продовольством населення, що зростає, 
перевірена, достовірна та своєчасна інфор-
мація про архівні й прогнозні погодні умови 
є одним із ключових факторів безпечного і 
прогресивного розвитку агропромисловос-
ті та супутніх галузей.
Мінімізація впливу негативних погодних 
умов на вирощування сільськогосподар-
ських культур є невід’ємною умовою ве-
дення господарства, а розробка необхідних 
інструментів моніторингу – пріоритетне 
завдання для науковців та компаній, які 
працюють у сфері точного землеробства. 
Компанія Geosys була заснована в 1987 році 
у французькому місті Тулузі на базі аграрно-
го університету. Перші проекти з моніторин-
гу посівів та впливу на них погодних умов 
були реалізовані в Франції, Португалії, 
Іспанії й інших країнах. Нова епоха у роз-
витку організації настала в 1999 році після 
переходу в приватну власність і підписання 
контрактів із NASA та USDA. У компанії з’я-
вилася низка нових можливостей, які вона 
розвивала протягом багатьох років. Після 
виходу на ринки країн СНД компанія поча-
ла успішно співпрацювати з агрохолдинга-
ми, страховими компаніями, трейдерами, 
держустановами та ін. Причиною успішного 
ведення міжнародного бізнесу компанією 
Geosys у галузі точного землеробства є ство-
рення  інструменту Agriquest®, що дає змогу 
відповідати на виклики, вказані вище. 

Що таке програма Agriquest®? Інструмент 
об’єднує різні джерела моніторингу врожаю, 
зокрема, це супутникові дані про стан посівів 
та інформація про погоду (об’єднані дані з 
метеостанцій, супутників та моделей) з ме-
тою моніторингу ризиків щодо вирощування 
культур в історичній, поточній і прогнозній 
ретроспективі. У всьому світі користувачами 

програми є господарства, страхові компанії, 
трейдери, банки, держустанови, інвестиційні 
фонди, наукові структури тощо. Причиною 
популярності програми є точність історичних і 
прогнозних даних, широкий перелік показни-
ків, які недоступні для звичайних метеостан-
цій, функціональність, зручність (різного типу 
карти, графіки, звітність у Exel і т.д.), система 

Більше ніж метеостанції- 
це Agriquest®!

У

Рис. 2. Точність метеоданих у розрізі адміністративних одиниць. Технологія AMU
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Табл.1 Основні параметри системи

ПОКАЗНИК ДАННІ КАРТИ ГРАФІКИ

РОСЛИННІСТЬ
Добовий індекс рослинності 
(NDVI = Нормалізований 
відносний індекс рослинності)

Добовий індекс рослинності 
Порівняння сумарного індексу рослинності з 
даними середнього або звітного року або 
екстремальних років

Добовий індекс рослинності 
Накопичувальний сумарний 
індекс рослинності

ОПАДИ ТА 
СУМІЖНІ 

ПАРАМЕТРИ

Добові опади

Сумарні опади 
Сумарні опади, в порівнянні з даними 
середнього або звітного року 
Хронологічна частота особливих умов 
випадання опадів
Кількість днів з опадами
Кількість днів без опадів
Сумарна величина ETP
Сумарна величина ETP, в порівнянні з даними 
середнього або звітного року
Сумарна величина P-ETP (опади мінус 
випаровуваність)
Сумарна величина P-ETP, в порівнянні з 
даними середнього або звітного року 
Осреднении глибина сніжного покриву 
Осреднении глибина сніжного покриву, в 
порівнянні з даними середнього або звітного 
року
Хронологічна частота особливих умов 
снігового покриву
Кількість днів зі снігом
Усереднений показник вологості грунту

Сумарні атмосферні опади 
Добові опади
Опади за місяць
Сумарна величина P-ETP 
Добова глибина сніжного 
покриву 
Добова вологість ґрунту

Ймовірність добових опадів

Добова висота сніжного 
покриву

Добова величина ETP 
(ETP = випаровуваність)

Добова вологість ґрунту 
(2-й слой ґрунту: 
глибина 7-28 см)

ТЕМПЕРАТУРА 
ТА СУМІЖНІ 
ПАРАМЕТРИ 

Добова мінімальна температура Середня температура
Середня температура, в порівнянні з даними 
усереднених даних або звітного року 
Мінімум мінімальних температур
Кількість холодних днів Історична частота 
особливо холодних умов
Максимум максимальних температур 
Кількість жарких днів
Хронологічна частота умов особливо високих 
температур
Градусо-дні зростання (GDD) на основі 0 ° C, 
6 ° C або 10 ° C
Усереднений показник температури поверхні

Середньодобова температура 
Добова мінімальна температура 
Добова максимальна 
температура Всі добові 
температури GDD 0 ° C, 
6 ° C або 10 ° C 
Добова температура поверхні

Добова максимальна 
температура

Добова температура поверхні

АТМОСФЕРА
Добова максимальна швидкість 
вітру

Усереднений показник максимальної 
швидкості вітру
Усереднений показник відносної вологості

Добова максимальна швидкість 
вітру Добова відносна вологість

Добова відносна вологість

СОНЯЧНА 
РАДІАЦІЯ

Сонячна радіація
Сумарна сонячна радіація
Сумарна сонячна радіація, в порівнянні з 
даними середнього або звітного року

Добова сонячна радіація

 Рис.1 Елементи інтерфейсу Agriquest ®
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сповіщень, налаштування нестандартних зві-
тів тощо.
Наприклад, критично важливо мати точну 
інформацію про метеоумови й можливий 
їх вплив на вегетацію вирощуваних культур 
для агронома, який планує проведення агро-
операцій, і які можуть бути не лише неефек-
тивними, а й шкідливими за несприятливих 
метеорологічних умов. Практично весь цикл 
вирощування культури потребує достовірної 
інформації про погоду: планування сівби, 
відповідні гібриди для певних агрорегіонів, 
внесення ЗЗР та добрив, контроль необхід-
них умов отримання вологості й сонячної 
радіації, контроль і мінімізація впливу не-
сприятливих умов на майбутній урожай, час 
збирання та зберігання врожаю і т.д.
Для успішного ведення агробізнесу необ-
хідною умовою стає агрострахування. Цей 
вид страхового бізнесу потребує інструмен-
тів відстеження архівних даних про мете-
оумови та моніторинг карт неоднорідності 
полів, для прийняття рішень за андеррай-
тингу; оцінці портфеля ризику; швидкого 

і точного затвердження претензій з оцінки 
збитків за допомогою надійних сторонніх 
даних, моніторингу й скаутингу полів у разі 
страхових випадків.
Для агротрейдерів важливим є моніторинг 
полів (стан вегетації культур на базі індексів 
вегетації) та аналіз стану метеоумов на прі-
оритетних територіях для визначення ри-
зиків і можливих факторів, що впливають 
на можливу врожайність і, відповідно, на 
ціни продовольства. Наприклад, трейдери 
користуються послугами Geosys для визна-
чення прогнозної врожайності конкретних 
полів або в розрізі сукупності країн, що ле-
жать у сфері їхніх інтересів. Тож вони потре-
бують функції моніторингу індексів вегета-
ції (NDVI) не тільки в розрізі окремого поля, 
а й у розрізі областей, країн і континентів. 
Така опція доступна в програмі Agriquest®.
Основними параметрами системи є:
• Доступ до даних розміщено на рівнях: 

поле, модель AMU, район, область, кра-
їна, континент.

• Прогнозні дані: на 14 днів (моделі ENS від 

Європейського центру середньострокових 
прогнозів погоди, GFS від Національного 
Центру Екологічних Прогнозів США).

• Історичні дані: за 30 років.
• Щоденне оновлення даних про стан по-

сівів (NDVI).
Сьогодні вже велика кількість компаній в 
Україні за допомогою систем космічного мо-
ніторингу від Geosys можуть досить точно й 
оперативно визначити стан розвитку посівів 
на полях за допомогою даних космічного 
моніторингу і погодних моделей. Перевагою 
програми є те, що отримувані дані практично 
ідентичні за точністю локальним метеостанці-
ям, але розширені можливості програми да-
ють змогу масштабувати дані від одного поля 
до всієї планети, а зручність і функціональність 
програми робить її незамінним інструментом 
для успішного бізнесу.

За деталями звертайтесь:
Юрій Пекун

Керівник розвитку бізнесу країн СНД
E-mail: yuriy.pekun@geosys.com

Mobile: +38 (097) 796 0243
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АФ «Агротехнологія» (Новосанжар-
ський р-н, Полтавська обл., с. Судіївка) було 
створено 15 вересня 2000 року. Керує підпри-
ємством Вадим Володимирович Хопта. Зе-
мельний банк агрофірми становить 1700 га, на 
яких вирощують найрентабельніші культури, 
враховуючи сучасні тенденції в агробізнесі. 18 
років тому було обрано рослинницький напрям 
розвитку господарства, бо Полтавщина завжди 
була благодатним регіоном для вирощування 
зернових, а тепер і соняшнику. Хороші резуль-
тати стало отримують завдяки впровадженню 
оптимальних для регіону технологій, роботі ко-
манди та доброму матеріально-технічному за-
безпеченню. В господарстві є 2 комбайни Case 
та 1 John Deere, а також з десяток тракторів, що 
дає змогу вчасно й якісно проводити всі техно-
логічні операції в полі. Розмовляємо з власни-
ком агропідприємства Вадимом Хоптою.

Що Вас спонукало стати фермером?

Я виріс на землі й змалечку бачив, як на ній 
працює батько, тому особливих роздумів про 
те, ким я буду не було. Ось так улюблена ро-
бота батька стала не лише сімейним бізнесом, 
але й роботою, яка приносить і користь, і задо-
волення.

Уявімо ситуацію:  за певних обставин, що не 

залежать від вас, не склалося б з агробізне-

сом, яку б сферу діяльності ви обрали?

Напевно, був би менеджером із продажу сіль-
госптехніки.

Чи вдалося досягнути запланованого мину-

лого року?

Так, частково задоволений, думаю, що під-
сумки будуть непогані. Торік середній урожай 
сої становив 1,8 т/га, кукурудзи – 6,3 т/га, 
пшениці – 5,1 т/га, соняшнику – 2,9 т/га.

Завдяки яким елементам технологій підви-

щуєте врожайність вирощуваних культур?

За допомогою добрив, мікродобрив та фун-
гіцидів.

Розкажіть, будь-ласка, як складається ваша 

співпраця зі «Спектр-Агро» та які переваги 

роботи з нами?

Наша співпраця зі «Спектр-Агро» розпоча-
лася відразу, як компанія з’явилася на ринку 
України. До того ж у вас працюють першоклас-
ні спеціалісти, яким я цілком довіряю. Довіра в 
моєму розумінні – це основний критерій того, 

що ми на правильному шляху до спільного 
зростання.

Цього року ви придбали препарати з про-

дуктової лінійки Спектрум та Даймса. Поді-

літься основними перевагами в їх застосу-

ванні та впливом на урожайність.

Сучасні інтенсивні сорти та гібриди, а також 
гідротермічні умови року потребують викори-
стання позакореневих добрив. Уже ні для кого 
не секрет, що умови живлення значною мірою 
визначають можливість рослин реалізувати 
генетичний потенціал. У наших технологіях за-
стосовуємо такі мікродобрива, як Спектрум 

Борон 150, Спектрум ГрейнМікс, Мікс-С та 

препарат для передпосівної обробки насіння 
Спектрум АскоСтарт. Цього сезону спробу-
вали препарат на основі гумінових речовин 
Naturvital Plus іспанського виробництва, який 
працює як антистресант та нівелює гербіцидний 
стрес. Особливої уваги заслуговує препарат 
для передпосівної обробки насіння Спектрум 

АскоСтарт – відзначили для себе, що сходи 
культур отримуємо на 2–3 дні раніше та й на ви-
гляд посіви набагато сильніші й краще розвине-
ні. Спектрум Мікс-С застосовуємо із фунгіци-
дами й отримуємо прибавки в межах 2–3 ц/га.

На вашу думку, які з культур сьогодні є най-

більш рентабельними?

На мою думку, найрентабельнішими культура-
ми все ж залишаються озима пшениця, соняш-
ник та кукурудза.

Якщо порівнювати два останні сезони, на-

скільки суттєвою була різниця у врожайно-

сті з огляду на особливості погодних умов?

Якщо порівнювати цифри в розрізі років, то в 
минулому році урожайність у середньому по 
всіх культурах на 20–25% була кращою, ніж у 

2017 році. А, зокрема, по сої збільшення вро-
жайності становило 50% завдяки вчасно про-
веденим технологічним операціям. 
 
Чому ви навчилися у фермерському бізнесі 

за всі ці роки?

Те, що кожен рік не схожий на попередній, по-
стійно треба розвиватися, не стояти на місці.

Ви вже досягли результатів, які багатьом 

лише сняться. Яку мету ви ставите перед со-

бою на майбутнє?

Так, досягнень у бізнесі чимало, але все ж ос-
новним завданням для мене є виховання сина, 
який тільки народився. Мрію, щоб він став гід-
ним продовжувачем сімейної справи.

Будь-який бізнес – це в першу чергу робота з 
людьми. Що найважче в формуванні справж-
ньої команди професіоналів?
Справжня дружня команда є не менш значу-
щим чинником успіху, ніж основні активи та 
обладнання й технології. Доброзичливі та про-
фесійні людські якості це основа капіталу – лан-
ка практики корпоративної роботи, ключовий 
чинник підприємницької стратегії. У нашому 
випадку це команда однодумців та професі-
оналів, які рухаються в одному напрямку й до 
поставлених цілей.

Опишіть портрет сучасного аграрія?

Потрібно бути впевненим і незалежним від не-
стабільних ситуацій, яких, на жаль, дуже багато 
в нашій державі.

Які поради можете дати фермеру-початківцю?

Врівноважено підходити до вибору постачаль-
ників насіння, засобів захисту рослин, добрив 
та МКД і також паливно-мастильних матеріа-
лів. Не завжди дешевше – це краще!!!!

Від батька до сина – 
агробізнес стає справою сімейною

П
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зот є одним із основних біогенних 
елементів планети Земля, головний компо-
нент живої матерії, що відіграє важливу роль 
у житті рослин і тварин. Потужним резервуа-
ром азоту є земна атмосфера, де його запаси 
становлять приблизно 4 трлн т. Над кожним 
гектаром землі в повітрі міститься в середньо-
му близько 80 тис. т (над 1 м2 ґрунту – при-
близно 8 т) молекулярного азоту, який є єди-
ним джерелом поповнення зв’язаного азоту 
в ґрунті, а загальний вміст азоту в земній корі 
(переважно в складі солей амонію, нітритів 
та нітратів) становить лише 0,01%. Біологічна 
продуктивність наземних і водних екосистем, 
а також біосфери загалом істотно залежить 
від джерел зв’язаного азоту. Задоволення по-
треб зелених рослин в азоті – досить складне 
завдання, оскільки вищі рослини не здатні 
використовувати вільний азот як джерело 
азотного живлення через відсутність у них ме-
ханізмів, що долають сили зчеплення атомів у 
його молекулі. 

Хоча «азот» перекладається як «безжит-
тєвий», але його вміст в органічних сполуках 
визначає життя, бо він входить до складу всіх 
20 амінокислот. Оскільки молекула азоту N2 
малоактивна, то для розриву потрійного зв’яз-
ку (N N) і включення його в органічний цикл 
необхідно багато енергії – тобто реакції, які 
відбуваються за участі азоту в органічних спо-
луках, характеризуються високою енергією 
інактивації. Саме тут, як і в сполуках фосфору, 
розташований механізм засвоєння енергії, а ак-
тивність подальшої конкуренції за енергію тісно 
корелює з вмістом азоту. Можливо, саме через 
великі енергетичні затрати, ані вищі рослини, 
ані тварини не здатні засвоювати азот із повітря. 

У природі практично не існує ні амідів 
NH4, ні нітритів NH3,  ні оксидів NO NO2, ні 
будь-яких інших сполук азоту. Всі реакції від-
буваються до утворення аміаку NH3, який, 
окислюючись, дає молекулярний азот, що 
перебуває в повітрі. 

Усі процеси в природі спрямовані на роз-
кладання та розсіювання азотистих сполук, 
тому серед біогенних елементів азот виділя-
ється високою рухомістю і великою швидкістю 
метаболізації, чим пояснюється відсутність 
помітних покладів цього елемента в природі 
у вигляді мінералів і агрономічно цінних руд. 
Таким чином, цикл азоту починається й за-
вершується у повітрі. Слід враховувати, що не 
весь азот ґрунту, що перебуває в доступній для 
рослин формі, використовується ними повні-
стю. Під впливом низки біотичних і абіотичних 
чинників у ґрунті втрачаються рухомі форми 
азотних сполук, внаслідок чого і без того їх 
невеликі запаси ще більше виснажуються. 

Очевидно, що життя на Землі в сучасній формі 
підтримується завдяки існуванню джерел по-
повнення запасів зв’язаного азоту, яким є :
• мікроорганізми, що здійснюють асиміляцію 

молекулярного азоту;
• органічні добрива (залишки живої матерії);
• мінеральні добрива.

Фізіологічна роль азоту 
Азот є структурним компонентом органіч-

них сполук, бере участь у всіх життєво важ-
ливих обмінних процесах у рослинні. Входить 
до складу молекул амінокислот, білків, нукле-
їнових кислот та їх похідних, міститься у хло-
рофілі, фосфатидах, алкалоїдах, ферментах, 
фітогормонах, вітамінах і в інших сполуках. 
Уміст азоту в деяких рослинних білках стано-
вить 14,7–19,5%. У сухій речовині його вміст 
коливається від 0,4 – 5,0%. Найбільший вміст 
азоту в насінні зернових – 1,5 – 3%, зерно-
бобових – 2,5 – 5% у перерахунку на суху ре-

Азот – важлива складова 
росту та розвитку рослин 

й урожайності

А
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човину, тоді як у соломі зернових злаків його 
відсоток не перевищує 0,4 – 0,6%. 

Для того, щоб зрозуміти складність вико-
ристання азоту в рослинництві та його вплив 
на екосистему, варто згадати перетворення 
азоту в ґрунті. На процеси перетворення азо-
ту та його споживання впливають властивості 
ґрунтів, а також погодні умови року. Однак 
спрогнозувати метеорологічні умови в межах 
сезону росту й розвитку культур неможли-
во, тому необхідно враховувати всі чинники, 
які впливають на процеси засвоєння азоту і, 
виходячи з цього, визначатися з нормами та 
формами застосування добрив. 

Азот у ґрунті  
Вміст загального азоту в орному шарі різних 

ґрунтів коливається від 0,05 до 0,30% і напря-
му залежить від наявності в них органічних 
речовин. Найбільше його міститься в чорно-
земах типових глибинних у Лісостепу і чорно-
земах звичайних північного Степу. Найменше 
азоту в дерново-слабопідзолистих і серед-
ньопідзолистих ґрунтах Полісся. Залежно від 
характеру й напряму ґрунтотворного проце-
су і виробничої діяльності людини загальний 
запас азоту в орному шарі ґрунту коливається  
від 2 до 8 т/га, а в метровому шарі від 4 до 30 
т/га. За вмістом загального азоту ґрунти Укра-
їни поділяють на шість класів:
• дуже низький (0,05 – 0,07%)
• низький (0,07 – 0,12%)
• знижений (0,12 – 0,17%)
• середній  (0,17 – 0,20%)
• підвищений (0,20 – 0,25%)
• високий (0,25 і більше)

Забезпеченість  сільськогосподарських 
культур азотом залежить не стільки від за-
гального вмісту в ґрунті, скільки від наявності 
в ньому мінеральних форм – нітратів та об-
мінного амонію, вміст яких у ґрунті становить 
близько 1% загальної кількості азоту. Решта 
азоту міститься в складі органічних, гумусо-
вих, білкових та інших сполук (94 – 95%) або 
у формі необмінно фіксованого глинистими 
мінералами амонію (3 – 5%), що майже не-
доступний або важкодоступний для засво-
єння рослинами. В ґрунтах важкого грану-
лометричного складу в нижніх горизонтах 

ґрунтового профілю вміст фіксованого амонію 
становить 12 – 20% загального. 

Азотний фонд ґрунтів умовно поділяють на 
певні фракції. 

Азот мінеральних сполук – основне джере-
ло азотного живлення. До його складу входять 
нітрати, нітрити, обмінний та фіксований амо-
ній. Нітрати й обмінний амоній є основною 
частиною мінерального азоту ґрунту. Тому під 
час його визначення найчастіше враховують 
лише ці дві форми, які характеризують за-
безпеченість рослин азотом ґрунту на період 
визначення.

Азот легкогідролізованих сполук – най-
ближчий резерв для поповнення мінераль-
них сполук азоту. Він мітить нітрати, нітрити, 
амоній, аміди, амінокислоти, аміноцукри. Ці 
форми азоту легко гідролізуються під час об-
робки ґрунту слабкими розчинами кислот, 
лугів, окисників і солей. Дія цих речовин на 
ґрунт аналогічна дії виділень кореневих сис-
тем рослин та інших біологічних об’єктів, що 
мінералізують азотовмісні сполуки. Тому ця 
фракція сполук азоту  в ґрунті характеризує 
забезпеченість рослин азотом упродовж пе-
ріоду вегетації.

Азот важкогідролізованих сполук становить 
основну частину валового азоту ґрунтів. Це 
резерв для забезпечення ґрунту мінераль-
ним азотом, до якого входять азот амінів, 
амінокислот, частина фіксованого амонію. 
Групування ґрунтів відбувається  за ступенем 
забезпеченості рослин азотом, вмістом у ньо-
му гідролізованих сполук та нітрифікаційною 
здатністю. Для перевірки стану азотного жи-
влення на відповідному етапі росту й розвит-
ку рослин встановлюють вміст амонійного 
та нітратного азоту. Кількість рухомих міне-
ральних сполук азоту в ґрунті дуже незначна, 
проте саме ці сполуки визначають величину 
врожаю. Щоб азот органічних сполук став 
доступним для рослин, він має зазнати низку 
перетворень: від органіки до амонію (мінера-
лізація) і від амонію до нітратів (нітрифікація). 
Обидва процеси потребують участі специфіч-
них мікроорганізмів та певного мікроклімату. 

Мінералізація – це процес розкладання ор-
ганічної речовини в ґрунті протягом якого по-
живні речовини, які можуть використовува-

тися рослинами, вивільняються з органічних 
сполук. Оптимальна температура для процесу 
мінералізації – близько 30°С, коли температу-
ра знижується на 10°С, її інтенсивність змен-
шується на 50%, а за 0°С цей процес прак-
тично зупиняється. Зміна вологи впливає на 
процес мінералізації менше, ніж температура, 
проте він більш інтенсивний, коли чергуються 
періоди посухи та вологи. Мінералізація орга-
нічних азотистих речовин загалом розуміється 
як процес амоніфікації, тобто перетворення 
органічних сполук в аміак. Ґрунтові мікроор-
ганізми, які здійснюють процес амоніфікації, 
називаються амоніфікаторами. Вони харак-
теризуються активними ферментами, які ін-
тенсивно розкладають білки до амінокислот. 
Останні дезамінуються з утворенням аміаку. 
Як правило, виділений внаслідок амоніфікації 
аміак розчиняється у ґрунтовій воді, приєднує 
протони і перетворюється на амоній. Мінера-
лізацію органічного азоту, розпочату амоніфі-
кацією, завершує процес нітрифікації, в ході 
якої нітрифікуючі бактерії-аероби перетворю-
ють амоній на нітрати. На початковому етапі 
нітритні бактерії окислюють аміак до нітриту, 
на наступному нітратні бактерії окиснюють ніт-
рит до нітрату, бо нітрити токсичні для рослин. 
Для нітратних бактерій субстратом є продукти 
життєдіяльності нітритних бактерій. 

Важливе значення для завершення циклу 
утворення азоту мають процеси денітрифі-
кації, в ході якої денітрифікуючі бактерії від-
новлюють нітрати та нітрити до молекуляр-
ного азоту. Існує низка бактерій, що здатні 
відновлювати нітрати до молекулярного азо-
ту. Відновлення каталізується нітратредукта-
зою – ферментом, до складу якого входить 
молібден, тісно пов’язаний із бактеріальною 
мембраною. Нітратредуктаза, яка локалізо-
вана в цитоплазмі або слабко зв’язана із зов-
нішньою мембраною хлоропласта, найвищу 
активність проявляє у клітинах молодих орга-
нів і меристемних тканинах. Індукція синтезу 
нітратредуктази стимулюється нітратом, а та-
кож вуглеводами та фітохромом. Вважається, 
що активний центр нітратредуактази забез-
печує виділення з нітратів лише одного атома 
кисню, що дає змогу запобігти денітрифікації. 
Утворений при цьому нітрит через додатко-
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вий атом азоту з’єднується з нітритредуктазою 
і весь процес завершується без зайвих втрат 
азоту. 

З огляду на останні події на вітчизняному 
ринку мінеральних добрив, відмова від їх 
використання базуватиметься як на дефіциті, 
так і на ціні. Все було б нічого, якби не сорти та 
гібриди з високим генетичним потенціалом, 
які для його розкриття потребують повноцін-
ного живлення. Тому питання, яким чином 
можна забезпечити бездефіцитне мінеральне 
живлення в умовах дефіциту ресурсів, набуло 
особливої актуальності, коли кожен внесений 
кілограм добрив має бути економічно ви-
правданим та давати максимальну прибавку 
до урожаю. Його вирішення просто неможли-
ве без розробки оптимальних технологій, які 
також матимуть зональний характер, а їх ре-
алізація має звести до мінімуму невиробничі 
втрати елементів живлення. 

Раніше вважали, що рослини здатні засво-
ювати до 80% азоту з мінеральних добрив. За 
сучасними дослідженнями, загальне засвоєн-
ня рослинами азоту з внесених мінеральних 
добрив не перевищує 30–50%. Під час вне-
сення добрив може відбуватися зменшення 
сполук азоту ґрунту, що легко гідролізується, 
натомість спостерігається збільшення фрак-
цій, що важко гідролізуються або взагалі не 
гідролізуються. Тобто частина азоту з добрив 
переходить у недоступну або важкодоступ-
ну для рослин форму, це стосується амонію, 
оскільки він безпроблемно може займати 
нішу калію у первинних силікатних мінералах 
та польових шпатах або, наприклад, включа-
тися у кристалічну решітку мінералів. Проте 
найбільші втрати азоту з ґрунту та добрив  в 
газоподібному його стані відбуваються в ре-
зультаті денітрифікації, амоніфікації та нітри-
фікації у формі молекулярного азоту та його 
оксидів і аміаку. Так, втрати з внесених азот-
них добрив можуть становити до 20% із амі-
ачних добрив та приблизно 30% з нітратних 
форм. 

Тому проблема підвищення ефективнос-
ті використання азоту є однією з головних у 
сучасних технологіях рослинництва, а пер-
спективним напрямом істотного підвищення 
ефективності використання азоту є застосу-
вання препаратів які містять не лише доступні 
форми азоту але й амінокислоти. Роль остан-
ніх у азотному метаболізмі рослин дуже важ-
лива і загальновідома. У рослинах амінний 
азот утворюється внаслідок засвоєння амо-
нію, надходження та відновлення нітратів, 
біологічної фіксації азоту чи у процесі фото-
дихання. Далі амінний азот у циклі глутамін-
синтетази-глутаматсинтази перетворюється 
через подальше трансамінування у численні 
важливі для рослин сполуки: амінокислоти, 
пептиди, білки, ферменти, нуклеїнові кисло-
ти, уреїди та інші N-сполуки. 

У рослинах низькомолекулярні органічні 
сполуки відіграють важливу роль як посеред-

ники у перетвореннях неорганічного азоту 
в органічну його форму, а також виконують 
транспортну функцію, переміщуючи органіч-
ний азот до меристематичних і генеративних 
органів у періоди найбільшої потреби рослин 
у цьому макроелементі. Глутамат і глутамін, 
аспартат та аспаргін мають велике значення 
для метаболізму амінокислот і взаємодії вуг-
лецю й азоту в рослинах. Глутамін і аспаргін є 
головними транспортними сполуками азоту в 
пшениці та інших злакових рослинах. Аспаргін 
відіграє важливу транспортну функцію в рос-
линах бобових. Тому, зважаючи на те, що пе-
ретворення неорганічного азоту в низькомо-
лекулярні органічні сполуки потребує значних 
енергетичних витрат рослин, високоперспек-
тивним є позакореневе застосування комп-
лексних препаратів із вмістом амінокислот.  

Спеціалісти компанії «Спектр-Агро» роз-
робили кілька схем внесень продуктів із під-
вищеним вмістом азоту в поєднані з амінокис-
лотами, атистресантами та мікроелементами, 
при цьому враховували такі фактори: особли-
вості розвитку цих культур, споживання ними 
поживних речовин, фінансові можливості 
господарств, результати випробувань мину-
лих років.

Стандартна схема позакореневих піджив-
лень на посівах озимої пшениці, що була 
випробувана нами у 2018 році, включала 
внесення наприкінці фази кущення суміші 2 
препаратів Спектрум ГрейнМікс у нормі 2,0 
л/га та Спектрум Мікс-С у нормі 2,0 кг/га. 
Спектрум ГрейнМікс містить понад 300 г/л 
азоту, з якого 50% у амонійній формі, задля 
кращого поглинання листковою пластиною 
рослин та швидкого включення цього елемен-
та в процеси переробки та синтезу речовин у 
клітинах рослин. Окрім того, препарат містить 
високий відсоток магнію, невелику кількість 
марганцю та міді. Ця комбінація мікроелемен-
тів працює у симбіозі й активує фотосинте-
тичну діяльність рослин, інтенсифікує ростові 
процеси та поглинання поживних речовин, 
які перебувають у ґрунті. Додавання до су-
міші препарату Спектрум Мікс-С підвищує 
стійкість рослин до дії несприятливих тем-
ператур, активізує білковий, вуглеводневий 
синтез, збільшує кількість закладених квіток 
і плодоелементів, покращує якісні показники 
насіння й урожайність у цілому. Такий широ-
кий спектр дії можливий тому, що Мікс-С має 
збалансований вміст макро-, мезо- та мікро-
елементів. 

Інтенсивна схема підживлень включала 
дворазове внесення препаратів Спектрум. У 
фазі весняного кущення ми використали су-
міш препаратів ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та 
Борон 150 у нормі 0,5 л/га. Така суміш активі-
зує ростові процеси, підвищує стійкість рослин 
до несприятливих факторів навколишнього 
середовища, а наявність у суміші активно-
го органічно зв’язаного бору допомагає по-
ліпшити якість запилення квіток, збільшити 

кількість плодоелементів й покращити процес 
закладання насіння. Після виходу прапорце-
вого листка ми рекомендуємо вносити суміш 
препаратів Спектрум ГрейнМікс у нормі 2,0 
л/га та Zn+S у нормі 1,0 л/га. У цей період усі 
поживні речовини, що споживає рослина, 
використовуються нею практично повністю 
на закладання врожаю. Отже, надаючи рос-
лині доступний азот та сірку, що міститься у 
згаданих вище препаратах, ми даємо рослині 
можливість утворити велику кількість білків і 
вуглеводів, які будуть закладені у насінину. 
Як результат – збільшення маси 1000 насі-
нин, підвищення якісних показників насіння й 
вищу врожайність. Додаткове внесення азоту 
на пізніх стадіях дає змогу подовжити період 
вегетації рослини, а відтак накопичити більше 
запасних речовин у насінину, і в такий спосіб 
підвищити показники урожайності.

Також ми досліджували схему обробки по-
сівів у фазі кущення препаратом ГрейнМікс  
у нормі 2,0 л/га в поєднанні з антестрисан-

том АскоРіст у нормі 1,0 л/га. Друге внесення 
проводили в фазі виходу прапорцевого лист-
ка комплексним добривом Мікс-С у нормі 
2,0 кг/га. За цієї технології позакореневих 
підживлень показники урожайності зерна 
збільшилися в середньому на 0,54 т/га, що 
становить 11,4  %.

Позакореневе підживлення посівів ози-
мої пшениці у фазі кущення препаратом 
ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га в поєднанні з гу-
матами іспанської компанії Daymsa, препара-
том Terrenova у нормі 0,6 л/га, який містить 57 
г/л вільних амінокислот, покращують наро-
стання вегетативної маси, посилюють процес 
кущення у рослин, активують ферментативні 
системи, відновлюють та поліпшують метабо-
літичні процеси в рослинному організмі. Друге 
підживлення проводимо у фазі прапорцевого 
листка комплексним препаратом Мікс-С (2,0 
кг/га) у поєднанні з Aminohumic (0,5 л/га). 
Застосування цієї технології підвищило показ-
ники урожайності на 0,61 т/га порівняно з кон-
трольним варіантом. Також, за результатами 
досліджень, було встановлено позитивний 
вплив препаратів на формування елементів 
продуктивності культури.

Варто пам’ятати, що до кожного поля слід 
підходити індивідуально, зважаючи на його 
особливості. Звичайно, необхідно також ко-
регувати норми внесень листкових добрив, 
зважаючи на стан посівів, фази розвитку куль-
тур, наявність чи відсутність доступних форм 
поживних елементів у ґрунті. Застосування 
вказаних вище схем забезпечує повноцінний 
та якісний розвиток рослин протягом усього 
періоду вегетації й закладання максимально-
го потенціалу врожайності за наявних фінан-
сових можливостей господарств. Для деталі-
зації кожної з наявних рекомендованих схем 
внесень добрив Спектрум  та Daymsa звер-
тайтеся, будь ласка, до співробітників нашої 
компанії. Ми завжди раді вам допомогти!
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к відомо, бізнес продажу техніки ба-
зується на трьох китах: безпосередньо про-
даж техніки, надання сервісу та продаж зап-
частин. За відсутності або слабкості будь-якої 
зі складових уся система працює нестабільно 
або не працює взагалі. Саме для стабільності 
бізнесу з продажу техніки, надання якісних 
сервісних послуг, безперебійного забез-
печення запчастинами сервісної служби й 
безпосередньо незалежної роботи з прода-
жу запчастин, у другій половині 2018 року в 
структурі компанії «Спектр-Агро» було ство-
рено відокремлені підрозділи: департамент 
сервісу та департамент запчастин.        
Щодо департаменту сервісу, то він і до того 
добре виконував свої функції. Укомплекто-
ваний професійним персоналом, необхід-
ним інструментом і транспортом, він вже не 
один рік чітко й швидко виконує свою роботу, 
задовольняючи потреби у сервісному обслу-
говуванні клієнтів на території всієї України. 
Крім обслуговування техніки, що була прода-
на спеціалістами «Спектр-Агро», наші сервіс-
ні інженери також не обходять своєю увагою 
техніку, продану іншими компаніями, тим 
самим підвищують імідж сервісної служби 
компанії «Спектр-Агро» в очах клієнтів. Крім 
сервісного обслуговування, в обов’язки ін-
женерів також входить продаж запчастин. 
Постійні відрядження, робота на відкритому 
повітрі за будь-яких погодних умов, робота 
із, часом, невдоволеними клієнтами, а іноді 
навіть понаднормова у вихідні та святкові дні 
– все це є частиною роботи сервісного інже-
нера, частиною, яка варта поваги.

Менш однозначною була ситуація із департа-
ментом запчастин. До середини 2018 року та-
кого департаменту не існувало. Приміщення, 
де зберігали запчастини, було більше схоже 
на комору: там можна було зберігати до 60 
палет, не була налагоджена логістика, не ви-
стачало людей. Тому, на початку 2018 року, 
керівництво компанії «Спектр-Агро» при-
йняло рішення – відокремити департамент 
запчастин задля подальшого розвитку цього 
напряму бізнесу.
У серпні минулого року в компанію прийняли 
досвідченого спеціаліста для налагоджен-
ня системи управління запчастинами. Вже в 
жовтні склад запчастин переїхав до нового 
сучасного приміщення. Кількість місць скла-
дання було збільшено до 110 палетомісць, 
також було впроваджено схему зберігання 
дрібних запчастин на 350 місць. Уже в грудні 
2018 року запрацювала система адресного 

зберігання запчастин, змінився порядок до-
кументообігу як внутрішній, так і до клієнта. 
Для автономності департаменту придба-
ли сучасну навантажувальну техніку. Все це 
дало змогу значно прискорити час транспор-
тування запчастин зі складу до клієнта. 
З початку 2019 року до штату департаменту 
запчастин було залучено регіональних ме-
неджерів – у Східному (Новомосковськ) та 
Західному (Тернопіль) регіонах. Менеджери 
укомплектовані всім необхідним для успішної 
торгівлі. 1 березня відкрили регіональні скла-
ди запчастин у містах базування менеджерів. 

Також тривають пошуки менеджера у півден-
ний регіон. Крім прямих продажів запчастин 
клієнтам, в обов’язки менеджерів із продажу 
запчастин також входить функція технічної 
підтримки сервісних інженерів у регіоні.
Кінцевим результатом змін має стати збалан-
сована, налагоджена та ефективна робота 
всіх департаментів, що неминуче сприятиме 
поліпшенню якості надання послуг клієнтам, 
збільшенню обсягу продажів запчастин і, від-
повідно, прибутків компанії.
Тож зроблено багато, втім, необхідно зроби-
ти більше …

Сервіс завжди поруч 24/7

Я
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ирушаючи в подорож до Данії десь 
в глибині душі оселилось очікування чогось 
масштабного й цікавого. Ця країна серед 
інших скандинавських сусідів має саму ма-
леньку площу, проте відома своїм розви-
неним тваринництвом. Однак в економіці 
країни сільське господарство займає лише 
незначну частку (3,7%). Найбільшою ру-
шійною силою є промислове виробництво, 
значна частина якого експортується. Це 
викликало додатковий інтерес до основної 
мети поїздки – відвідування заводу з ви-
робництва обприскувачів HARDI.

Економіка датського фермера
Одразу з аеропорту ми вирушили до міс-

цевого фермера Ларса Йоргенсена – поди-
витись, як господарюють звичайні аграрії 
в Данії. На доволі великій за місцевими 
мірками площі – трохи більше 600 га, пан 

Йоргенсен вирощує пивоварний ячмінь 
(208 га), озиму пшеницю (194 га), 112 га за-
йнято під озимим ріпаком, 30 га відведено 
під насіння трави, а 64 га використовується 
для виробництва зелених газонів. Врахо-
вуючи, що для останнього напрямку площі 
необхідно ретельно готувати, близько 20 % 
соломи зернових культур збирається в ру-
лони, які потім використовують в системах 

центрального опалення сусідніх сіл.
Технічне забезпечення на фермі знахо-

диться на досить високому рівні. Напри-
клад, на 600 га працює потужний комбайн 
Case IH 9048 з 12-метровою жаткою. Термі-
ни збирання тут дуже короткі через примхи 
погоди та особливості клімату, тому для 
ефективного збирання необхідно мати со-
лідний запас продуктивності. Також вразив 
той факт, що на такій невеликій (по укра-
їнським міркам) площі експлуатується 5 
тракторів. Це два 250-сильні Case IH Puma 
(зроблено чіп-тюнінг), 150-сильний Claas, 
а також два старих Deutz Fahr та Massey 
Ferguson. Власник розповів про використо-
вувані технології, економіку та особливості 
вирощування культур в своєму регіоні. А 
особливості там такі, що улітку температури 
невисокі, дощ йде досить часто, і рослини 
потребують більше захисту. Однак це ще 

Обприскувачі для 
додаткового прибутку

В

Компанія «Спектр-Агро» на початку лютого організувала тур на 
завод HARDI International A/S в Данію, де українські аграрії змогли 

побачити усі етапи виробництва причіпних та навісних обприскувачів 
та випробувати техніку на тестовому полігоні.
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не всі складнощі. Гроші відіграють не ос-
танню роль в агробізнесі, а для данського 
фермера взагалі ситуація не така й легка. 
Враховуючи державну допомогу у 240 євро 
на гектар чистий прибуток з цього самого 
гектару складає 200-400 євро на рік. Тобто 
без допомоги в певні роки вирощування тих 
або інших культур може взагалі не прино-
сити прибутку. 

 В таких умовах пан Йоргенсен просто 
змушений максимально зменшувати вплив 
зовнішніх факторів на кінцевий результат. 
Для цього було придбано причіпний обпри-
скувач Hardi Commander 4400 із системою 
повітряної підтримки Twin Force. Причина 
досить проста: в Данії вітряна погода буває 
доволі часто, і для якісного покриття рослин 
засобами захисту в таких умовах система 
повітряної підтримки знаходиться в списку 
обов’язкових опцій. Вона дає змогу працю-
вати за швидкості вітру до 10 м/с, тоді як 
без повітряної підтримки можна виконува-
ти обробку за швидкості вітру лише до 3-4 
м/с. Очікувати таких умов в Данії можна 
досить довго, а це означатиме, що бур’яни, 
шкідники або хвороби знищать і без того 
хиткі шанси отримати хороший прибуток. 
Таким чином за рахунок технологічності 
можна ефективно протистояти погодним 
негараздам. Проте це ще не всі переваги, які 
пан Йоргенсен отримує від обприскувача із 
системою Twin Force. Ефективне покриття 
усієї поверхні рослин дає змогу зменшити 
концентрацію діючої речовини та норму 
виливу. Відповідно можна витрачати мен-
ше «хімії» та скоротити витрати на доставку 
води.

На заводі
Наступного дня наша група вирушила 

на завод HARDI International, розташова-
ний на півдні Данії. Володимир Трегубець, 

представник компанії HARDI в Україні та 
країнах СНД, розповів про сучасний мо-
дельний ряд, ознайомив учасників туру із 
технічними особливостями обприскувачів 
та новими розробками, які вже почали за-
стосовуватись, а також із перспективними 
рішеннями, що будуть впроваджуватись у 
найближчі роки. Після короткої теоретичної 
частини розпочалась екскурсія по заводу.

 Перший цех, куди ми потрапили, ви-
готовляв поліетиленові баки для обпри-
скувачів. Це доволі відповідальний еле-
мент обприскувача, оскільки окрім впливу 
агресивного середовища бак повинен 
витримувати великі фізичні навантажен-
ня. Здавалося, що для цього необхідно 
робити товсті стінки, однак насправді їх 
товщина складає усього 13 мм. Для кож-
ної моделі бака існують свої форми, які 
заповнюють поліетиленом у вигляді по-
рошку, і потім нагрівають до необхідної 
температури. Цікаво, що конструкція баку 
виходить суцільною, без слабких місць. В 
цеху навіть є спеціальна розвага для від-
відувачів – звичайний бак для навісного 
обприскувача, який пропонують розбити 

важким молотом. В нашій групі знайшлось 
кілька бажаючих випробувати бак на міц-
ність, але навіть помітного сліду від ударів 
на його поверхні не залишилось. Хочеться 
лише додати, що багаторічна експлуатація 

обприскувачів HARDI доводить найвищий 
рівень надійності та витривалості пласти-
кових баків.

 Наступний важливий етап – виготовлен-
ня насосів. Компанія HARDI використовує 
виключно мембранні насоси, оскільки вони 
мають безліч переваг у порівнянні з іншими. 
Для початку роботи такий насос не потрібно 
заповнювати рідиною. Також він не отри-
мує пошкоджень у разі роботи без рідини. 
Максимальний тиск складає 15 атмосфер, 
і при цьому насос легко обслуговується і 
має сухий картер. Хімічно стійкі діафрагми 
та клапани можуть працювати багато років 
без заміни. 

 Крім того насос однаково ефективно 
працює за обертання ВВП у різні сторони. 
Для точної обробки деталей насосів та пе-
ревірки якості підприємство використовує 
роботів. У разі найменших відхилень деталь 
відбраковується. Варто додати, що різка 
металу для інших конструктивних елементів 
(рами, штанг) також виконується роботами: 
таким чином забезпечується точність гео-
метричних параметрів деталей. 

Ще одним ключовим елементом кон-
струкції обприскувача є штанга. Для 
збірки секцій використовують спеціальні 
лекала – металеві конструкції, на яких ви-
кладають елементи штанги, і зварюваль-
ник «прихвачує» їх. Основне зварювання 
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виконується роботом, який в будь-якому 
разі забезпечує вищій рівень якості, ніж 
людина. Після зварювання металеві кон-
струкції потрапляють у хімічні ванни для 
підготовки до фарбування, а потім пе-
реміщуються у спеціальну камеру, де на 
них наносять порошкову фарбу. Основне 
нанесення виконує робот, а маляр у за-
хисному спорядженні, дуже схожому на 
скафандр, контролює процес і за потреби 
додає фарбу там, де її недостатньо. По-

фарбована секція на спеціальних підвісах 
переміщується в сушильну піч, де фарба 
під дією високої температури розплавля-
ється і міцно прилипає до поверхні мета-
лу. Коли цей етап завершується, спеціа-
ліст оцінює якість фарбування. Якщо йому 
щось не подобається, сумнівні місця від-
мічаються і фарбуються повторно. Це дає 
гарантію, що обприскувач витримає будь-
яку хімічну «агресію» і не почне ржавіти у 
перші ж роки експлуатації.

Наступним етапом є збірка обприскува-
чів. Навіть якщо машини призначені для 
відправки в інші країни, їх обов’язково 
збирають, заправляють і тестують. Лише 
після успішної перевірки частина елемен-
тів демонтується (штанга, повітряний ру-
кав, дишло тощо), компактно пакується і 
готується до відправки. Дилери на місцях 
встановлюють демонтовані елементи, 
знову все перевіряють і лише після цього 
відправляють обприскувач покупцю.

На полігоні
Після цікавої екскурсії заводом прийшов 

час випробувати обприскувачі в роботі. На 
тестовому майданчику українські аграрії 
змогли власноруч керувати самохідним об-
прискувачем Alpha evo, а також причіпними 
і навісними моделями. Після тестових заїздів 
усі ділились враженнями, тому що лише в 
умовах, наближених до реальних, можна 
роздивитись «характер» техніки. Випробо-
вували усе, що тільки можливо: транспорт-
ний та робочий режим їзди, маневрування, 
роботу штанг, системи стабілізації, та сис-
теми повітряної підтримки. Єдиним міну-
сом стала відсутність води в баках, оскільки 
температура повітря в Данії на початку лю-
того постійно опускалась на кілька градусів 
нижче нульової позначки, і осушувати сис-
теми чотирьох обприскувачів після кожної 
демонстрації фізично складно.

Володимир Огійчук

Ентоні Фачін, 

менеджер HARDI Academy

«На відміну від інших виробників 
HARDI самостійно займається роз-
робкою переважної більшості еле-
ментів обприскувачів. В першу чергу 
це дає змогу оперативно реагувати на 
запити ринку, а також підтримувати 
двосторонній зв’язок із користувача-
ми. В якості прикладу наведу нашу 
розробку нового електронного блоку 
керування обприскувачем SmartCom, 
роботу над яким ми завершуємо. На 
відміну від існуючого новий блок буде 
мати кращу функціональність, а його 
розміри зменшаться у 4-5 разів. Якщо 
говорити про час, який витрачається 
на розробку такого складного еле-
мента, він складає близько 5 років. 
Це й не дивно, тому що окрім «заліза» 
є програмне забезпечення, яке має 
підтримувати весь функціонал обпри-
скувача і бути сумісним із сучасними 
тракторами»
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лючовий принцип точного зем-
леробства – обробляти поле відповідно 
до його особливостей та існуючих нео-
днорідностей. В першу чергу це стосується 
внесення добрив та ЗЗР. Сьогодні кожен 
агровиробник може проводити ці операції 
диференційовано зі змінними нормами на 
різних ділянках поля. Такий підхід вимагає 
від аграріїв використовувати сучасну техні-
ку та проводити дослідження власних полів 
для виявлення неоднорідностей. Кожне 
поле має свої особливості і відрізняється 
за рівнем вмісту гумусу, кислотністю, ре-
льєфом, вологозабезпеченістю і багатьма 
іншими параметрами, що впливають на 
кінцеву врожайність. В рамках концепції 
точного землеробства ми можемо точно 
виявляти зони та ділянки з різними харак-
теристиками. Для цього використовуються 
дрони та супутникові знімки, карти врожай-
ності, дані агрохімічного обстеження. На 
основі зібраних даних створюються елек-
тронні карти завдання для техніки, для того, 
щоб вона могла працювати зі змінними 
нормами. Проте сьогодні існують техноло-
гії, що дозволяють збирати, обробляти дані 
і одночасно з цим проводити диференційо-
ване внесення. 

Перші оптичні сенсори для сільського 
господарства почали з’являтись більше 20 
років тому, і були призначені виключно для 
вимірювання вмісту азоту в рослинах. Це 
не зовсім точне формулювання, оскільки 
оптичні сенсори не «вимірюють» вміст азоту 
чи поглинання азоту рослинами, як це від-

бувається в лабораторних умови. Датчик 
не розрізняє концентрацію азоту, фосфо-
ру, сірки або інших елементів в біомасі, а 
виходить із її загального стану. Сенсори 
оцінюють ці показники побічно, через спів-
відношення відбитого світла в певних діа-
пазонах і кількості хлорофілу в рослинах, 
розраховуючи декілька вегетаційних індек-
сів, таких як індекс азоту чи індекс біомаси. 
Здорові, добре сформовані рослини при 
фотосинтезі поглинають більше червоного 
і синього світлового спектру та відбивають 
зелений. Ця особливість рослин і лежить 
в основі роботи оптичних сенсорів, і тому 
для їх функціонування необхідне джерело 
світла. Пасивна технологія передбачає ви-
користання сонячних променів, в той час, 
як активна технологія функціонує на штуч-
них джерелах світла, таких як світлодіодні 
або ксенонові лампи. Як це завжди буває, 
кожна з технологій має свої як переваги, 
так і недоліки. Наприклад, пасивні сенсо-

ри можна використовувати лише вдень. 
Активні можуть застосовуватися як вдень 
так і вночі, проте якість обстеження сильно 
залежить від відстані між джерелом світла 
і рослиною, що не завжди можна досягти 
при роботі на полі.

Використання оптичних 
сенсорів

Як відбувається застосування оптичних 
сенсорів на практиці? Якщо говорити про 
внесення азоту, наприклад під озиму пше-
ницю, то зазвичай оптичні сенсори вико-
ристовуються на весні починаючи з другого 
підживлення. Кількість біомаси, яку можна 
виміряти під час першого підживлення є 
відносно низькою і зазвичай недостатньою 
для внесення з використанням оптичних 
сенсорів, та і ризикувати з нормою внесення 
добрив на даному етапі розвитку рослини 
не варто. В такому випадку прийнято пер-
ше підживлення проводити за стандартною 
технологією.

 На період, коли починається друге під-
живлення азотом і перед виходом рослини 
в трубку, є сенс використовувати оптичні 
сенсори для розрахунку оптимальної нор-
ми внесення. В цьому випадку підживлен-
ня проводиться диференційовано, а норма 
буде не фіксована та коливатись в рамках 
20-80 кг/га. Виявлені під час сканування 
слабкі рослини підживлюються більше, а на 
ділянках з достатньо розвинутими посівами 
норма внесення зменшується. Таким чином 
проводиться розподіл азотних добрив та 
підвищується потенціал врожайності.

  Третє підживлення проходить також зі 
скануванням біомаси оптичними сенсо-
рами. На цьому етапі підживлюються вже 
добре розвинені рослини з сильним коло-
сом, для того щоб не обмежувати розвиток 
зерна та досягти більшого вмісту білка по 
всій площі. Слабші рослини підживлюються 
відповідно нейтрально. Норма внесення як 
і при другому підживленні буде коливатись 
20-80 кг/га в залежності від стану рослин.

 Що стосується використання технології 
восени, то тут потрібно підходити індивіду-
ально, оскільки в цей період біомаси на полі 
зазвичай недостатньо. За інформацією DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), в 
Німеччині осіннє внесення добрив та ре-
гуляторів росту з використанням оптичних 
сенсорів найчастіше відбувається при ви-
рощуванні ріпаку. Це пов’язано з тим, що 

 Як оптичні сенсори дозволяють 
економити ЗЗР та добрива

К

Зони сканування для сенсора, 
що встановлюється на даху техніки.



СпектрLife28

СПЕКТР Сучасні технології

весною, після зимового обмерзання лист-
ків сенсор може некоректно аналізувати їх 
стан, при тому, що коріння та стебло будуть 
достатньо розвинуті. Тому часто дослі-
дження стану посівів проводиться восени, 
а диференційоване внесення на його ос-
нові – весною. На ділянках, де восени була 
розвинута біомаса вноситься нижча норма 
азоту та навпаки.

Результатом використання оптичних сен-
сорів при внесенні азоту буде економія до-
брив на рівні 5-10% та приріст врожайності 
до 5%. Рівномірний розподіл азоту в залеж-
ності від стану вегетації дозволяє отримува-
ти більш однорідні посіви та вищі значення 
протеїну рамках + 0,5%.

Внесення засобів захисту 
рослин

 Якщо перші сенсори створювались саме 
з метою оптимізації внесення азоту, то у су-
часних апаратів більш широке застосування. 
В першу чергу це стосується внесення за-
собів захисту рослин. І хоча для виявлення 
шкідників та захворювань технологія вважа-
ється експериментальною, то застосування 
оптичних сенсорів для боротьби з бур’яна-
ми, особливо в міжрядді просапних культур 
є досить ефективним. Наприклад, сенсори 
WeedSeeker встановлюються на кожну з фор-
сунок обприскувача і під час руху полем авто-
матично і безперервно сканують рослинний 
покрив. Виявляючи бур’яни, комп’ютер подає 
робочий розчин на форсунки, під якою вони 
були виявлені. Таким чином препарат попа-
дає точно на бур’ян. При внесенні гербіцидів 
контактної групи це дозволяє отримувати ко-
лосальну економію ЗЗР.

Інший напрямок, де використання оптич-
них сенсорів є виправданим – внесення ре-
гуляторів росту. Їх застосування залежить 
від багатьох параметрів – сорту, густоти 
посівів, їх стійкості, рівня забезпечення по-
живними речовинами, часу посіву і т.д. В 
залежності від цього оптимальне дозування 
регуляторів росту буде сильно коливатись. 
Неправильно підібрана норма внесення 
може призвести до деградації кореневої 
системи, порушення колосіння, деформації 
колосків у зернових культур.

Правило диференційованого внесення 
регуляторів росту з використанням оптич-

них сенсорів формулюється наступним чи-
ном: слабкі рослини з низьким індексом 
біомаси отримують меншу кількість регуля-
торів росту, ніж в середньому по полю. На 
більш розвинутих ділянках доза зростає, 
що дозволяє приглушити розвиток рослини 
перед зимівлею. Таким чином аграрій отри-
мує вищий потенціал врожайності та еконо-
мить на препаратах.

Які сенсори доступні на ринку?
 Якщо говорити про використання оптич-

них сенсорів в Україні, то господарств, де 
технологія використовується, сьогодні мож-
на нарахувати не більше двох десятків. Це 
пов’язано як зі складністю та новизною тех-
нології, так і достатньо високою вартістю 
сенсорів. Взагалі, оптичні сенсори це не той 
інструмент з якого зазвичай починають впро-
ваджувати точне землеробство. В Україні ще 
не всі аграрії використовують базові техно-
логії, такі як паралельне водіння, відключен-
ня секцій обприскувача та рядків сівалки. 
Оптичні сенсори – це як вишенька на торті 
для господарств що відпрацювали базові 
технології і прагнуть максимально підви-
щити свою ефективність. Якщо це про ваше 
господарство і ви розглядаєте можливість 
вносити азот чи ЗЗР диференційовано вико-
ристовуючи оптичні сенсори, то обов’язково 
зверніть увагу на наступні апарати:

 Yara N-Sensor

Перший комерційний сенсор на ринку, з 
1999 року. Сам апарат монтується на даху 
техніки і складається з двох діодних спек-
трометрів, волоконної оптики і мікропро-
цесора. Спектрометри сканують рослини 
на площі 50 м2 збираючи відбивну здатність 
з довжиною світової хвилі в діапазоні від 
350 до 1100 нанометрів з чотирьох точок 
навколо трактора. Сьогодні компанія Yara 
випустила дві моделі сенсора – N- Sensor 
та N- Sensor ALS. Модель ALS має вбудова-
не джерело світла, що дозволяє працювати 
техніці вночі

Isaria Crop Sensor

Isaria Crop Sensor був розробле-
ний німецькою компанією Fritzmeier 
Umwelttechnik разом з Мюнхенським тех-
нічним університетом. Isaria Crop Sensor має 

вигляд алюмінієвої штанги шириною 6,9 м, 
на кронштейнах якої кріпляться дві сенсорні 
головки на висоті 40-100 см над рослинами. 
Розміщення сенсорів під прямим кутом до 
посівів дозволяє отримувати вищу точність 
результатів сканування. Кожна сенсорна го-
ловка обладнана фотодіодами, що уловлю-
ють відбите світло від чотирьох LED діодів. 
Розрахунковий індекс вегетації REIP (Red 
edge inflection point) базується на чотирьох 
довжинах світлових хвиль від червоного до 
інфрачервоного спектру та відображає стан 
вегетації рослин. Окрім дослідження стану 
вегетації рослин, Crop Sensor має можли-
вість підгружати історичні карти врожайно-
сті та дані агрохімічних досліджень, коригу-
ючи норму внесення при  роботі техніки.

OptRx Crop Sensors

Компанія Ag Leader є розробником сен-
сора OptRx на основі системи CropCircle від 
Holland Scientific. OptRx це активна система 
з власними світлодіодами, що може пра-
цювати незалежно від денного світла. Три 
фотодіода вловлюють та вимірюють від-

бите рослинами світло на від 60 до 160 см. 
OptRx працює на основі вегетаційних індек-
сів NDVI і NDRE з комбінації трьох довжин 
хвиль в NIR діапазоні – 670, 730 и 780 нм. 
Електронні карти і зібрані дані можна пере-
давати в програмне забезпечення SMS ™ 
або AgFiniti Mobile, без необхідності купу-
вати ПО для зшивання фотографій.

Вадим Остапенко, 
провідний консультант SmartFarming

Встановлені на штанзі сенсори 
WeedSeeker регулюють подачу 

робочого розчину на форсунки під 
якими знаходиться бур’ян.

Карта поля озимого ріпаку з розрахованим індексом вегетації (зліва) 
та картограма на диференційне внесення регуляторів росту (зправа) 





№ 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
21018, 
м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 4, оф. 309

(067) 659 13 78

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

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

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

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

(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 
булв. Шевченка, 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
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