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СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Хлопецький В’ячеслав 
Анатолійович, 
менеджер з логістики

Освіта: Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування.
Досвід роботи: працював на різних посадах – 
інженером-технологом, інженером 
електрозв’язку, інженером-енергетиком, інженером 
з охорони праці, головним інженером виробничої бази 
та логістом.
Хобі: конструювання та складання корпусних меблів.
Життєвий девіз: «За будь-яких обставин залишатися 
людиною».

Кіровоградське представництво
Ковтун Олександр Володимирович, 
регіональний менеджер з торгівлі

Освiта: закiнчив Кiровоградський 
державний педагогiчний унiверситет 
iм. Володимира Винниченка.
Досвiд роботи: останнi шicть рокiв 
працював на посадi менеджера з продажу 
с.-г. техніки та тракторiв. 
Хобі: як такого хобi не маю, у вiльний час 
вiдпочиваю з друзями.

Спектр-Агротехніка

Солоп Олександр Сергійович, 
комірник

Освіта: у 2006 р. закінчив 
Кіровоградський національний технічний 
університет, отримав диплом спеціаліста 
за спеціальністю «Гнучкі комп’ютеризовані 
системи та робототехніка».
Досвід роботи: із 2008 р. працював 
у банківській сфері на різних посадах, 
починаючи з інженера першої категорії, до провідного 
спеціаліста відділу захисту інформації. 
З кінця липня 2016 р. працюю у ТОВ «Спектр-Агро». 
Життєва позиція: вибачте, що цитую нашу («любу») 
рекламу, але мені до душі цей вислів: 
«…Можливо є інша дорога, але я її не знаю».
Хобі: дуже подобається риболовля.

Кіровоградське представництво

Рудковський Антон 
Анатолійович, 
менеджер зі збуту

Освіта: Полтавська державна аграрна 
академія, спеціальності «Менеджмент 
організацій та адміністрування» 
і «Агрономія».
Досвід роботи: 3 роки в аграрній сфері.
Хобі: автомобілі. Є такий вислів «petrolhead», він повністю 
характеризує моє захоплення, мені дуже подобаються 
автомобілі, у кожному з них для мене є своя «родзинка».
Девіз: «Рух – це життя!».

Сумське представництво

Бондар Олександр Сергійович, 
регіональний менеджер з торгівлі

Освіта: Запорізький національний 
технічний університет.
Досвід роботи: 11 років роботи на посаді 
інженера та головного інженера на 
сільгосппідприємстві, потім технічного 
директора продуктового виробництва, 
керівника проекту будівництва 
переробного комплексу, займався 
підприємницькою діяльністю.
Хобі: захоплююся спортом, у сезоні 2015–2016 рр. грав за 
баскетбольний клуб «Гуляйполе». Справжнім відпочинком 
та віддушиною для мене є моя родина: дружина, 12-річна 
донечка та 5-річний синок. З ними забуваю про всі 
негаразди та проблеми. 
Життєвий девіз: «Не здаватися та не відступати!».
Моє життя, як математична задачка: рідні люди + улюблена 
робота + хобі = щаслива людина. І саме таким є я.

Спектр-Агротехніка

Фесенко Вадим 
Миколайович,
інженер з ремонту

Освіта: у 2008 р. закінчив Марківську 
ЗОШ та вступив до СНАУ на інженерно-
технологічний факультет за спеціальністю 
інженер з експлуатації с.-г. техніки. В 2012 р. 
отримав диплом бакалавра, потім захистив 
магістра. Впродовж навчання займався в секції важкої 
атлетики, отримав звання кандидата в майстри спорту.
Досвід роботи: працюю сервісним інженером із 2013 року.
Мої захоплення: риболовля, полювання 
та конструювання.

Спектр-Агротехніка
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Мішин Олександр Сергійович, 
менеджер зі збуту

Освіта: навчаюся у магістратурі у Полтавській державній 
аграрній академії, спеціальність – 
«Агрономія».
Досвід роботи: посада менеджера зі збуту 
у «Спектр-Агро» – мій перший досвід.
Хобі: хобі не маю, полюбляю відпочинок 
на природі, цікавлюся спортом, зокрема 
футболом та боксом, граю в шахи.
Життєвий девіз: «Досягти можна всього, 
головне – докладати зусилля».

Полтавське представництво

Ханенко Тетяна 
Володимирівна, 
бухгалтер

Освіта: в 2006 р. закінчила Київський 
національний аграрний університет, 
економічний факультет за спеціальністю 
«Облік і аудит».
Досвід роботи: з 2003 р. працювала  
бухгалтером у приватних і держаних підприємствах.
Про себе: люблю свою роботу, у вільний від роботи час 
із задоволенням доглядаю за садом і  квітами, з радістю 
проводжу час зі своєю сім’єю вдома.
Девіз: «Ніколи не здаватись! Завжди йти до своєї мети. 
Бог посилає нам лише ті випробування, які ми можемо 
подолати».

Спектр-Агро, ЦО

Бурак Юрій Михайлович, 
менеджер зі збуту

Освіта: Бучацький коледж Подільського 
ДАТУ, Національний університет біоресурсів 
та природокористування України.
Досвід роботи: 5 років пропрацював 
агрономом у агрохолдингу.
Хобі: люблю грати у волейбол та футбол. 
Попри напружену роботу намагаюся бути поруч із сім’єю, 
особливо якомога ближче до маленької донечки.

Тернопільське представництво

Дяків Борис Романович, 
комірник

Освіта: у 1999 р. закінчив Національний 
економічний університет, м. Тернопіль, 
за спеціальністю «Економіст».
Досвід роботи: маю 39 років стажу в сфері 
завідування складом! Окрім цього, батько 
трьох дітей та люблячий дідусь для шістьох 
онуків.
Мій девіз у роботі: «Завжди і всюди ПОРЯДОК!». 

Тернопільське представництво

Морозов Сергій Анатолійович, 
менеджер зі збуту 

Освіта: закінчив Уманський 
сільськогосподарський інститут 
(нині Національний університет садівництва) 
за спеціальністю «Агрономія».
Досвід роботи: більше 30 років у сфері 
сільськогосподарського виробництва від 
агронома сільськогосподарського підприємства до заступника 
директора цукрового заводу.
Хобі: люблю спорт, подорожі та нові знайомства.
Життєвий девіз: «Людське життя коротке! Нам не дано права 
марнувати його на пусті, непотрібні речі! Тож до справи! 
Творімо добро!».

Черкаське представництво

Лобач Владислав 
Володимирович, 
менеджер зі збуту

Освіта: НУБіП України, агробіологічний 
факультет.
Досвід роботи: всього потрохи.
Хобі: дуже люблю більярд і стрільбу з 
лука, пишу музику, обожнюю фотографувати, займаюсь 
квітами, малюю, танцюю, граю у футбол, рибалю.
Мій девіз: «Я не люблю нещасних. Я щасливий. 
Моя свобода завжди при мені».

Київське представництво

Гжибовецький Євген 
Станіславович, 
менеджер з логістики

Освіта: Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут».
Досвід роботи: досі досвіду менеджера з 
логістики не мав, тому набуваю його, 
а колектив мені залюбки допомагає в цьому.
Хобі: настільний теніс.
Девіз: «Мрії збуваються!».

Вінницьке представництво



СпектрLife4

Т

СПЕКТР Team

Знань та досвіду 
багато не буває

ож, керуючись саме цим принци-
пом, компанія «Спектр-Агро» продовжує 
свою співпрацю із компаніями Bayer та IFC 
за програмою Агрорішень «Байєр Май-
стер Клас», основною метою якої є підви-
щення теоретичних і практичних знань та 
навичок спеціалістів аграрного сектору із 
технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур.

Черговим етапом програми стало про-
ведення тренінгу «Пізнє обстеження посі-
вів кукурудзи та сої» 25 серпня 2016 року, 
обговорення теоретичної частини якого 
відбувалося на базі центрального офісу 
«Спектр-Агро», а практична – на полях 
сої та кукурудзи нашого партнера ТОВ 
«ІнтерАгроІнвест-2007». Тренерами для 
спеціалістів нашої компанії виступили 
професор Джон Мак Гіллікадді, агроном 
із 35-річним практичним досвідом робо-

ти в сферах насінництва, використання 
мінеральних добрив та засобів захисту 
рослин, агротехнологій і точного земле-
робства, який надає агрономічні послу-
ги багатьом фермерам у США, Канаді та 
Україні, а також Микола Вовкогон, стар-
ший агроном компанії IFC.

Тему тренінгу обрали не випадково, адже 
обстеження посівів кукурудзи та сої на піз-
ніх етапах розвитку рослин дає змогу точ-
ніше встановити причини недоотримання 
врожаю, період їх виникнення, що є прин-
ципово важливим для правильного визна-

чення факторів, які лімітують урожайність 
цих культур. Саме діагностування причин 
недоотримання врожаю дає змогу вжити 
необхідні запобіжні заходи, не допуститися 
аналогічних помилок у наступному сезоні, а 
отже, отримати вищий урожай. 

Практичну роботу на полях зосереди-
ли на збиранні та аналізі даних про стан 
культур на полях, їхніх біологічних осо-
бливостях на пізніх фазах розвитку, прог-
нозованому рівні врожайності, розробці 
рекомендацій для підвищення врожайно-
сті сої та кукурудзи.
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учасна організація насінництва в 
Україні контролюється Законом Укра-

їни «Про насіння і садивний матеріал», який 
набрав чинності 20.01.2003 р. та регламентує 
організацію насінництва в державі. Документ 
містить основні положення щодо виробництва, 
реалізації та використання насіння, правових 
відносин між виробниками й споживачами на-
сіння. За цим Законом виробництвом і реаліза-
цією сортового насіння мають право займатися 
фізичні та юридичні особи, які за своїми вироб-
ничими можливостями відповідають вимогам 
державної атестації й занесені до «Державно-
го реєстру виробників насіннєвого матеріалу» 
Міністерства аграрної політики України.

В Україні система насінництва побудована 
на науковій основі, вона забезпечує швидке 
розмноження, впровадження і виробництво 
нових сортів, виробництво сортового насін-
ня необхідної якості для проведення сівби та 
створення страхових фондів.

Система насінництва складається із декількох 
ланок, зокрема, це – виведення нових сортів і 
гібридів та сортовипробування. Саме Закон 
України «Про насіння і садивний матеріал» ви-
значає насінництво та розсадництво як галузь 
рослинництва, що займається розмноженням 
насіння і садивного матеріалу, збереженням та 
поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних 
якостей, а також здійснює сортовий та насін-
нєвий контроль. Усі партії насіння й садивного 
матеріалу, призначені для реалізації, повинні 
мати сертифікати, що засвідчують їх сортові 
та посівні якості. Сертифікацію та видачу яких 
здійснюють державні насіннєві інспекції, які є 
органами сертифікації в системі Укр-СЕПРО 
згідно з вимогами Закону України від 17 травня 
2001 р. «Про підтвердження відповідності». 

Загалом служба державного контролю Укра-
їни у сільськогосподарському насінництві – 
ієрархічна система установ, що фінансуються із 
Державного бюджету і виконують низку конт-
рольно-інспекційних функцій. Основними за-
вданнями Укрдержнасінінспекції є:
• здійснення сертифікації насіння і садивного 

матеріалу сільськогосподарських рослин та 
видача сертифікатів на насіння України, що 
засвідчують сортові й посівні якості насіння та 
(або) садивного матеріалу, які за даними ла-
бораторного аналізу відповідають вимогам 
нормативних документів;

•  забезпечення контролю за знищенням 
насіння сільськогосподарських рослин, 

визнаного непридатним для використання 
на продовольчі та кормові цілі.
Наразі Українська насіннєва інспекція прой-

шла реорганізацію і згідно з наказом Мініс-
терства аграрної політики України №59 від 
6 травня 2011 р. «Про внесення змін до наказу 
Мінагрополітики» від 13.12.2010 р. №812 приєд-
нана до Державної інспекції сільського госпо-
дарства України. Всі функції щодо здійснення 
сертифікації насіння перейшли до інспекції 
сільського господарства. Визначено перелік ді-
ючих випробувальних лабораторій, необхідних 
для виконання функції із аналізування насіння в 
повному обсязі. Всього у процесі сертифікації 
задіяно 254 випробувальних лабораторій із 
468 наявних. Зазначений перелік розміщений 
на офіційному веб-сайті Держсільгоспінспекції 
України. Окрім цього, відповідно до ст. 8 Зако-
ну України «Про насіння і садивний матеріал», 
до повноважень Державної інспекції сільсько-
го господарства України належить здійснення 
атестації суб’єктів насінництва і розсадництва 
для надання їм права на виробництво та реалі-
зацію насіння і садивного матеріалу.     

У сучасному агропромисловому комплексі 
високоякісний насіннєвий матеріал набуває 
особливої ваги. Через насіння і садивний ма-
теріал реалізуються набутки селекціонерів, 
утілені в нових сортах. З огляду на зростання 
експорту-імпорту насіннєвого матеріалу важли-
ве значення має законодавча база та її міжна-
родна інтеграція з охороною власності на сорти 
рослин і вимогами до якості насіннєвого та са-
дивного матеріалу. Зважаючи на ці обставини, 
у 2009 р. Україна приєдналася до Насіннєвих 
схем Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) щодо зернових культур, ку-
курудзи та сорго. Процес приєднання України 
до Насіннєвих схем ОЕСР закріплено Законом 
України №3019-V1 від 15 лютого 2011 р. «Про 
приєднання України до Схеми сортової серти-
фікації насіння зернових культур, Схеми сор-
тової сертифікації насіння кукурудзи та сорго, 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку». Обов’язок здійснювати сертифіка-
цію насіння, призначеного для міжнародної 
торгівлі, та представляти Україну в ОЕСР покла-
дено на Державну інспекцію сільського госпо-
дарства України. Однак, відповідно до розділу 
5 Правил приєднання нового члена до Насіннє-
вих схем ОЕСР, було передбачено проведення 
повторної моніторингової місії експертів до 
України для того, щоб перевірити відповідність 

Правилам і Стандартам Насіннєвих Схем ОЕСР. 
У ході місії міжнародні експерти високо оціни-
ли зусилля нашої держави щодо застосуван-
ня правил схем сортової сертифікації насіння 
ОЕСР в Україні. В результаті цих зусиль Україна 
набула також права видавати помаранчевий 
міжнародний сертифікат на партію насіння 
(IСTA), який засвідчує посівні якості насіннєво-
го матеріалу та отримала можливість помітно 
розширити географію експорту насіння завдяки 
поставкам продукції на нові ринки збуту. Адже 
інтеграція з європейськими структурами висту-
пає одним із визначальних чинників зовнішньої 
політики нашої держави. Тим паче, що розви-
ток і зміцнення економічних відносин з іншими 
країнами, у тому числі й у галузі насінництва, 
та вихід України як рівноправного партнера 
на міжнародний ринок, потребує постійного 
підтвердження відповідності стандартів і вимог 
міжнародних організацій. Зазначені можли-
вості стимулюватимуть створення конкуренто-
здатного насіннєвого матеріалу. Сертифікація 
насіння за Схемами ОЕСР, яка поширюється на 
держави-члени цієї організації, і видача єдиних 
сортових документів на насіння дасть Україні 
змогу інтегруватися в Європейську маркетин-
гову мережу насіння на рівноправних умовах. 
Окрім цього, велике значення має також рати-
фікація Верховною Радою України конституції 
Міжнародної асоціації з контролю за якістю 
насіння та акредитація лабораторії в ІСТА. До 
того ж з 1 січня поточного року набрала чинності 
норма Закону, яка зобов’язує визнавати серти-
фікати IСTA та OECD на території України. 

Але більшість експертів ставляться скептично 
до таких кроків, що зроблені у напрямі між-
народної торгівлі, аргументуючи це тим, що в 
Україні не до кінця спрацьовує процедура сер-
тифікації насіння, проводяться не всі необхідні 
ОЕСD процедури, тому ми можемо отримати 
насіння недостатньо високої якості. Хоча ЄС і 
визнає еквівалентність нашої сертифікації на-
сіння та на українському ринку досить посів-
ного матеріалу для пропозиції, але процедури 
сертифікації насіння та постійні зміни в зако-
нодавстві заважають нам створювати якісний 
продукт, а тільки вносять хаос у саму галузь 
насінництва.  

Леонід Пилипченко, 
керівник департаменту з логістики  

e-mail: leonid.pylypchenko@spectr-agro.com

 Реорганізація 
Укрдержнасінінспекції: 

чому і як?

СПЕКТР

С
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Компанія Harveast нещодавно зміни-

ла логотип, чому?

Старий логотип був дещо складним, як 
на мене навіть трохи застарілим. Ми збе-
регли концепцію, але при цьому спрости-
ли його щодо використання та зробили 
яскравішим. До того ж цього року компа-
нії виповнюється п’ять років і в наступний 
етап розвитку ми вступаємо із новим ло-
готипом. 

Чому агрохолдинг перейшов на си-

стему no-till?

Технологію no-till ми застосуємо не 
повністю на всіх площах. Точніше ка-
жучи, ми маємо no-till і mini-till порів-
ну. Поштовхом до впровадження тех-
нології стало те, що ми працюємо у зоні 
ризикованого землеробства й потрібно за-
ощаджувати кожну копійку. Також для нас 
важливим стало те, що дані технології збері-

гають родючість ґрунту. Тому наша система – 
мінімально вкладаємо, не гонимося за висо-
кими врожаями, стабільно отримуємо рента-
бельність та високі показники ефективності.  

Якими були витрати на оновлення 

техніки?

Одне із рішень, чому ми змінили систему 
землеробства, – те, що наш парк техніки не-
погано був «заточений» під технології no-till 
і mini-till. Тому якраз таки оновлювати нічо-
го не довелося. Лише продали плуги й все. 

Маєте вже очевидні показники від 

впровадження no-till і mini-till?

Якщо господарство застосовує традицій-
ну систему обробітку ґрунту, у деякі роки 
вона може дати особливо відчутний ефект 
і високий заробіток, а в інший рік –навпа-
ки, спрацювати в мінус. Завдяки технології 
no-till ці піки більш згладжені. Тобто можна 
стабільно заробляти 100–150 дол./га, а це 
зовсім непоганий результат для нашої об-
ласті. А зі звичайною системою ми б могли 
в один рік заробляти 250–300 дол./га, а на 
другий – нуль. Тому ми обрали більш ста-
більний щорічний дохід. 

Кажуть, що подекуди для оздоров-

лення ґрунту потрібно десь 7 років, це 

за умови застосування технології no-till.

За системами no-till і mini-till ми працює-
мо вже чотири роки поспіль. Можу сказати, 
що цього року вже почали заробляти з гек-
тара ті суми, на які ми розраховували, впро-
ваджуючи ці системи землеробства. 

Наскільки більше гербіцидів потрібно 

за no-till?

Не набагато більше, на деяких культурах 
потрібно застосовувати максимально на 
10–20% більше внаслідок внесення більшої 
кількості гліфосатів.

На чому заощаджуєте в цих системах 

обробітку ґрунту?

Ефективне виробництво за екстремальних погодних та політичних 
умов можливе, – доводить агрохолдинг Harveast, землі якого 

розташовані у Донецькій області. Гість рубрики Спектр-Партнер – 
Дмитро Скорняков, генеральний директор цієї агрокомпанії.

Дмитро Скорняков:
наша мета – стабільно висока 

рентабельність виробництва
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Хочу сказати, що у нас виходить суттєва 
економія. Ми, мабуть, єдині в Україні, які ви-
трачають найменше доларів на 1 га. Тому, не 
маючи гігантських витрат, ми заробляємо. 

Чи плануєте певні зміни у сівозміні на 

наступний сезон?

Традиційно десь третина товарних посі-
вів у нас це озимі культури – ріпак, ячмінь 
і більшість, звісно – пшениця. Третина – 
соняшник, а ще третина – бобові. Це без 
кормової сівозміни. Відтак суттєвих змін не 
плануємо.

Куди продаєте готову продукцію?

Наші угіддя розташовані біля Маріуполя, 
тому поряд у нас порт. Практично всі зерно-
ві йдуть на експорт, а олійні продаємо пере-
робникам. Бобові теж намагаємося відразу 
відвантажувати на експорт. 

Чи маєте власну переробку?

Ми маємо лише власний комбікормовий 
завод, на 90% забезпечуємо себе комбікор-
мом. Закупаємо лише премікси, соєвий шрот. 

Як ваша компанія обирає постачаль-

ників насіння та ЗЗР?

У першу чергу агрономи створюють тех-
нологічні карти. Далі ці техкарти проходять 
кілька кіл обговорення, в тому числі з го-
ловним технологом холдингу, фінансовим 
директором, – тобто багато разів детально 
обговорюємо, тоді знаходимо розумний 
компроміс. У цих техкартах, власне, про-
писана продукція, яка необхідна нам для 
вирощування культур. Наступним кроком є 
встановлення регламенту: в які строки та які 
обсяги і товари потрібно придбати. Згідно з 
цим регламентом ми повинні, наприклад, 
на жовтень закупити певні позиції, тому, 
відповідно, автоматично формується за-
явка і далі відділ закупок проводить тендер 
за кожною номінацією. 

Щодо виробників продукції, технологи 
формують свої побажання за культура-
ми та компаніями-виробниками. Відділ 
закупівель прослідковує наявність акцій 
та спецпропозицій від виробників та по-
стачальників. Останній етап – проведення 
тендера. Ми маємо свій електронний тен-
дерний майданчик, де виставляємо свої по-
бажання та необхідну кількість, прописуємо 
свої умови, зокрема, щодо умов оплати, 
строків поставки тощо. 

Під час вибору ЗЗР надаєте перевагу 

оригінальним чи постпатентним вироб-

никам?

Чіткої позиції не маємо. Співвідношення 
приблизно 50:50 продуктів оригінаторів 
та генеричних компаній. На якісь серйозні 
об’єкти контролю ми беремо в основному 
оригінальні продукти, зокрема фунгіциди, 

тоді як інсектициди використовуємо без 
проблем генеричні.

Маєте «аварійний» фонд на випадок 

непередбачуваних ситуацій?

Таких випадків у нас трапляється не біль-
ше 5%. Зазвичай щось уже є на складі, пе-
реважно інсектициди, на кшталт позапла-
нових проявів активності деяких шкідників. 
Потім цей запас ми поповнимо у більш 
спокійному режимі через тендер. Тож си-
туації, щоб терміново потрібно привезти 
препарат, бувають украй рідко та в окремих 
випадках. Раніше, звісно, таких непередба-
чуваних ситуацій було більше, проте тепер 
ми вже навчились їх уникати.

Які якості Ви цінуєте у партнерах із по-

стачання ресурсів?

Дуже важливі особисті контакти, тобто 
ти повинен довіряти своєму партнеру. Тож 
майже з усіма великими постачальниками 
я знайомий особисто. Їх, звісно, знає також 
наш головний технолог. На перших етапах 
прийняття рішень йдеться зазвичай про ін-
туїтивні відчуття. 

Якими для Harveast є переваги роботи 

із компанією «Спектр-Агро»?

По-перше, у нас не виникало жодних 
форс-мажорів під час роботи з ними. Для 
мене показник – якщо до мого рівня не 
доходить інформація про проблеми – все 
працює. З компанією «Спектр-Агро» ак-
тивно співпрацюємо два роки. Цього року 
закупили через них насіння озимих пшени-
ці, ріпаку, засоби захисту. 

По-друге, важлива чесність та виконання 
обіцянок щодо строків постачання тощо.  Від-
повідно, ми цінуємо якість роботи з претен-
зіями, позаяк претензії виникають завжди. 
Навіть якщо працюєш із оригінатором, то такі 
ситуації трапляються і дистрибутори можуть 
поводити себе по-різному: хтось відправляє 
до оригінатора, а «Спектр-Агро», навпаки, 
йде назустріч. Ми цінуємо, що цей дистри-
бутор на боці клієнта і намагається вирішити 
проблему. 

Ви активно займаєтесь спортом, за-

хоплюєтесь туризмом. Із яким видом 

спорту Ви би порівняли сільське госпо-

дарство?

Можливо, з настільним тенісом. Позаяк 
сільське господарство непередбачуване, ти 
просто не в змозі все передбачити. Так і в 
настільному тенісі: ти також не можеш пе-
редбачити – м’ячик завжди летить урізно-
біч. А тваринництво порівняв би, напевно, 
із важкою атлетикою. 

Ви маєте улюблену с.-г. культуру?

Так, це соняшник – він наш годувальник 
(посміхається). Подобається коріандр і ріпак, 
вони мають гарний вигляд та чудово пахнуть. 

Harveast підтримав проведення пер-

шого конкурсу міні-грантів «Своє село – 

зробим кращим разом». Назвіть цікаві 

проекти, які перемогли і будуть реалізо-

вані у найближчий час?

Гарним прикладом є проект із ремонту 
та відновлення завдяки конкурсу спортзалу 
при аграрному ліцеї у селищі міського типу 
Сартана, який є єдиним у цьому населеному 
пункті та пустував уже шість років. У Ман-
гуші буде реалізовано туристичний проект 
для дітей, уже закуплено спорядження і 
рюкзаки. У цьому ж селищі населення ініці-
ювало будівництво міні-ринку для продажу 
сільськогосподарських продуктів, які досі 
продавали із землі просто неба.

Головними складовими конкурсу мі-
ні-гранів було «зачепити» три складові: 
громаду, владу і бізнес, аби за об’єднання 
їхніх спільних зусиль можна було створи-
ти щось корисне для людей та поліпшити 
життя в населених пунктах. Вважаю, що 
ми із цим завданням упорались, усі учас-
ники процесу беруть активну участь у реа-
лізації проектів. 

Ваша думка щодо продовження мо-

раторію на продаж сільськогосподар-

ських земель в Україні?

Ніколи не можна говорити про 100% го-
товність до ринку землі. Треба просто дія-
ти, і все. Я не бачу жодного раціонального 
пояснення, чому б нам не відкрити продаж 
с.-г. земель. Ймовірно, Україні не потрібні 
гроші, нам легше позичити, аніж самим за-
робляти. 

Тим самим порушується конституційне 
право громадян, які ніби мають власність, 
але не можуть її продати. По-друге, галь-
мується розвиток сільського господарства, 
зокрема таких напрямів, як зрошення, са-
дівництво, які безперспективно розвивати 
на орендованих землях. 

Неллі Булаченко,
керівник департаменту маркетингу

e-mail: nelly.bulachenko@spectr-agro.com

Довідка
HarvEast – сільськогосподарський 

аграрний холдинг, який обробляє 97 
тис. га ріллі у Донецькій області. Основ-
ні напрями діяльності: рослинництво 
(вирощування пшениці, соняшнику, 
ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) 
і молочне тваринництво. За резуль-
татами 2016 року холдинг намолотив 
111 тис. тонн ранніх зернових культур 
і приблизно 47 тис. тонн олійних. Се-
редня врожайність ранніх зернових 
становила 27,5 ц/га.
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ліба та видовищ!» – так визначає ос-
новні прагення людей відомий давньогрець-
кий вираз. І якщо про хліб наші партнери та 
клієнти дбають самі, вирощуючи його, то про 
видовища, звичайно у дещо зміненій від ав-
тентичної до цитати формі, дбаємо ми. 

29 серпня 2016 року, під кінець цього 
літа, компанія «Спектр-Агро» разом із 
партнером – «КВС-Україна» – прове-
ли масштабний День поля, що відбувся у 
Вінницькій області. Програма Дня поля, 
що був тематичним – присвяченим про-
сапним культурам, а саме кукурудзі та со-
няшнику, містила пленарну та практичну 
частини. Пленарна – проходила у готель-
ному комплексі «Гостевія», який вітав на-
ших партнерів із самого ранку того ж дня, 
а практична – на базі господарства СТОВ 
«Ольга», с. Стадниця, Вінницького райо-
ну. Кількість гостей, що відвідала наш за-
хід, сягнула 160 чоловік.

Головною метою нашого Дня поля стало 
поширення необхідної, цікавої та корис-
ної інформації для наших партнерів-ви-
робників сільськогосподарської продукції 
про ті продукти та послуги, що ми надає-
мо, саме тому акценту на якийсь певний 
вид продукції не було. 

Сільське господарство починається з на-
сінини, ми не відступили від цього кано-
ну. Першим доповідати став співробітник 
компанії «КВС-Україна» Сергій Крас-

новський, який презентував нову лінійку 
гібридів кукурудзи селекції КWS під наз-
вою UNIQUEDENТ.  До цієї лінійки ввійшли 
гібриди КАНЬЙОНСФАО 230, КВС 2323ФАО 260,
КВС 2370ФАО 280. Гібриди UNIQUEDENT при-
датні для вирощування в усіх природно-клі-
матичних зонах України. Унікальність цих 
гібридів полягає в тому, що вони мають 
низьке ФАО (до 300), зубовий та зубопо-
дібний типи зерна, що забезпечує швидку 
вологовіддачу, та не менш важливу харак-
теристику – ремонтантність. Саме ця влас-
тивість дає змогу рослинам залишатися 
зеленими у період повітряної посухи, яка 
в основному  припадає на фазу наливан-
ня зерна, що в подальшому призводить 
до його невиповненості і зменшення вро-
жайності. Таким чином, гібриди лінійки  

Гостей приймає Вінниччина. 

День поля «Спектр-Агро» 
та «КВС-Україна»

Х
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UNIQUEDENT допоможуть знизити ризики 
та забезпечити сталий урожай за різних 
природних умов.

Наступним доповідачем стала Кушнір 

Марина, яка розповідала про добрива 
Спектрум, що можуть бути використані по 
вегетації рослин кукурудзи та соняшнику, а 
також про результати лабораторних дослі-
дів препарату для передпосівної обробки 
насіння Спектрум АскоСтарт, докладно 
про які Ви можете прочитати на 22-ій стор. 
цього номера.

Для забезпечення ефективного та про-
дуктивного ведення сільського господар-
ства невід’ємною частиною процесу робо-
ти у полі є сучасне оснащення машинних 
агрегатів, що задіяні у вирощуванні куль-
тур, а саме плуги, культиватори, обприску-
вачі і т. д. Ми дбаємо й про цей важливий 
аспект ведення сільського господарства, 
зокрема про техніку, що є в арсеналі ком-
панії «Спектр-Агро», доповідав Сергій 

Грицишин. 
Але ми багаті не тільки на слова, тому 

після презентацій наші гості та партнери 
виїхали на поля, де всю теоретичну інфор-
мацію перевірили на практиці, тобто на 
посівах культур – кукурудзи, сої та соняш-
нику. Так, у польових умовах були пред-
ставлені гібриди селекції компанії КWS, 
а саме КВС 2370ФАО 280, КВС 2323ФАО 260, 
КАНЬЙОНСФАО 230, КВС НЕСТОРФАО 200, які 
дуже зацікавили наших гостей та клієнтів. 

Для підтримки та стимулювання фізіоло-
гічних процесів росту та розвитку рослин 
слід проводити позакореневі підживлення 
мікродобривами, до складу яких входять 
макро- й мікроелементи в ті фази вегетації 
рослин, коли вони особливо чутливі до їх 

нестачі. Рослини забезпечуються всіма не-
обхідними елементами у збалансованому 
співвідношенні за допомогою позакорене-
вих підживлень, унаслідок чого стимулю-
ються біохімічні процеси, що сприяє повній 
реалізації їхньої потенційної врожайності. 
Тому у польових умовах були представлені 
варіанти систем живлення мікродобривами 

Спектрум на посівах кукурудзи та сої.
Також у рамках програми відвідали ви-

ставку сільськогосподарської техніки, яку 
пропонує своїм клієнтам «Спектр-Агро». 
На виставці були представлені як останні 
новинки, так і хіти продажів. Так, було не-
можливо відірвати очей від самохідного 
обприскувача ALFA EVO TF 4100 виробни-
цтва компанії HARDI, що уже своїм вигля-
дом збуджував уяву. Наші гості впевнилися, 
що за допомогою цього обприскувача мож-
на працювати навіть у вітряну погоду, адже 
спеціальна система Twin Force створена 
саме з урахуванням цього несприятливого 

фактора. Були широко представлені також 
культиватори, посівні комплекси, глибоко-
розпушувачі, мульчувачі таких компаній, як 
Quivogne та Farmet.

Після огляду полів та техніки ми поверну-
лися до готельного комплексу, де відвідува-
чів заходу вже чекала тематична вікторина, 
головними призами якої були термосумка 
від КWS, добриво для передпосівної об-
робки насіння Спектрум АскоСтарт та руч-
ний обприскувач HARDI.

Наші гості багато побачили, почули, діз-
нались, але треба ж і відпочивати, то ж 
головною розвагою нашого заходу стала 
команда «VIP Тернопіль», що давно вже 
стали друзями компанії «Спектр-Агро». 
Як спогад про нашу зустріч зі «Спектром» 
та «VIP Тернополем» майже кожен із наших 
гостей отримав приємний приз – розіграш 
подарунків, що відбувся у невимушеній об-
становці за обідом.

Осінь – це лише початок нового року 
аграрія, тож до зустрічі на наших конферен-
ціях уже у новому 2017 році.

Тетяна Шкарбан, 
менеджер департаменту маркетингу 

 e-mail: tetyana.shkarban@spectr-agro.com
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учасний стан ринку сільськогоспо-
дарської продукції та тенденції розвитку 
аграрної сфери до інтенсифікації виробни-
цтва сприяють розширенню ринку засобів 
захисту рослин як однієї з основних складо-
вих технологій вирощування с.-г. культур. 
Уже зрозуміло, що збільшення об’ємів пе-
стицидів, що використовують як у світових 
масштабах, так і у масштабах нашої країни, 
відбуватиметься і в наступне десятиріччя. 
За прогнозами низки компаній, які спеці-
алізуються на проведенні маркетингових 
досліджень (Freedonia Group, Transparency 
Market research, MarketsandMarkets), у сві-
товому масштабі обсяг продажу пестицидів 
збільшуватиметься щорічно на 5,4–5,5%. 

Активне збільшення кількості зареєст-
рованих в Україні пестицидів (рис. 1) по-
чалося на початку 2000-них років, коли 
їхня кількість збільшилася із 63 препаратів 
у 2000-му до 247 у 2001 році. Різкі щорічні 
стрибки кількості препаратів, що проходи-
ли процес реєстрації, продовжувалися до 
2010 року, досягнувши позначки у 888 шт. 
Протягом кількох років відбувалося коли-
вання кількості препаратів, дозволених до 
використання на посівах сільськогосподар-
ських культур. При цьому вже у минулому 
2015 році кількість зареєстрованих засобів 
захисту рослин на території України сягнула 
890 марок препаратів.  

Тенденція до збільшення об’єму викори-
стання також існує і в сегменті інсектицидів. 

Так, у світі прогнозують збільшення цього 
сегмента на 3,9% щороку впродовж 5-ти 
наступних років, така сама тенденція ха-
рактерна і для України. На даний момент 
на нашому ринку засобів захисту рослин 
представлено досить великих вибір ін-
сектицидів від різних виробників – як 
оригінаторів, так і виробників продукції 
постпатентного періоду діючих речових, 
що можуть бути використані для обробки 
різних культур (від пшениці і до полуни-
ці). Враховуючи різноманіття інсектицидів 
на ринку, варто розуміти який саме пре-
парат вам необхідний для захисту, з чим, 
безсумнівно, вам може допомогти класи-
фікація інсектицидів.

Інсектициди можна класифікувати за де-
кількома принципами, а саме за способом 

проникнення їх в організм комахи, за біохі-
мічним принципом дії та гігієнічними показ-
никами. Нижче ми зупинимось на основних 
методах класифікації.

Інсектициди можуть потрапляти в ор-
ганізм шкідників різними способами: за 
ковтання, дихання чи під час контакту. 
Саме тому за способом дії, чи інакшими 
словами за способом проникнення в 

організм комахи, інсектициди поділяють 
на препарати:
• кишкової дії – такі препарати діють 

лише після потрапляння діючої речовини 
в органи системи травлення комах разом 
із їжею; 

• контактної дії – потрапляють в орга-
нізм шкідника, коли комаха контактує з 
обробленою ділянкою рослини. Інсекти-

У погоні за insectum.  
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Рис. 1. Кількість зареєстрованих препаратів в Україні (2000–2015 рр.)
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циди в такому разі абсорбуються через 
поверхневі покриви тіла комах. Якщо об-
роблена поверхня є джерелом живлен-
ня, то отрута також діє і за потрапляння в 
шлунково-кишковий тракт;

• респіраторної (фумігантної) дії – по-
трапляють в організм шкідників через 
дихальну систему і далі поширюються 
тканинами організму, призводячи до за-
гибелі комахи;

• системної дії – поглинаються корінням 
і листям рослин, переміщаються судин-
ною системою із живильними речови-
нами і роблять рослини отруйними для 
комах, які на них паразитують.

Більшість сучасних інсектицидів має кіль-
ка шляхів потрапляння в організм шкідника, 
тому розподілити їх за способом дії на різні 
групи практично неможливо, саме тому од-

нією з основних класифікацій, які сьогодні 
застосовують, є класифікація на основі 

біохімічних принципів дії діючих речо-

вин препаратів:
• Органофосфати – інсектициди, хімічна 

структура яких містить фосфор; поділя-
ються на 3 головні хімічні групи: аліфати-
ки (діючі речовини малатіон, диметоат), 
феніли (паратіон-метил, фенітротіон), 
гетероциклічні (хлорпірифос, хлорпі-

Інсектициди з однієї діючою речовиною за способом проникнення в організм шкідника та хімічним складом

Виробник Препарат Група д.р. Діюча речовина Спосіб проникнення

Препарати із однією діючою речовиною у складі

Syngenta Проклейм 5 SG Авермектини Емамектину бензоат
Несистемний із кишковою 

і контактною дією

Syngenta Вертімек 018 ЕС, к.е. Авермектини Абамектин
Системний із кишковою 

і контактною дією
BASF Номолт, к.с. Бензаміди Тефлубензурон Системний
Bayer Белт Бензен-дикарбоксаміди Флубендіамід Контактний
Syngenta Матч 050 EC, к.е. Бензоїламіди Люфенурон Системний із кишковою дією
Bayer Енвідор, к.с. Кетоеноли Спіродиклофен Несистемний

Bayer Біскайя 240 OD, о.д. Неонікотиноїди Тіаклоприд
Частково системний із кишковою 

і контактною дією

Bayer Каліпсо 480 SC, к.с. Неонікотиноїди Тіаклоприд
Частково системний із кишковою 

і контактною дією

Bayer Конфідор, 20%, в.р.к. Неонікотиноїди Імідаклоприд
Системний з контактною 

та кишковою дією

Syngenta Актара 25 WG, в.г. Неонікотиноїди Тіаметоксам
Системний з контактною 

та кишковою дією

Syngenta Актара 240 SC, к.с. Неонікотиноїди Тіаметоксам
Системний із контактною 

та кишковою дією

BASF Масаї Піразоли Тебуфенпірад
Несистемний із контактною 

та кишковою дією

Bayer Децис Профі 25 WG, в.г. Синтетичні піретроїди Дельтаметрин
Несистемний із контактною 

та кишковою дією

Bayer Децис f-Люкс 025 EC Синтетичні піретроїди Дельтаметрин
Несистемний із контактною 

та кишковою дією

Syngenta
Карате ЗЕОН 050 СS, 

мк.с.
Синтетичні піретроїди Лямбда-цигалотрин

Несистемний із контактною 
та кишковою дією

Syngenta Форс 1.5 G, г. Синтетичні піретроїди Тефлутрин
Несистемний із контактною 
та кишковою дією, фумігант

Bayer К-Обіоль ЕС25 Синтетичні піретроїди Дельтаметрин
Несистемний із контактною 

та кишковою дією

Bayer Фастак Синтетичні піретроїди Альфа-циперметрин
Несистемний із контактною 

та кишковою дією
BASF Регент 20 G Фенілпіразоли Фіпроніл Контактна та кишкова дія

Syngenta Дурсбан 480 ЕС, к.е. ФОС Хлорпірифос
Несистемний із контактною 

та кишковою дією
Syngenta Актеллік 500 EC, к.е. (5 л) ФОС Піриміфос-метил Кишкова та контактна дія, фумігант

BASF Бі-58 новий ФОС Диметоат
Системний із контактною 

та кишковою дією
Комбіновані препарати

Syngenta Ампліго 150 ZC
Діаміди, синтетичні 

піретроїди
Хлорантраніліпрол, 
лямбда-цигалотрин

Кишкова та контактна дія; несистемний 
із кишковою і контактною дією

Syngenta Воліам Флексі 300 SC, к.с. Неонікотиноїди, діаміди
Тіаметоксам, 

хлорантраніліпрол
Системний із контактною та кишковою 

дією; кишкова та контактна дія

Bayer Коннект, к.с.
Неонікотиноїди, 

піретроїди
Імідаклоприд, бета-

цифлутрин
Контактна та кишкова дія; несистемний 

із контактною та кишковою дією

Bayer Протеус 11%, о.д.
Неонікотиноїди, 

піретроїди
Тіаклоприд, 

дельтаметрин

Контактна та кишкова дія, з певною 
системною; несистемна з контактною 

та кишковою дією

Syngenta Енжіо 247 SC, к.с.
Неонікотиноїди, 

піретроїди
Тіаметоксам, лямбда-

цигалотрин

Системний із контактною та кишковою 
дією; несистемний, кишкова 

та контактна дія

Syngenta Нурел Д, 55%, к.е. Синтетичні піретроїди
Хлорпірифос, 
циперметрин

Несистемний із контактною 
та кишковою дією, фумігант; 

контактна, кишкова дії, фумігант

Syngenta Люфокс 105 ЕС, к.е.
Феноксикарб, 
бензоїламіди

Феноксикарб, 
люфенурон

Системний, контактна та кишкова дія
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рифос + циперметрин). Діють, порушую-
чи роботу ферменту ацетилхолінестерази 
і складного біохімічного циклу обміну 
ацетилхоліну. За його накопичення в тка-
нинах нервової системи порушуються 
функції різних органів, що призводить до 
отруєння всього організму шкідника. 

• Карбамати (д.р. карбофуран, карбо-
сульфан) – виробляють із карбаматної 
кислоти і за своєю дією дуже подібні до 
органофосфатів, але мають менш три-
валий період захисної дії. Препарати 
цієї групи досить сильно відрізняються 
між собою за активністю, токсичністю та 
стійкістю. Це також відносно нестабільні 
сполуки, які повністю розкладаються в 
навколишньому середовищі впродовж 
декількох тижнів або місяців. 

• Фіпроли – це інсектициди, що діють на 
хлоридні канали у нервових клітинах: 
фенілпіразоли (напр., фіпроніл) та ци-
клодієни (поліхлороциклоалкани). У ре-
зультаті дії цього класу інсектицидів по-
рушується передача нервових імпульсів 
комах, що своєю чергою призводить до 
їх паралічу та загибелі.

• Піретроїди – синтетичні аналоги піре-
трину, природного інсектициду, який 
виробляється рослинами. Піретроїди – 
дельтаметрин, циперметрин, тефлутрин 
та інші – малотоксичні для ссавців і швид-
ко розкладаються у довкіллі. Механізм 
токсичної дії переважно полягає у пору-
шені роботи центральної нервової систе-
ми, блокуванні нервових імпульсів, дії на 
мембрани нервових клітин. 

• Неонікотиноїди – синтетичні сполуки, 
які мають високу інсектицидну здатність. 
Механізм їхньої дії проявляється в по-
рушенні центральної нервової системи 
комах. Неонікотиноїди діють на ацетил-
холіновий рецептор постсинаптичної 
мембрани. Вони викликають у комах 
надмірне збудження нервових клітин і 
тим самим порушують нормальну про-
відність нервового імпульсу через синапс, 
що, своєю чергою, є наслідком порушен-
ня функціональної діяльності ацетилхо-
лінового рецептору. Інсектициди не під-
даються впливу ацетилхолін-естерази, 
що за нормальних умов руйнує ацетил-
холін, і продовжують викликати додат-
кове нервове збудження. Відтак у комах 
розвиваються конвульсії й параліч, що 
призводить до їхньої загибелі. Завдяки 
незвичайному механізму дії неонікотино-
їди високоефективні проти резистентних 
популяцій шкідників, які нечутливі до ін-
сектицидів інших класів. Сполуки стійкі у 
навколишньому середовищі. Завдяки ви-
сокій системній активності, проникаючій 
здатності та тривалості дії неонікотиноїди 
використовують як для обприскування 
рослин у період вегетації, так і для перед-
посівної обробки насіння. 

• Похідні бензоїлсечовини – інсекти-
циди цієї групи хімічних сполук за меха-
нізмом дії належать до регуляторів рос-
ту і розвитку комах. Їхніми загальними 
властивостями є здатність за потрапляння 
в організм викликати порушення проце-
сів біосинтезу і відкладання хітину, роз-
витку та розмноження комах. 

За специфічністю дії вони поділяються: 
• Аналоги ювенільного гормону (юве-

ноїди). Природні або синтетичні сполу-
ки, що імітують функції гормонів комах і 
спричинюють морфогенетичний чи гона-
дотропний ефекти, а також усуває імагі-
нальну діапаузу. 

• Антиювенільні препарати (прекоце-

ни). Ці препарати пригнічують секретор-
ну діяльність залоз або блокують синтез 
ювенільних гормонів, спричинюють по-
рушення метаморфозу чи репродуктив-
ної функції комах.

• Аналоги линяльного гормону (екди-

зоїди). Речовини цієї групи структурно 
відрізняються від гормону линяння ко-
мах, але імітують його функціональну 
активність (порушують линяння, уне-
можливлюють лялечкову або личинкову 
діапаузи). 

• Антиекдизоїди. Речовини, що імітують 
дію екдистероїдних гормонів і стимулю-
ють процеси линяння, а також наділені 
ларвіцидним ефектом.

• Інгібітори синтезу хітину. За своєю 
природою – це гормональні речовини, 
що інгібують синтез хітину в комах у 
процесі формування кутикули в період 
росту і розвитку, внаслідок цього від-
мирання гусениць відбувається під час 
їхнього линяння, а яєць – під час за-
вершення ембріонального розвитку. За 
застосування у період масового льоту 
метеликів, відкладання яєць і початку 
відродження гусениць, ефект від препа-
ратів цієї групи проявляється не відразу 
після їх застосування, а через кілька діб – 
під час наступного линяння гусениць. За 
обприскування рослин робочими ріди-
нами препарати на рослинних органах 
зберігаються 15–20 діб навіть за випа-
діння опадів. 

• Аналоги пептинових гормонів (ней-

рогормони). Речовини, що належать до 
цієї групи, негативно впливають на ля-
лечкову та імагінальну діапаузи, водний 
обмін й інші функції розвитку комах. 
На ринку України представлені інсекти-

циди всіх хімічних груп, зазначених вище. 
У таблиці вказані інсектициди виробни-
цтва таких відомих компаній, як Bayer, 
BASF та Syngenta, поділені за класами ді-
ючих речовин. 

Більшість препаратів на ринку України 
(як компаній-оригінаторів, так і генерич-
них) мають у своєму складі лише одну діючу 

речовину, при цьому здебільшого з усього 
різноманіття препаратів для контролю за 
шкідниками у посівах сільськогосподар-
ських культур використовують лише дві 
групи діючих речовин: піретроїди і неоні-
котиноїди. Вибір цих інсектицидів, загалом, 
є цілком зрозумілим, адже їх можна засто-
совувати проти багатьох видів шкідників, 
тож препарати на основі саме цих класів 
речовин є найпоширенішими у сегменті 
інсектицидів. Однак ця тенденція не є по-
зитивною, адже з кожним обприскуван-
ням чи про труюванням одним і тим самим 
препаратом, однією діючою речовиною, дає 
можливість цільовим об’єктам обробок – 
комахам, контролювати чисельність яких 
необхідно для активного росту та розвитку 
культур, а отже, й отримання доброго вро-
жаю, – розвити резистентність до тієї діючої 
речовини, а можливо і до всього хімічного 
класу діючих речовин. 

Сам процес виникнення резистентно-
сті залежить від багатьох чинників: стан та 
стадія індивідів у популяції, кількість по-
вторних обробок із однаковим механізмом 
дії, кількість активної речовини у робочому 
розчині, умови застосування тощо. Втім, ри-
зик виникнення резистентності вищий у по-
пуляціях комах, що мають короткий репро-
дуктивний цикл. Повторне ж використання 
препаратів із однаковим механізмом дії 
становить найбільший ризик. При цьому, 
якщо певний вид має умови для швидкого 
активного поширення та широкий ареал, 
можемо отримати стійку комаху, яка ефек-
тивно протистоятиме засобам захисту, а 
отже, і так само ефективно знищуватиме 
врожай культур.

Практично всі види комах, що шкодять 
посівам, за багаторазового застосування 
однотипних препаратів здатні втрачати чут-
ливість до інсектицидів. Саме тому під час 
розробки схем захисту культур від шкідли-
вих організмів необхідно враховувати та за 
потреби вчасно корегувати діючі речовини, 
які слід застосовувати на кожному окремо 
взятому полі. Ефективна система захисту 
проти створення стійких видів шкідників 
має містити обробки продуктами, що пов-
ністю відрізняються за механізмом дії, та не 
допускати повторювання застосування пре-
паратів, які мають однакову дію. 

Асортимент інсектицидів на ринку постій-
но оновлюється, за останніми новинками 
та впровадженнями слідкують спеціаліс-
ти нашої компанії. Саме до них ви можете 
звернутися за допомогою під час вибору 
продукту, дізнатися про сам препарат, його 
характеристики та умови застосування, 
ефективність та фактичну наявність. Завжди 
раді допомогти!  

Тетяна Шкарбан,
менеджер департаменту маркетингу

e-mail: tetyana.shkarban@spectr-agro.com
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фективність сільськогосподар-
ського виробництва значною 

мірою залежить від клімату. За резуль-
татами досліджень науковців багатьох 
країн відмічені швидкі зміни кліматич-
них умов, які мають негативні наслідки 
та суттєво впливають на обсяги вироб-
ництва та якість сільськогосподарської 
продукції. Оскільки сільське господар-
ство є однією з найважливіших галузей 
економіки України, потрібно захистити 
цей сектор від негативних зовнішніх 
впливів, особливо тих, які пов’язані 
зі зміною клімату. Ризики, спричинені 
зміною умов навколишнього середови-
ща, можуть призвести до значних втрат 
виробництва, що, своєю чергою, спри-
чинить нестабільність на внутрішньому 
ринку сільгосппродукції, а також коли-
вання цін на цю продукцію в світі. У дов-
гостроковому періоді невизначеність у 
виробництві сільгосппродукції, зумов-
лена залежністю від погодних умов, 
може посилити проблему глобальної 
продовольчої безпеки внаслідок прог-
нозованого зростання населення Зем-
лі та негативного впливу глобального 
потепління на рівень урожайності сіль-
ськогосподарських культур. 

Беручи до уваги інерційний характер 
сільськогосподарського виробництва 
та його залежність від погодних умов, 
уже сьогодні є актуальна потреба в роз-
робці адаптивних технологій вирощу-
вання сільгоспкультур, які ефективно 
можна буде впроваджувати навіть за 
зміни клімату. Сільське господарство 
України – це «цех» під відкритим не-
бом. Обсяг сільськогосподарського ви-
робництва та якість продукції залежить 
від родючості ґрунтів, кількості соняч-
ного світла, тепла та вологи, а також від 
рівня культури землеробства. За сло-
вами О. І. Воєйкова, «…метеорологічні 
умови мають величезне значення для 
сільського господарства; людині необ-
хідно вивчити клімат, щоб повернути 
його добрі сторони на свою користь і, 
за можливості, усунути вплив неспри-

ятливих умов...». Потепління протягом 
останніх років спричинює значну зміну 
агрокліматичних умов вирощування, 
розвитку та формування продуктивнос-
ті сільгоспкультур. Воно супроводжу-
ється істотним підвищенням температу-
ри повітря у зимові місяці, збільшенням 
кількості тривалих відлиг, часового 
зрушення розвитку природних проце-
сів, змінами тривалості сезонів року, 
подовженням безморозного періоду та 
тривалості вегетаційних процесів.

За даними наукових досліджень, 
лише третина території України пере-
буває у зоні гарантованої реалізації 
сортового потенціалу. А решта терито-
рії – посушливі умови весняно-літнього 
періоду, несприятливі умови перези-
мівлі та перезволоження ґрунту, замо-
розки, сильні зливи та град, що змен-
шують урожайність на 30–40%.  

В Україні за останні 30–40 років спо-
стерігається підвищення середньої ре-
гіональної температури повітря на рів-
ні 1,1°С. За останні 17 років підвищення 
середньої річної температури повітря 
майже досягло цієї величини і стано-
вить 0,7–0,9°С. 

Так, у Лісостепу за 15 років підвищен-
ня температури повітря взимку станови-
ло 1,2°С, навесні вона зросла на 0,8°С, 
влітку й восени зміни були незначними.

Зміна погодних умов істотно впли-
ває на середовище існування сільсько-
господарських культур, внаслідок чого 
відбуваються суттєві зміни в біохімічних 
процесах обміну, змінюються строки 
настання і тривалість етапів органоге-
незу, генетичний потенціал рослин ре-
алізується не в повній мірі. Підвищення 
середньорічної температури повітря на 
1°С призводить до зменшення тривало-
сті снігового періоду на 10–15% та по-
довжує вегетаційний період на 10 днів. 
Збільшення опадів прогнозується в 
основному на зиму, але менша їх кіль-
кість буде у вигляді снігу. Прогнозоване 
збільшення мінливості опадів, пов’я-
зане з вищим сумарним випаровуван-

ням під впливом підвищених середніх 
температур повітря, передбачає трива-
ліші посухи і в подальшому призведе 
до більшої потреби у зрошенні, навіть 
якщо загальна кількість опадів упро-
довж вегетаційного періоду залишиться 
постійною.

У цих умовах важливим чинником 
підвищення ефективності сільського 
господарства України в умовах зміни 
клімату є науково обґрунтоване розмі-
щення посівних площ сільськогоспо-
дарських культур з врахуванням кліма-
тичних змін, адаптація рослинництва до 
цих змін, що дасть змогу ефективніше 
використовувати природні ресурси в 
нових кліматичних умовах, досягти 
стійкого зростання величини й якості 
врожаю, підвищити віддачу сировин-
них, енергетичних і трудових ресурсів.

Кліматичний режим окремого регі-
ону формується як синтез особливо-
стей температури, вологості, опадів, 
вітру, які базуються на закономірностях 
розподілу радіаційного, теплового та 
водного балансів і впливу атмосфер-
ної циркуляції. Багатофакторність клі-
матоутворюючих процесів спричинює 
стан клімату з дуже ускладненим спек-
тром коливань, в яких детермінантний 
характер мають річний та добовий хід 
температур.

Методику оцінки кліматичних умов 
для сільського господарства розро-
бляли ще у ХІХ столітті. У XX ст. вона 
отримала подальший розвиток у пра-
цях таких вчених, як Г. Т. Селянинова, 
Ш. Колоскова, Ф. Ф. Давітая, Дж. 
Ацци, І. А. Гольцберга, Ю І. Чиркова, 
Д. І. Шашко та ін. 

Під час оцінювання впливу клімату на 
сільськогосподарське виробництво зо-
крема аналізують: термічні та частково 
світлові умови вегетаційного періоду, 
умови зволоження (опади, вологість 
ґрунту і повітря), умови перезимівлі 
озимих та багаторічних рослин, не-
сприятливі для сільського господарства 
гідрометеорологічні явища.

Зміна агрокліматичних 
ресурсів України 

та їх вплив на вирощування 
сільськогосподарських культур

Е
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Поряд із зазначеними характеристи-
ками для сільськогосподарської оцінки 
клімату слід враховувати потреби рос-
лин щодо агрометеорологічних умов, 
а саме: оптимальні і критичні темпера-
тури повітря та ґрунту для формуван-
ня врожайності, кількість тепла (суми 
температур), необхідна для завершен-
ня періоду розвитку від сівби до дозрі-
вання, кількість вологи, що забезпечує 
формування врожаю. При цьому мето-

дика сільськогосподарської оцінки клі-
мату передбачає застосування не тільки 
середніх багаторічних значень, але й 
повторюваність та забезпеченість ос-
новних факторів клімату. Це дає змогу 
розраховувати забезпеченість розвит-
ку і продуктивності рослин факторами 
клімату на всій території землеробства. 
Особливості методики демонструють 
істотну різницю між загальною характе-
ристикою кліматичних умов території та 
оцінкою клімату для успішного ведення 
сільського господарства.

Отже, для сільськогосподарської 
оцінки клімату найчастіше використо-
вують: суми активних температур, що 
характеризують термічні ресурси ве-
гетаційного періоду, показники зволо-
ження у вигляді сум опадів, коефіцієнтів 
зволоження або ГТК, середніх із абсо-
лютних річних мінімумів температури 
повітря, дані про сніговий покрив для 
оцінки умов зимового періоду. Зістав-
ляючи ці характеристики з потребою 
сільськогосподарських культур до те-
пла, вологи тощо, визначають ступінь 
відповідності агрокліматичних умов 
певної території та потребам сільсько-
господарських об’єктів.

Для оцінки кількості тепла, що отримують 
рослини за період вегетації, використо-
вують суми температур (найчастіше суми 
активних температур вище 10°С). Суми 
температур, як показник сумарної потреби 
рослин у теплі, ввів ще Реомюр (1734 р.). 
У агрометеорології суми температур ува-
жають досить надійним показником роз-
витку сільськогосподарських рослин і 
термічних умов середовища, ними зручно 
користуватися, просто розраховувати.

Порівнюючи біологічні та кліматичні 
суми температур, визначають забезпе-
ченість рослин теплом у конкретній міс-
цевості. Суми температур вираховують 
двома методами, використовуючи по-
няття не тільки активної, а й ефективної 
температури.

Сума активних температур (∑t
акт.

) 
за будь-який період (декада, місяць, 
рік) може бути визначена з виразу:

∑tакт. = t х· n                    (1)
де t – активна середня добова темпе-

ратура за період, °С;
n – кількість днів у період.
Сума ефективних температур 

(∑t
еф.

) за цей самий період підрахову-
ється: 

∑tеф. = (t – B) х n             (2)
де В – біологічний мінімум, °С;
t – середня за період добова активна 

температура, °С.
Під час підрахунку сум температур 

необхідно брати до уваги добовий хід 
температури. Якщо в жоден із термінів 
спостережень температура повітря не 
була нижче біологічного мінімуму, то 
ефективна температура, середньодо-
бова, відображає безперервність роз-
витку рослин. Якщо ж температура по-

вітря в один із термінів спостереження 
була нижче біологічного мінімуму, то 
отримане значення ефективної серед-
ньодобової температури за цю добу 
не буде відображати хід розвитку рос-
лин. Тобто відбувається зменшення сум 
ефективних температур.   

На основі даних Укргідрометцентру 
(рис. 1), встановлено, що за період з 
1995–2015 рр. сума активних температур 
змінюється по всій території України. Її 
значення зростають переважно із пів-
ночі на південь. Так, у Чернігівській об-
ласті сума активних температур стано-
вить 2620°С, а у Херсонській – 3425°С. 
На півночі характер розподілення суми 
активних температур досить рівномір-
ний та коливається від 2575°С у Жито-
мирській області до 2760°С у Київській. 
У центральних областях України сума 
активних температур підвищується на 
130–410°С порівняно з північними регіо-
нами. Сума активних температур у захід-
ній частині України коливається від 2590 
до 3030°С. У південних областях сума 
активних температур підвищується на 
850°С порівняно з північними областями 
і становить 3425°С у Херсонській обла-
сті. Відхилення від норми середньобага-
торічних значень сум активних темпера-
тур коливаються від 150 до 250°С.

Ще одним показником теплозабез-
печеності території є сума ефективних 
температур (вище 10°С). В Україні вона 
варіює: 1000–1200°С на Поліссі, 1000–
1400°С у Лісостепу та 1500–1700°С у Сте-
пу (рис. 2).

Найпоширеніший підхід до агроклі-
матичного районування та аналізу змі-
ни посушливості територій засновано 
на застосуванні спеціальних індексів. Ці 
індекси, з одного боку, відображають 
ресурси тепла та вологи, з другого – 
корелюють із величинами, що показу-
ють виникнення метеорологічної, сіль-
ськогосподарської або гідрологічної 
посухи. Індекси можуть бути розрахо-
вані за наявними даними стандартних 
гідрометеорологічних спостережень. 
Як було вказано вище, в Україні райо-
нування та оцінка посушливості тери-
торій здійснюється за гідротермічним 
коефіцієнтом Селянінова (ГТК). Це ін-
тегральний показник гідротермічного 
режиму, що враховує тепло та вологу. 
Він вживається як показник вологоза-
безпеченості або показник умов спри-
ятливості для вирощування сільсько-
господарських культур. ГТК відображає 
і зональні особливості гідротермічного 
режиму, вирізняється простотою розра-
хунку та доступністю вихідної метеоро-
логічної інформації. Розраховується як 
відношення суми опадів за певний (або 
в цілому за вегетаційний період до одні-

Рис. 1. Сума активних температур повітря вище 10°С, 1995–2015 рр.
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єї десятої суми температур за той самий 
період). Знаменник наближено характе-
ризує випаровуваність. Цей коефіцієнт 
не використовують для оцінки умов зво-

ложення періоду року, коли середня до-
бова температура повітря нижча +10°С. 
Крім ГТК використовують ще низку по-
казників зволоження. Серед яких най-
поширеніший – сума опадів у відсотках 
до кліматичної норми. За суми опадів 
менше 50% кліматичної норми спосте-
рігається дуже сильна посуха, 50–70% – 
сильна посуха, 71–80% норми – середня 
посуха. Враховуючи дослідження зміни 
клімату та використовуючи велику кіль-
кість вихідних даних, ми побудували 
нову карту агрокліматичного зонування 
території України для періоду активної 
вегетації всіх сільськогосподарських 
культур за травень – вересень – ГТК 
(рис. 3), який є вирішальним факто-
ром для формування врожайності. Для 
розрахунків використали дані спостере-
жень 180 метеорологічних станцій щодо 
опадів та розраховані суми активних 
температур повітря вище +10°С цих са-
мих метеорологічних станцій. Період 
спо стережень, використаний для розра-
хунків – 2001–2015 рр. За новим райо-
нуванням вологими (ГТК > 1,6) є: вся те-
риторія Івано-Франківської, Львівської 
та За карпатської областей. Достатньо 
вологі (ГТК 1,3–1,5): вся територія Во-
линської, Рівненської, Тернопільської, 
Хмельницької, Вінницької, Житомир-
ської, Київської та Чернігівської об-
ластей. Слабко зволожені (ГТК 1,0–1,2): 
Черкаська, Полтавська, Сумська, Хар-
ківська, Кіровоградська області. До се-

редньопосушливої зони (ГТК = 0,7–0,9) 
віднесена решта території України, за 
винятком Херсонської області, крайніх 
західних районів Запорізької області 

й Криму, які належать до сильно по-
сушливих (ГТК < 0,6).

На основі викладених вище даних 
можна зробити висновок про те, що є 
як позитивні, так і негативні наслідки 
потепління клімату.

До позитивних відносяться :

1. Підвищення ефективності вироб-
ництва завдяки подовженню періоду 
вегетації культур та їх теплозабезпече-
ності.

2. Подовження строків настання без-
морозного періоду.

3. Поліпшення умов перезимівлі по-
льових та садових культур.

4. Зміщення початку метеорологічної 
весни на 2 тижні та раннє відновлення 
вегетаційних процесів. 

5. Прискорення дозрівання зернових 
культур і термінів їх збирання.

6. Можливість розширення зони ви-
рощування теплолюбних культур.

До негативних наслідків належать:

1. Зниження врожайності у резуль-
таті зростання кількості, інтенсивності 
повіт ряних та ґрунтових посух в одних 
регіонах і екстремальних погодних 
явищ (опадів зливового характеру, па-
водків та градів) в інших.

2. Інтенсивне вимивання поживних 
речовин з ґрунту під час злив.

3. Зміщення термінів сівби.
4. Погіршення умов росту та розвитку 

рослин середніх і пізніх груп стиглості 
окремих культур унаслідок збільшення 
періоду високих температур у другій 
половині літа.

5. Прискорення природного розкла-
дання органічних речовин ґрунту за ви-

щих температур повітря і, як наслідок – 
зниження його родючості.

6. Збільшення періоду шкодочинності 
шкідників та хвороб завдяки підвищен-
ню температур та можливість розвитку 
невластивих для території України но-
вих видів шкідливих організмів.

Марина Кушнір,
керівник департаменту науково-

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

Рис. 3. Агрокліматичне районування території України, 2001–2016 рр.

Рис. 2. Сума активних температур повітря вище 10°С, 1986–2015 рр.
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  Вибір гібрида: 
ви не повірите, як це просто!

сінь. Пора збирання врожаю та під-
бивання підсумків господарювання протя-
гом року. Це час проведення аналізу всіх 
виробничих процесів, технологій, пошук 
варіантів та альтернатив втілення новинок 
у цій сфері. Змінюються кліматичні умови 
та разом із ними й підходи у вирощуванні 
тієї чи іншої культури. Для забезпечення 
максимальних урожаїв, поряд із добре за-
рекомендованими гібридами, всі оригіна-
тори пропонують новинки із поліпшеними 
генетичними та господарськими характе-
ристиками.

На сезон 2017 року компанія «Піонер» 
додала до своєї продуктової лінійки гібри-
ди кукурудзи та соняшнику:

Р9074 ФАО 330 – простий гібрид із зубо-
подібним типом зерна, зернового напряму 
з дуже доброю вологовіддачею; має серед-
ньорослі рослини із оптимальним кріплен-
ням качана, добре пристосований до спе-
котних та посушливих умов вирощування.

Р9549 ФАО 370 – трилінійний гібрид із 
зубовим типом зерна та доброю вологовід-
дачею, має високу толерантність до летючої 
сажки. Можна використовувати як на зер-
но, так і на силос.

Це середньоросла рослина з дещо висо-
ким кріпленням качана. При цьому спосте-
рігається нерівномірність кріплення качанів 
за висотою.

Р9606 ФАО 380 – простий гібрид із 
зубовим типом зерна, зернового напряму 
з доброю вологовіддачею. Високі рослини 
із оптимальним кріпленням качана, дуже 
доб рою посухо-, жаростійкістю та стійкістю 
до поширених хвороб кукурудзи.

Р9718Е ФАО 390 – високоврожайний 
простий гібрид із воскоподібним типом 
зерна, який вирощують переважно на зер-
но для подальшого виробництва крохмалю. 
Високі рослини із високим кріпленням кача-
на з доброю стійкістю до стеблового виля-
гання. Гібрид має помірну посухостійкість та 
витримує високі температури.

При цьому, аналізуючи збирання зазна-
ченої культури в цьому сезоні, хочу відмі-
тити досить потужні сталі врожаї вже добре 
знайомих гібридів – PR39H32 ФАО 200 та 

PR39G83 ФАО 230. Це одні з кращих гібри-
дів для раннього строку сівби (можна висі-
вати за монокультури) з відмінними показ-
никами стійкості до хвороб та вологовіддачі, 
добре адаптовані до холодних та вологих 

умов вирощування. Своєю чергою, PR39H32 

ФАО 200 має виражену компенсаторну 
здатність за нерівномірної густоти посіву.

PR39D81 ФАО 260 – простий гібрид із 
зубоподібним типом зерна, широким діа-
пазоном строків висіву – від раннього до 
пізнього. Напрям використання – зерно-
вий, із високим потенціалом урожайності та 
дуже доброю вологовіддачею, холодостій-
кістю та швидким стартовим ростом.

P62LL109 – ранньостиглий простий гібрид 
лінолевого типу, стійкість до 5-ти рас (А – Е) 
вовчка, висота рослин – нижче середньої, 
добра стійкість до вилягання та толерант-
ність до хвороб кореня, стебла та листя.

P63LE113 – ранньостиглий простий гі-
брид лінолевого типу для вирощування 
за технологією ExpressSun® із високим 
умістом олії. Стійкість до 7-ми рас (А – G) 
вовчка та до нових рас несправжньої бо-
рошнистої роси.

Рослини високі, стійкі до кореневого 
вилягання, мають добру посухостійкість. 
Гібрид толерантний до хвороб листя та ко-
шика. Вміст олії в насінні – високий.

P64HH106 – середньоранній простий ви-
сокоолеїновий гібрид із високим умістом 
олії, має стійкість до 7-ми рас (А – G) 
вовчка. Висота рослин – нижче середньої. 
Гібрид має добрі врожайність та посухо-
стійкість.

P64HE118 – середньостиглий простий 
гібрид для вирощування за технологією 
ExpressSun® із високим умістом олії. Стій-
кість до 5-ти рас (А – Е) вовчка та до нових 
рас несправжньої борошнистої роси. Рослини 
середньої висоти з добрими посухостійкістю, 
толерантністю до хвороб листя та кошика.

Компанія «КВС» щороку реєструє в 
Україні нові потужні гібриди для макси-
мального забезпечення віддачі потенціа-
лу врожайності на українських ланах. Ось 
лише один із них:

КЕРБЕРОС ФАО 310 – високоврожайний 
пластичний гібрид із крупним зерном та 
високою масою тисячі насінин, напівремон-
тантний з напіверектоїдним типом листків. 
Має швидку вологовіддачу завдяки легко-
му відкриванню обгорток качана.

Гібриди UNIQUEDENT – це унікальне по-
єднання раннього ФАО, швидкої волого-
віддачі та ремонтантності. 

КАНЬЙОНС ФАО 230 – зубоподібний, 
ремонтантний гібрид з еректоїдним типом 
листків, зернового напряму використання з 
високою толерантністю до стресів. Здатний 
формувати два повноцінні качани. Має ви-
соку толерантність до високих температур.

КВС 2323 ФАО 260 – інтенсивного типу, 
зубоподібний, ремонтантний гібрид із ерек-
тоїдним типом листків, зернового напряму 
використання. Має дуже швидкі темпи росту 
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на початку вегетації. Розкриває максималь-
ний потенціал урожайності за інтенсивної 
технології, володіє високою холодостійкі-
стю, придатний для ранніх строків сівби.

КВС 2370 ФАО 280 – ремонтантний 
високоврожайний гібрид із еректоїдним 
типом листків, зернового напряму вико-
ристання. Тип зерна – зубоподібний. При-
датний для вирощування за інтенсивною та 
екстенсивною технологіями. Вирізняється 
швидкою вологовіддачею завдяки зубово-
му типу зерна та відкриванню обгорток ка-
чана після настання фізіологічної стиглості.

Гібриди селекції «Монсанто» – це інно-
вації в поєднанні з адаптаціями до ґрунто-
во-кліматичних умов України. На наступ-
ний сезон компанія тестує лінійку нових 
високоврожайних продуктів – DKC3415 

ФАО 260, DKC3730 ФАО 280, DKC3711 

ФАО 280, DKC4351 ФАО 380.

DKC4541 ФАО 380 Max Yield H&D – гі-
брид із підвищеною посухостійкістю та ви-
соким потенціалом урожайності.

Компанія «Сингента» поліпшує свою 
продуктову лінійку в сезоні 2017 року нови-
ми гібридами кукурудзи та соняшнику:

СИ РОТАНГО ФАО 200 – кремнистопо-
дібний середньоранній гібрид інтенсивного 
типу. Холодостійкий із високим початковим 
ростом. Напрям використання – зерно та 
силос. Стійкий до кореневих гнилей і пухир-
частої сажки.

СИ ФЕНОМЕН ФАО 220 – зубоподібний 
гібрид із проміжним типом адаптивності. 
Має високий потенціал урожайності та рі-
вень посухостійкості. Високотолерантний 
до стеблових і кореневих гнилей, пухир-
частої сажки. Характеризується еректоїд-
ним типом розміщення листків. 

СИ АРІОСО ФАО 270 – середньоранній 
гібрид зернового напряму використання, 
має високу стійкість до посухи, фузаріозу 
качана та гнилей.

ДІАМАНТІС КЛ – середньостиглий ви-
сокоінтенсивний гібрид для виробничої си-
стеми CLEARFIELD®. Вирізняється високою 
енергією росту на початкових етапах роз-

витку. Має високий рівень посухостійкості 
та стійкість до 5-ти рас (А – Е) вовчка. Гене-
тично близький до гібрида НК Конді.

СИ БАККАРДІ КЛП – середньостиглий 
високоінтенсивний гібрид для виробничої 
системи CLEARFIELD Plus®. Має високу 
енергію росту на початкових етапах розвит-
ку та середній рівень стійкості до посухи. 
Стійкий до 5-ти рас (А – Е) вовчка. Генетич-
но близький до гібрида НК Конді.

«Євраліс Семенс» здійснює амбітну до-
слідницьку програму щодо гібридів куку-
рудзи та соняшнику, пропонуючи клієнтам 
гібриди всіх груп стиглості та додаючи нові 
в наступному сезоні:

ЕС АСТЕРОЇД ФАО 290 – відмінний та 
стабільний урожай у посушливих умовах, 
висока стійкість до хвороб, добра компенса-
торна здатність. Гібрид займає лідируючі по-
зиції за несприятливих умов вирощування.

ЕС БРІЛЛІАНТ ФАО 350 – надзвичайно 
високоврожайний гібрид із дуже швидкою 
вологовіддачею. Стабільний за вирощуван-
ня в різних ґрунтово-кліматичних умовах. 
Велика кількість зерен і маса тисячі насінин. 
Висока толерантність до хвороб.

ЕС МІЛОРД ФАО 370 – високоврожай-
ний за посушливих умов, стійкий до виля-
гання. Має відмінну стійкість до хвороб. На-
прям використання – зерно та силос.

ЕС ТЕРАМІС КЛ – середньоранній гібрид 
для технології Clearfield®, толерантний 
до фомопсису, стійкий до стресів і вовчка 
(A–F). Має високий потенціал урожайності.

Водночас із насінням кукурудзи та соняш-
нику на ринку представлено і нові гібриди 
насіння сорго селекції «Євраліс»:

ЕС ТІФОН – раннньостиглий простий 
гібрид зернового напряму використання. 
Колір зерна – помаранчево-ліловий. Має 
високу стійкість до вилягання та фузаріозу.

КАЛАТУР – середньоранній, високо-
врожайний білозерний гібрид сорго із 
високою стійкістю до осипання. Напрям 
використання – зерновий. Гібрид має ви-
сокий потенціал урожайності, енергію по-
чаткового розвитку, високу якість зерна 
(стійке до грибних уражень) та не містить 
танінів.

ЕС ФОЕН – середньоранній простий гі-
брид зернового напряму використання із 
червоно-кремовим кольором зерна. Має 
високий потенціал урожайності, енергію 
початкового розвитку, високу посухостій-
кість, стійкий до фузаріозу і вилягання.

Компанія DowSeeds доповнює досить по-
тужно власну продуктову лінійку гібридів ку-
курудзи та соняшнику, що випробувані в різ-
них ґрунтово-кліматичних умовах України.

Кукурудза:

ДС0493Б ФАО 240

ДС0479Б ФАО 250

ДС0527С ФАО 260

ДС1083С ФАО 390

Соняшник: 

МГ305КЛ

8Х477КЛ

Оскільки сьогодні спостерігається чітка 
тенденція щодо збільшення попиту на висо-
коолеїнові гібриди, можемо запропонувати 
8Х288КЛДМ, ІЛОНА КЛ, 8Х449КЛДМ – 

гібриди, що вирізняються стабільно висо-
кими врожайністю та вмістом олії за різних 
умов вирощування.

Портфель гібридів кукурудзи й соняшнику 
компанії Limagrain максимально адапто-
ваний до потреб ринку. У своїй селекційній 
роботі фахівці Limagrain виділяють збільшен-
ня врожайності та її стабільності, поліпшення 
якості зерна, стійкість до комах-шкідників, 
створення ранньостиглих гібридів, швидкість 
вологовіддачі, збільшення маси зерна.

LG 30.315 ФАО 280 – надранній зубопо-
дібний гібрид у селекції Limagrain. Має ви-
соку толерантність до посушливих умов та 
пухирчастої сажки. Швидка вологовіддача і 
висока стійкість до вилягання.

LG 30.273 ФАО 270 – гібрид має швидкий 
стартовий ріст. Вологовіддача на рівні зубо-
подібних конкурентів. Стабільний за різних 
умов вирощування. Не схильний до пасин-
кування. Висока стійкість до вилягання. У 
Польщі та Франції цей гібрид використову-
ють переважно для виготовлення крупи.

LG 5555 CLP – середньо-ранній гібрид, 
високотолерантний до посушливих умов. 
Пластичний до різних умов вирощуван-
ня, має високу енергію початкового росту. 
Гібрид стійкий до рас вовчка A–G. Виріз-
няється високим виходом олії. Рекомендо-
ваний для Півдня України – зон уражених 
вовчком соняшниковим.

Поряд із новими продуктами ми можемо 
запропонувати для вирощування в усіх клі-
матичних зонах України і вже досить відомі 
та перевірені часом гібриди всіх селекцій, 
представлених на українському ринку, що 
мають стабільно високі показники врожай-
ності за різних погодних умов. 

 Ігор Якушев, керівник бізнесу насіння
e-mail: igor.yakushev@spectr-agro.com
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Умови мінерального живлення значною 
мірою визначають можливість рослин реалі-
зувати свою генетичну програму. Живлення 
рослин є одним із факторів, який підлягає 
контролю. Цей процес регулюється шляхом 
диференціації форм, доз, строків внесення 
добрив з урахуванням умов вирощування, 
біологічних та фізіологічних особливостей 
рослин і коефіцієнтів використання поживних 
речовин культурою. Змінюючи умови жив-
лення, можна цілеспрямовано впливати на 
формування величини врожаю та його якості. 
Споживання мінеральних речовин і акумуля-
ція їх у рослинах – це активний фізіологічний 
процес, тісно пов’язаний із життєдіяльністю 
кореневої системи та надземних органів рос-
лин. Корені споживають зональні елементи 
тільки з розчинів, де вони перебувають у дис-
оційованому стані у вигляді іонів. На нормаль-
не проходження цього процесу впливає ба-
гато факторів: біологічні особливості рослин, 
ґрунтові умови, тепло, світло, волога.

Проте внесення мінеральних добрив у 
ґрунт не вирішує повністю проблему забез-
печення рослин необхідними елементами 
живлення. За несприятливих гідротермічних 
умов, навіть, за оптимальної кількості в ґрунті 
доступних сполук макро та мікроелементів за-
своєння їх кореневою системою є недостатнім, 
що сповільнює темпи росту і розвитку рослин. 
Нестача поживних речовин, особливо загос-
трюється  в період формування генеративних 
органів.

Сільське господарство України залежне  від 
світових тенденцій щодо підвищення вартості 
енергоносіїв і, як наслідок, збільшення цін на 
мінеральні добрива. Тому в сільськогоспо-
дарських товаровиробників виникає потреба 
щодо альтернативних агротехнічних заходів 
для збільшення врожайності вирощуваних 
культур і зменшення собівартості продукції.

Поряд із системами удобрення, які пе-
редбачають застосування лише традиційних 
мінеральних добрив, виникли системи удо-
брення інтенсивного типу, в яких, як допов-
нення до основного удобрення, застосовують  
позакореневі підживлення сучасними комп-
лексними водорозчинними добривами.

Слід відмітити, що рослини мають періоди 
максимального використання елементів жи-
влення, коли за досить короткі строки у гене-

ративні органи рослин надходить найбільша 
кількість мінеральних елементів. За таких умов 
використання мікроелементів є важливим 
фактором оптимізації умов живлення рослин. 
Внесення мікродобрив стає дедалі актуальні-
шим і обґрунтованим як з біологічної, науко-
вої, практичної, так і з економічної точок зору.

Утім, основною проблемою залишається 
доступність елементів живлення у ґрунті. За 
результатами наукових дослідження вста-
новлено, що в Західному Поліссі вміст цинку 

коливається від 0,28 мг/кг ґрунту в - дерно-
во-опідзоленому глеюватому ґрунті до 2,21–
7,35 мг/кг -у торфо -болотних і дерново-під-
золистих оглеєних ґрунтах, що відповідає 
низькій та високій забезпеченості рослин цим 
елементом. За вмістом марганцю ґрунти цьо-
го регіону віднесено до групи з високим рівнем 
забезпеченості, навіть для культур підвищено-
го винесення, міді й кобальту -до групи з се-
реднім вмістом для цих самих культур.

Ґрунти Центрального Полісся достатньо 
забезпечені кобальтом, міддю та марган-

цем, але забезпеченість цинком здебільшого 
низька  - < 1 мг/кг ґрунту. У ґрунтах Лісостепу 
(Західному, Правобережному й Лівобереж-
ному) вміст кобальту коливається від 0,07 
мг/кг ґрунту до 0,67, що відповідає низько-
му та високому рівням забезпечення рослин 
цим елементом, але переважно  середньому 
із коливанням умісту в межах 0,15 – 0,50 мг/
кг. Вміст міді в окремих ґрунтах Лівобереж-
ного Лісостепу дорівнює 0,06–0,07 мг/кг, 
що не відповідає градації навіть за низької 
забезпеченості. У чорноземах типових й луч-

но-чорноземних ґрунтах загалом, вміст міді 
коливається в межах 0,10–0,55 мг/кг ґрунту. 
Забезпеченість абсолютної більшості ґрунтів 
Лісостепу рухомою формою марганцю ви-
сока, а цинком – низька навіть для культур 
із невисоким рівнем  його винесення. Ґрунти 
Донбасу й Степу добре забезпечені рухоми-
ми формами кобальту, міді й марганцю, 
а вміст цинку в більшості ґрунтів відповідає 
низькому рівню забезпеченості - < 1 мг/кг. 
Вміст кобальту, міді та марганцю в ґрунтах 
Закарпаття досягає позначки високого забез-
печення, а цинку — низького. Вміст рухомої 
форми бору в ґрунтах України коливається 
від мінімальної «слідової» кількості в дер-
ново-підзолистих супіщаних ґрунтах Полісся 
до 3,37 мг/кг ґрунту - у чорноземах солон-
цюватих. Таким чином, ґрунти Полісся слід 
віднести до ґрунтів із вираженим дефіцитом 
бору, дерново-підзолисті поверхнево оглеєні 
ґрунти Карпат - до групи із середнім вмістом 
бору - 0,3–0,5 мг/кг ґрунту. Ґрунти Лісостепу 
з - вмістом бору 0,18– 2,30 мг/кг віднесено до 
групи з високим умістом цього елемента.

Ці дані свідчать про дефіцит рухомої форми 
цинку в більшості обстежених ґрунтів, бору - 
в супіщаних і піщаних ґрунтах Полісся. Вміст 
інших мікроелементів у абсолютній більшості 
ґрунтів відповідає середньому та високому 
рівню забезпеченості.  Проте кількість мікро-
елементів у ґрунті постійно зменшується, шля-
хом їх засвоєння та винесенням вирощеною 
продукцією та бур’янами. Із зменшенням вне-
сення органіки в ґрунт, ми майже припинили 
їх природне поповнення.

Фізіологічна роль 
мікроелементів.

Бор сприяє росту і розвитку меристематич-
ної тканини, за його нестачі спостерігається 
затримка росту кореня й стебла, а за сильного 
дефіциту - повне відмирання точок росту як 
верхівкових, так і бічних пагонів. Також бор 
сприяє нормальному проходженню процесів 
запилення та запліднення квіток, визначаючи 
кількість плодів і насінин, регулює синтез та 
транслокацію вуглеводів усередині рослини, 
підвищуючи вміст крохмалю й цукру. Симп-
томи дефіциту бору проявляються  на наймо-
лодших листках, які стають світло-зеленими, 
втрачають колір. Насамперед нестача бору 

Допінг 
для сільськогосподарських культур

Внесення мікроелементів – недорогий 
агрозахід, що здатен підвищити 

врожайність культур

Дефіцит Zn на кукурудзі
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спостерігається у точках росту, відмирає ме-
ристематична тканина і припиняється верхів-
ковий ріст рослин, що призводить до затрим-
ки росту стебла, листки набувають вигляду 
розетки, стебло стає порожнистим. На відміну 
від інших елементів живлення, бор не здатний 
до перерозподілу між старими й молодими 
органами, тому має надходити в рослину 
впродовж усього періоду вегетації.

Цинк – бере участь у багатьох фізіологіч-
них процесах, що відбуваються в рослині, 
зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, 
хлорофілу, органічних кислот, вітамінів, в 
окисно-відновних процесах, обміні вуглево-
дів, ліпідів, фосфору та сірки. У складі фер-
ментів залучається до метаболізму крохмалю 
та азоту, - активізує дію ферментів і входить 
до складу ферментативних систем, впливає 
на діяльність меристеми, сприяє нагромад-
женню фітогормону ауксину і потрібний для 
росту міжвузлів. Завдяки стабілізації дихання 
за зміни температурних умов підвищує моро-
зостійкість рослин. За дефіциту цинку суттєво 
порушується фосфорний обмін, уповільню-
ється транспорт фосфору з коренів у надземну 
частину рослини. 

Молібден бере участь у синтезі амінокислот 
і білків, регулює процес трансформації азоту в 
рослині. Він відіграє важливу роль у фіксації 
молекулярного азоту з атмосфери бульбоч-
ковими та вільноіснуючими азотфіксуючими 
бактеріями. Молібден входить до складу ні-
троредуктази і залучений у відновленні нітра-
тів до нітритів та нітрогенази - ферменту, що 
відповідає за зв’язування азоту атмосфери за 
біологічній фіксації. За нестачі цього елемента 
бульбочки на коренях бобових розвивають-
ся слабше, обсяги азотфіксації знижуються. 
Крім того, молібден активізує проходження 
окислювально-відновлювальних процесів у 
рослинах, бере участь у вуглеводному, азот-
ному і фосфорному обмінах, синтезі вітамінів 
та хлорофілу, підвищує інтенсивність фото-
синтезу. Зовнішні ознаки нестачі молібдену 

в рослинах подібні до азотного голодування. 
Спочатку проявляються блідо-зелені плями 
між жилками листка, листки світло-зеленого 
кольору, потім вони буріють і відмирають. 
Послаблюється ріст рослини, затримується 
цвітіння. У разі великої нестачі молібдену точ-
ка росту взагалі відмирає. Симптоми дефіциту 
можуть проявлятися вже на сім’ядолях, а пі-
зніше - на інших органах. В озимих зернових 
молібден інтенсифікує процес фотосинтезу за 
нижчих температур повітря і слабшій сонячній 
інсоляції. Впливає на утворення та стабільність 
хлорофілу. Підвищує стійкість до холоду, не-
стачі вологи.

Марганець – бере участь в обмінних реакці-
ях у клітинах рослин, а в світловій фазі фотосин-
тезу сприяє розщепленню молекул води, регу-
лює утворення ростових гормонів та засвоєння 
заліза, що впливає на формування хлорофілу, 
синтезі вітаміну С, посилює накопичення цукру. 
Елемент необхідний також для функціонування 
нітроредуктазного комплексу підчас відновлен-
ня нітратів. Марганець знижує транспірацію, 
підвищує здатність рослинних тканин утриму-
вати воду, прискорює загальний розвиток рос-
лин, позитивно впливає на їхнє плодоношення. 
Більшість ґрунтів містить достатню кількість 
засвоюваного марганцю, однак значна його 
частина перебуває у вигляді важкорозчинних 
сполук, що потребує його внесення з обов’язко-
вим урахуванням реакції ґрунтового розчину 
та вмісту його рухомих форм у ґрунті. Нестача 
марганцю насамперед проявляється на моло-
дих листках. Ознаки подібні до хлорозу – лист-
ки покриваються жовто-зеленими плямами 
з бурими і білими ділянками. У злаків це сіра 
плямистість, світла смугастість молодих листків 
при зелених жилках, у зернобобових – хлороз, 
у цукрових буряків – пожовтіння країв листків. 
Марганець сприяє синтезу та підвищенню вміс-
ту цукрів у листках озимих зернових, забез-
печуючи вищу морозо- і зимостійкість, підви-
щує врожайність.

Мідь входить до складу ферментів, ак-
тивізує вуглеводневий і білковий обміни, 
позитивно впливає  на фотосинтез та синтез 
білка, підсилює інтенсивність дихання рослин, 

відповідає за зв’язування сонячної енергії, 
підвищує стійкість до грибкових і бактеріаль-
них хвороб, вилягання, запобігає руйнуванню 
клітин рослин, зменшує інтенсивність розпаду 
хлорофілу. Мідь відносно нерухома в росли-
ні, тому нестача її помітна переважно на мо-
лодих листках, вони викривляються та часто 
скручуються чи звиваються в спіраль, що є 
результатом нестачі лігніну, який відповідає за 
стійкість структури листка, листя зупиняється 
в рості, кінець листка стає білим, відбувається 
раптове  його відмирання. При значній нестачі 
елемента, у молодих колосках зернових куль-
тур знижується енергія росту ще до їх виходу з 
трубки, як результат - в значній частині квіток 
суцвіття порушуються процеси запліднення. 
Колосся у зернових культур може не виходити 

із трубки. Зернівки, які розміщенні на верхівці 
колоска, чутливіші до нестачі цього елементу. 
Проте симптоми дефіциту можуть проявляти-
ся по всьому колоску та стеблі у вигляді хлоро-
тичного (білого) забарвлення.  

Залізо бере участь у процесах дихання, 
фотосинтезу, відновленні азоту, сірки та 
нітратів, біологічній фіксації азоту буль-
бочковими бактеріями, входить до складу 
ферментів. Ознакою дефіциту є сильний 
хлороз, за якого листки можуть стати зовсім 
білими, зеленими залишаються лише жил-
ки та кінчики листків.

Використання високоефективних мікро-
добрив Спектрум підвищує активність фер-
ментативних систем у рослинному організмі, 
стимулює біохімічні процеси в клітинах, за-
безпечує поліпшення розвитку вегетативної 
частини рослини та кореневої системи,  підви-
щує стійкість до несприятливих ґрунтово-клі-
матичних чинників, що позитивно впливає на 
врожайність і якість насіння. 

Марина Кушнір,
крівник департаменту науково-

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

Дефіцит B на ріпаку

Дефіцит Cu на кукурудзі

 Дефіцит Mn на зернових
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Висока якість товару 
та обслуговування – 

запорука довготривалої співпраці

Господарство: Приватне підприємство 
«Агро-Експрес-Сервіс»
Власник: Костючко Сергій Степанович
Земельний банк: 32 000 га
Напрями виробництва: вирощування 
зернових та технічних культур, тварин-
ництво.
Профільні культури: пшениця, кукуру-
дза, цукрові буряки.
Техніка придбана у «Спектр-Агро»: 
Обприскувач HARDI NAVIGATOR (3000 л, 
24 м штанга Eagle);
глибокорозпушувач QUIVOGNE SSDR-7.

Приватне підприємство «Агро-Екс-
прес-Сервіс» засновано в 1999 році і є 
одним із найбільших сільськогосподар-
ських товаровиробників Рівненщини, 
регіону в Західній Україні. Засновником 
підприємства є Костючко Сергій Степано-
вич, який далеко не новачок в аграрному 
бізнесі. Пану Сергію вдалося зібрати під 
свої прапори найкращих спеціалістів ре-
гіону – все це люди висококваліфіковані, 
обізнані в різних сферах та напрямах с.-
г. виробництва. Господарство має бри-
гадний тип управління, тобто існує вісім 
відділків незалежних один від одного зі 
своїми управлінцями та спеціалістами, 
тому і кратність закупленої техніки майже 
завжди дорівнює восьми.

Простяглися землі ПП «Агро-Екс-
прес-Сервіс» від межі Волинської області 
до кордону зі Львівщиною. Ґрунти різні за 
своїм складом та структурою, здавалося 
б, що виникнуть проблеми, адже техноло-
гії потрібно використовувати з урахуван-
ням усіх нюансів георозміщення. Але й із 
цим аграрії відмінно справляються, адже 
агрономічна служба має високу кваліфі-
кацію, та й сам власник – також володар 
вченого ступеня в агрономії. Керівниц-
тво, перш ніж братися за будь-яку справу, 
глибоко вникає в усі дрібниці, такого ж 
підходу вимагає від усіх своїх підлеглих. 
Тому в господарстві професійно підхо-
дять до ведення інших галузей, зокрема 
тут спостерігається тенденція до інтенсив-
ного розвитку тваринництва молочного 
напряму, поряд із цим – налагоджено 
роботу комбікормового заводу, ведеться 

переробка сої, є власне елеваторне гос-
подарство і ще в процесі розробки багато 
ідей, які мають намір втілювати у найко-
ротший час. Торік придбали цукровий 
завод, позаяк господарство займається 
вирощуванням цукрових буряків, урожаї 
яких здатні повністю забезпечити роботу 
цього заводу. Нині на заводі проводять 
ремонтно-відновлювальні роботи. 

Підприємство орендує землі у трьох ра-
йонах Рівненської області – Млинівсько-
му, Радивилівському, Демидівському, 
а також у Кременецькому районі Терно-
пільської області та Горохівському Во-
линської області. І в кожному регіоні воно 
демонструє високі показники врожайно-
сті, оскільки застосовує новітні методи 
обробітку землі, використовуючи сучасні 
засоби захисту рослин, дотримуючись 
усіх складових технології вирощування.

На підприємстві працює понад 1000 
осіб. Напрям господарства – зерно-бу-
ряковий із веденням тваринництва. На 
сьогодні чисельність поголів’я великої 
рогатої худоби постійно збільшується, 
при цьому інтенсивно відновлюють старі 
ферми та всю інфраструктуру, завозять 
імпортне високотехнологічне і продук-
тивне племінне дійне стадо голштинської 
породи. На фермі застосовують прив’язну 
систему утримання йі комплексну схему 
годівлі ВРХ. 

– Господарство має 34 000 га землі, з них 
майже 10 000 га цукрових буряків, 6000 – 
озимої пшениці, 2000 – озимого ячме-
ню, 5500 – ріпаку, 5400 – сої та 2000 га 
люпину, – розповідає головний агроном 
ПП «Агро-Експрес-Сервіс» Германович 
Ярослав Іванович. – Вирощують також кор-
мові культури, оскільки розвивають галузь 
тваринництва (цей процес триває вже чет-
вертий рік поспіль). 

Господарство одне з найперших почало 
проводити інтенсивне розкислення ґрун-
тів, вносячи крейду, а також застосовува-

Костючко Сергій Степанович (власник)

Муха Василь Іванович  
(генеральний директор)
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ти глибоке розпушування на своїх полях. 
Для цього закупили глибокорозпушувачі 
SSDR виробництва QUIVOGNE (наразі 
їхня кількість становить 11 одиниць). За 
чотири сезони ці машини зарекомендува-
ли себе як надійні та високотехнологічні 
агрегати. До того ж ми вже маємо пози-
тивні результати від застосування глибо-
кого розпушування на різних культурах, 
отримавши чудові врожаї.

Відтак техніки у господарстві вдо-
сталь. Автотракторний парк підприємства 
укомплектований високопродуктивними 
сільськогосподарськими машинами вітчиз-
няного та зарубіжного виробництва, серед 
якої гідне місце зайняли й обприскувачі 
виробництва компанії HARDI. Керівництво 
підприємства розуміє, що всі інвестиції у 
техніку окупляться, бо сучасний трактор, 
зокрема обприскувач, не лише обробляє 
посіви швидше та якісніше, але й має кращу 
продуктивність. 

Шинкарук Володимир Адамович, го-
ловний технолог підприємства, охаракте-
ризував роботу оприскувачів виробництва 
HARDI:

 – NAVIGATOR 3000 – це обприскувач 
фірми HARDI, який ми вже використовуємо 
і продовжуємо потихеньку закуповувати у 

господарство. Адже перед тим як прийня-
ти рішення про придбання, ми протестува-
ли багато машин, проте саме обприскувач 
NAVIGATOR показав найкращі результати. 
Щороку в господарство ми закуповуємо 
8 обприскувачів. На даний момент маємо 
вже 24 обприскувачі. 

Якщо говорити про застосування цього 
агрегату, то це дуже високотехнологічна ма-
шина, яка рівномірно розподіляє пестициди 
по площі та культурах і забезпечує високий 
рівень ефективності обробок засобами за-
хисту рослин. На цьому обприскувачі під 
час самого процесу заправлення йде значна 
економія часу, і до того ж нам не потрібно 
шукати жодних шлангів, додаткових агре-
гатів – він заправляє сам себе. На обприску-
вачі також встановлений дуже ефективний 
змішувач робочого розчину, який змішує 
всі засоби захисту і подає готову суміш до 
основного бака.

– Під час роботи в полі, – продовжує наш 
співрозмовник далі, – обприскувач рівно-
мірно розподіляє робочий розчин, починає 

працювати з першої ж секунди. Немає жод-
них проливань, прогалин, адже він одразу 
рівномірно починає процес обприскування, 
це по-перше. По-друге, його продуктив-
ність порівняно з іншими обприскувачами, 
які є в нашому господарстві, я б сказав, на-
багато вища – цей агрегат завжди робить за 
зміну на 10–15 га більше, а за сезон – приб-
лизно на 9–10 тис. га. Як відомо, кожна 
культура потребує кількаразової обробки, 
тож обприскувач обробляє одну культуру 
декілька разів різними засобами захисту 
рослин.

Дуже важливо ще до придбання техніки 
чітко визначитися як із виробником, так і з 
постачальником: щоб машина була укомп-
лектована відповідно до сучасних техноло-

гій, а сервіс обслуговування був на найви-
щому рівні.

Наш постачальник – ТОВ «Спектр-Агро». 
Сервіс у компанії на дуже високому рівні, – 
зауважує агроном. – Траплялися, звісно, 
незначні поломки: там десь шланг лопав 
тощо, але буквально за 3 години спеціаліс-
ти сервісної служби вирішували всі ці про-
блеми. Тож хочеться ще раз наголосили, що 
сервіс у компанії «Спектр-Агро» на високо-
му рівні, і жодних претензій до сервісної 
служби в нас немає. Втім, як і до обприску-
вача компанії HARDI, так і до постачальника 
також, адже замовлення, на які ми даємо 
запит, вимоги, які ми висуваємо до агрегату 
– все виконують вчасно і в технологічному 
процесі вони нас цілком забезпечують. 

Наша компанія співпрацює з ПП 
«Агро-Експрес-Сервіс» і в сегменті насіння 
також. Під час роботи з нашим партнером 
ми використовуємо дуже лояльну програму 
взаєморозрахунків: кредитування, відстро-
чений та вексельний розрахунки, взаємоза-
лік сільськогосподарською продукцією. По-

при те, що є багато трейдерських компаній, 
ми завжди готові запропонувати прий нятну 
ціну – не для власного заробітку, а задля 
допомоги клієнтові в отриманні прибутку. 
Це господарство є тому прикладом: уже 
третій рік поспіль ми закуповуємо цукор 
в «Агро-Експрес-Сервісу», таким чином 
проводячи взаєморозрахунок між нашими 
компаніями.

Тож побажаємо господарству ПП 
«Агро-Експрес-Сервіс» так тримати й нада-
лі, бути першими в нашій галузі, а всім пра-
цівникам – натхнення, здоров’я та мирного 
неба.

Сергій Сухецький, 
заступник комерційного директора  

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

Германович Ярослав Іванович
(головний агроном)

Шинкарук Володимир Адамович 
(головний технолог)

Головні інженери:
Сименюк Василь Миколайович (верхнє фото, зліва)

Новацький Михайло Миколайович (верхнє фото, справа)
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днією з основних умов одержання 
високих та стабільних урожаїв є забезпечення 
здорових та одночасних сходів оптимальної 
густоти. Інформативними показниками, що ха-
рактеризують початковий етап росту насіння, а 
також його посівні якості, є енергія проростан-
ня, лабораторна схожість, сила росту, друж-
ність та швидкість проростання. Енергія про-
ростання, зокрема, дає досить повне уявлення 
про потенційну польову схожість і врожайність 
насіння, характеризує здатність насіння давати 
вчасні й дружні сходи. Лабораторна схожість 
визначає посівні якості насіння та є основною 
характеристикою його загальної життєздатно-
сті. Для об`єктивної оцінки якості насіння необ-
хідно використовувати комплекс показників: 
енергія проростання, інтенсивність початково-
го росту, лабораторна схожість, маса насіння 
тощо. Початкові етапи онтогенезу є важливим 
підґрунтям для подальшого розвитку рослин і 
формування високого врожаю. 

Проростання, з морфологічної точки зору, – 
це процес перетворення зародка на про-
росток; з фізіологічної – відновлення мета-
болізму та росту; з біохімічної – послідовна 
диференціація окислювальних і синтетичних 
механізмів. Насіння з високою схожістю (по-
над 95%) зазвичай має й високу енергію 
проростання. Таке насіння в польових умовах 
швидше сходить, забезпечуючи краще вижи-
вання рослин.

В останні п’ять років майже в усіх регіонах 
України у період осінньої посівної кампанії 
створюються не зовсім сприятливі умови для 
проростання озимих. Однією з ключових про-
блем залишається дефіцит вологи в посівному 
шарі ґрунту, до якого часто додається високий 
температурний режим. За таких умов необхід-
но максимально стимулювати початкові темпи 
росту проростків. Вирішити ці проблеми мож-
ливо за допомогою передпосівної обробки 
насіння мікроелементами та протруйниками. 
По-перше, розвиток потужної кореневої си-
стеми сприятиме збільшенню площі поглинан-
ня вологи та елементів живлення. По-друге, ін-
тенсивний початковий розвиток зеленої маси 
рослин дасть змогу рослинам швидше запу-
стити процеси фотосинтезу та накопичення 
таких необхідних для перезимівлі вуглеводів.

Для забезпечення наших партнерів якісни-
ми препаратами, що можуть задовольнити 
потреби культур у період активного початко-

вого росту, компанія «Спектр-Агро» створи-
ла препарат для передпосівної обробки на-
сіння – Спектрум® АскоСтарт. Для вивчення 
ефективності цього добрива ми сумісно з дер-
жавним підприємством НААН провели лабо-
раторні та вегетаційні дослідження дії препа-
рату на посівний матеріал таких культур, як 
озима пшениця, ячмінь і ріпак.

Використання препарату для передпосів-
ної обробки насіння Спектрум® АскоСтарт у 
нормі 3,0 л/т позитивно вплинуло на енергію 
проростання та лабораторну схожість насін-
ня, а також на біометричні показники росту та 
розвитку рослин, а саме: висоту проростків, 
сиру масу надземної частини, довжину і масу 
кореневої системи.

За результатами лабораторних досліджень 
із перевірки енергії проростання та схожості 
насіння, встановили, що обробка насіння 
препаратом Спектрум® АскоСтарт (3,0 л/т) 
забезпечила підвищення енергії проростання 
у пшениці озимої сорту Подолянка на 8,3%, 
схожості відповідно на 2,7% порівняно з конт-
рольними варіантом, де обробку провели ди-
стильованою водою (табл. 1).

Аналогічну залежність від обробки насіння 
препаратом Спектрум® АскоСтарт (3,0 л/т) 
спостерігали на озимому ячмені сорту Достой-
ний: енергія проростання становила 77,8%, 
що на 6,8% більше ніж на контрольному ва-
ріанті, лабораторна схожість відповідно – 

95,7%, що на 1,9% більше порівняно із контро-

лем, де обробку проводили дистильованою 
водою. Схожа ефективність добрива Спек-

трум® АскоСтарт була і за обробки насіння 
ріпаку озимого сорту Антарія: енергія проро-

стання підвищувалася на 4,3%, а лаборатор-

на схожість – на 4,6% відповідно.
Також встановили, що препарат для пе-

редпосівної обробки насіння Спектрум® 

АскоСтарт (3,0 л/т) сприяв не лише стимуля-
ції росту проростків озимої пшениці, ячменю та 
ріпаку, а й кращому розвитку кореневої систе-
ми досліджуваних рослин. Тож завдяки оброб-
ці насіння препаратом Спектрум® АскоСтарт 
уже через добу після закладання насіння на 
пророщування воно мало паросток завдовжки 
в середньому 1–3 мм, тоді як на контрольному 
варіанті проростання не було. На четверту добу 
варіант досліду з обробкою насіння пшениці 
озимої сорту Подолянка препаратом Спек-

трум® АскоСтарт переважав контрольний 
варіант за довжиною кореневої системи на 1,6 
см і становив відповідно 5,98 см, у ячменю – на 
1,4 см, а у ріпаку на – 2,78 см. На варіанті дослі-
ду з передпосівною обробкою насіння препа-
ратом Спектрум® АскоСтарт (3,0 л/т) спосте-
рігали закладання більшої кількості основних 
та бічних коренів від 3–5 шт., що на 1–3 шт. 
більше порівняно з контрольним варіантом. 
Перевага варіанту з обробкою насіння препа-
ратом Спектрум® АскоСтарт полягає у хіміч-
ному складі цього добрива, одним із основних 
компонентів якого є 31,8% сполук фосфору, які 

Спектрум® АскоСтарт – 
стратегічний потенціал для озимих

О
Довжина 
кореневої 

системи становила
4,82 см

Мал. 1.  Вплив Спектрум® АскоСтарт 
на лабораторну схожість насіння озимої пшениці

Контроль на 4-й день АскоСтарт 3,0 л/т на 4-й день

Довжина 
кореневої 

системи становила
5,98 см

+1,6 см
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на початкових фазах росту та розвитку рослин 
відіграють особливо важливу роль, оскільки 
беруть участь у формуванні кореневої систе-
ми: завдяки легкодоступним сполукам фосфо-
ру, які надходять до ендосперму та активують 
процеси коренеутворення. Відтак накопичуєть-
ся більша кількість запасних речовин, особли-
во цукрів, що підвищує концентрацію клітин-
ного соку і позитивно впливає на формування 
морозо- та зимостійкості. 

Ще однією перевагою препарату є інша 
його інша складова – 5% витяжки екстракту 
морських водоростей Ascophyllum nodosu. Це 
комплекс біологічно активних речовин таких 
як альгінова кислота, натуральні амінокисло-
ти, полісахариди, гормони та вітаміни. Бетаїн 
стимулює синтез хлорофілу, посилює здатність 
кореневої системи поглинати воду, підвищує 
стійкість рослин до низьких та високих темпе-
ратур. Полісахариди поліпшують проникнення 
поживних речовин і води у клітини рослин та 
слугують джерелом енергії. Вітаміни та амі-
нокислоти стимулюють поділ клітин, синтез 
білків, переривають стан спокою насіння та 
активізують процес проростання, сприяють 
активному поглинанню води й калію, підви-
щують холодостійкість і стійкість рослин до 
стресів. Гібереліни є активаторами так званих 
початкових ефектів у рослині: проростання 
насіння, вихід рослини у трубку, формування 
насіння, впливають на розтягнення клітин та 
проникність клітинної стінки, сприяють росту та 
розвитку. Цитокініни залучені у багатьох фізіо-
логічних процесах рослини: морфогенезі паго-
на та кореня, дозріванні хлоропластів, лінійно-
му рості клітин, утворенні додаткових бруньок 
і старінні. Ауксини здійснюють вирішальний 
вплив на розтягнення клітин та еластичність 
клітинних стінок, регулюють ріст кореня, утво-

рення бокових коренів та визначають довжину 
кореневої системи, а відповідно, й укорінення 
рослин. Альгінова кислота допомагає утриму-
вати воду в коренях, сприяє кращому погли-
нанню елементів живлення.

У результаті спостережень також відмітили 
поліпшення біометричних показників проро-
стків досліджуваних культур за обробки насін-
ня препаратом Спектрум® АскоСтарт у нормі 
3,0 л/т. Так, на варіанті досліду із передпосів-
ною обробкою насіння пшениці озимої сорту 
Подолянка добривом Спектрум® АскоСтарт 
висота проростків становила 8,48 см, що на 
24% переважала контрольний варіант, маса 
надземної частини – 4,90 г, що на 15,8% біль-
ше ніж на контролі, довжина кореневої си-
стеми перевершувала контрольний варіант на 
24,3%, а маса на 17,5% відповідно. 

На аналогічному варіанті з передпосівною 
обробкою насіння озимого ячменю препа-

ратом Спектрум® АскоСтарт (3,0 л/т) ви-
сота проростків переважала контрольний 
варіант на 4%, їхня маса – на 22,4%, дов-
жина кореневої системи – на 7,7%, а маса 
кореневої системи – на 8,6%. Також відмі-
тили поліпшення біометричних показників 
на проростках ріпаку озимого. 

На основі проведених досліджень та спо-
стережень можна зробити висновок, що 
використання препарату для передпосівної 
обробки насіння Спектрум® АскоСтарт 
підвищує інтенсифікацію процесів проро-
стання і стимулює початкові етапи росту та 
розвитку рослин.

Марина Кушнір, 
керівник департаменту 

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

Таблиця 1. Вплив передпосівної обробки на посівні якості насіння озимих культур

Варіант Енергія проростання % до контролю Лабораторна схожість % до контролю

Озима пшениця (сорт Подолянка)

Контроль 76 - 92,3 -
Спектрум® АскоСтарт 84,3 8,3 95 2,7

Озимий ячмінь (сорт Достойний)

Контроль 71 - 93,8 -
Спектрум® АскоСтарт 77,8 6,8 95,7 1,9

Озимий ріпак (сорт Антарія)

Контроль 84,7 - 93,5 -
Спектрум® АскоСтарт 89 4,3 98,1 4,6

Таблиця 2. Вплив передпосівної обробки насіння препаратом Спектрум® АскоСтарт на показники росту рослин

Варіант

Висота 

проростків

Сира маса надземної частини 

100 шт. проростків

Довжина кореневої 

системи

Сира маса кореневої системи, 

100 шт. проростків

см % г % см % г %

Озима пшениця (сорт Подолянка)

Контроль 6,84 - 4,23 - 10,5 - 5,48 -
Спектрум® АскоСтарт 8,48 24,0 4,90 15,8 13,1 24,3 6,44 17,5

Озимий ячмінь (сорт Достойний)

Контроль 6,20 - 5,80 - 10,4 - 7,0 -
Спектрум® АскоСтарт 6,45 4,0 7,10 22,4 11,2 7,7 7,6 8,6

Озимий ріпак (сорт Антарія)

Контроль 4,42 - 2,90 - 7,07 - 0,90 -
Спектрум® АскоСтарт 4,78 8,2 3,20 10,4 7,42 5,0 1,10 12,2

Формує від 1-3
корінців

Формує від 3-5
корінців

Мал. 2. Ефективність передпосівної обробки насіння озимої пшениці 
препаратом Спектрум® АскоСтарт 
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станнім часом досить актуально для бізнесу постало питан-
ня щодо можливості ведення господарської діяльності на території 
проведення антитерористичної операції? Чи відповідає вимогам за-
кону укладення господарських договорів із юридичними особами, 
зареєстрованими в зоні проведення АТО? Чи не підпадають ці дії під 
поняття «фінансування тероризму»? Отже, проаналізувавши чинне 
законодавство України, повідомляємо таке:

14 квітня 2014 р. відповідно до Указу Президента України №405/2014 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квіт-
ня 2014 р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної за-
грози та збереження територіальної цілісності України» розпочато про-
ведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на під-
приємницьку діяльність, не заборонену законом.

Згідно зі ст. 43 Господарського кодексу України підприємці мають 
право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена законом. Особливості здійснення окре-
мих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

У ст. 3 Цивільного кодексу України міститься аналогічна норма, 
при цьому як однин із принципів цивільного законодавства вказана 
свобода договору і свобода підприємницької діяльності, не забо-
роненої законом.

Спеціальний Закон України «Про тимчасові заходи на період про-
ведення антитерористичної операції» №1669-VII від 2 вересня 2014 
р. визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення 
антитерористичної операції й осіб, які проживають у зоні проведен-
ня антитерористичної операції або тих, хто переселився із цієї тери-
торії на час її проведення .

При цьому, проаналізувавши норми зазначеного вище Зако-
ну, можна констатувати, що він не містить будь-якої заборони на 
ведення господарської діяльності в зоні проведення АТО підпри-
ємствами, зареєстрованими на території України, а також підпри-
ємствами, зареєстрованими в зоні проведення АТО, і не перереє-
строваними на території України.

Про це, зокрема, свідчать передбачені зазначеним вище законом 
норми про те, що ліцензії і документи дозвільного характеру, вида-
ні суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території 
проведення антитерористичної операції, термін дії яких закінчився 
в період її проведення, вважаються дійсними на період проведення 
антитерористичної операції.

На час проведення антитерористичної операції суб’єктів господарю-
вання, що здійснюють діяльність на території проведення АТО, звіль-
няють від сплати за користування земельними ділянками державної 
та комунальної власності. Крім того, скасована на період проведення 
антитерористичної операції орендна плата за користування державним 
і комунальним майном суб’єктами господарювання, які здійснюють ді-
яльність на території проведення антитерористичної операції.

Отже, суб’єкти господарської діяльності не обмежені територією 
її здійснення. Незалежно від того, в якій області зареєстрований 
суб’єкт, він може вести підприємницьку (господарську) діяльність 
на всій території України та за її межами. 

Відповідно до ст. 67 Господарського кодексу України відносини 
підприємства з іншими організаціями, підприємствами, громадяна-
ми в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 
договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визна-
ченні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що 
не суперечать законодавству України.

Таким чином, ведення господарської діяльності в зоні про-

ведення АТО підприємствами, зареєстрованими на тери-

торії України, а також підприємствами, зареєстрованими в 

зоні проведення АТО, і не перереєстрованими на території 

України є цілком законними, як і укладення угод (операцій) 

із підприємствами, що перебувають у зоні АТО, і проведення 

фінансових розрахунків з такими підприємствами є правомір-

ною господарською діяльністю та відповідає чинному законо-

давству України.

Наталія Білецька, юрист e-mail: 
nataliya.biletska@spectr-agro.com

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЩОДО ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНІ АТО

СПЕКТР Поради юриста
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Реглор Спектрум

ШВИДКИЙ 
НЕСЕЛЕКТИВНИЙ

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

Переваги для фермера
Спрощене збирання ― підсушує зелені і вологі органи рослин, суттєво 
заощаджує паливо, дозволяє регулювати терміни збирання
Санітарна дія ― знищує бур’яни, зупиняє розвиток хвороб 
(фітофтороз, біла і сіра гнилі)
Контроль якості ― пришвидшує дозрівання, робить його більш рівномірним, 
скорочує втрати насіння при збиранні, знижує вологість насіння, зменшує 
витрати на сушку
Альтернатива гліфосатам ― можна застосовувати як гербіцид суцільної дії 
для культур, де є загроза фітотоксичної дії парів гліфосатів



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

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

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

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

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

(0432) 65 89 19

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

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

(0569) 69 62 82

5 Житомирське представництво
10000
вул. Малинська, 4
м. Житомир

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

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

(06143) 4 47 74

7 Київське представництво     

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

(044) 520 94 30;

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

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64600 
вул. Жовтнева, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

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

(067) 232 84 15

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

(067) 824 21 24

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

(0482) 394 700

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

(0532) 50 80 53

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

(067) 501 32 97

15 Сумське представництво
40004
вул. Кооперативна, 19
м. Суми                                                                

(0542) 600 136   

16 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

17 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

18
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

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

(0382) 670-999

20 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

21 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75
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