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СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Єгоров Сергій Вікторович

Програміст 1С

Про себе: Люблячий батько чотирьох 
чудових дітей

Освіта: Вища. Закінчив Київський 
національний університет технологій 
і дизайну, здобув спеціальність 
«Інформаційні технології 
проектування».

Досвід роботи: 2008-2017 ТОВ 
«Орієнтир-Буделемент, програміст 1С

Хобі: Фінансова грамотність

Центральний офіс, «Спектр-Агро»

Бондар Віта

Помічник генерального 

директора з бізнесу

Про себе: відповідальна, креативна 
та комунікабельна, люблю пізнавати 
нове, ставити цілі й досягати їх

Освіта: вища. Закінчила Київський 
національний економічний 
університет ім.Вадима Гетьмана 
та здобула кваліфікацію магістра з 
економіки підприємства

Досвід роботи: працювала помічником менеджера 
господарства у ДП «Ферми ДАНАМ»

Мій життєвий девіз: «Постійно самовдосконалюйся!»

Хобі: фотографія

Центральний офіс, Спектр-Агро

Лавренчук Андрій

Менеджер з постачання 

відділу по роботі з 

ключовими клієнтами

Про себе: 30 років. Неодружений

Освіта: Вища. Закінчив Полтавську  
Державну Аграрну Академію.

Досвід роботи: Попереднім місцем 
роботи був Український Аграрний 
Холдинг, де відпрацював 4 роки на 
посаді агронома.

Мій життєвий девіз: «Бачу ціль, не бачу перешкод».

Хобі: футбол, активний відпочинок, книги.

Центральний офіс, Спектр-Агро

Продукт-менедежер

Ворона Олександр

Про себе: народився 11 травня 1988 р. 
Одружений, виховую сина.

Освіта: вища, в 2012 році закінчив 
Полтавську Державну аграрну 
академію, факультет «Агротехнології та 
Екології», спеціальність «Агроном».

Досвід роботи: з 2013 по 2015 р. 
працював менеджером з продажу 
насіння та добрив. 2016 р. – агроном у 
господарстві ПСП «Дружба», Полтавська обл. Семенівський 
р – н. 2017 р. – проходив стажування з агрономії  в с/г 
кооперативі Farmers Cooperative Society, Iowa, USA. У «Спектр-
Агро» прийшов з компанії «Астра», де працював продукт – 
менеджером напрямку посівної техніки.

Мій життєвий девіз: «Успіх – це здатність йти від однієї 
невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму».

Хобі: Мотоспорт, футбол, єдиноборства.

Центральний офіс, ТОВ Спектр-Агротехніка

Козуб Анна

Бухгалтер

Про себе: життєрадісна та 
цілеспрямована, люблю 
подорожувати та відкривати нові для 
себе місця. Заміжня.

Освіта: в 2012 році закінчила 
Національний університет Державної 
податкової служби України, за 
спеціальністю «Фінанси та банківська 
справа»

Досвід роботи: трудовий стаж 7 років, останні 3 роки 
працювала в ПАТ Укрсоцбанк на посаді гол. економіста 
відділу закупівель та контрактів.

Мій життєвий девіз: «Є тільки тут і зараз, тому треба жити 
сьогоденням, з надією на майбутнє і уроками минулого».

Хобі: цікавлюсь виробами ручної роботи: вишивка 
бісером, декоративний посуд, декупаж. Маю невелику 
колекцію чашок з логотипами українських банків.

Центральний офіс, Спектр-Агротехніка

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

та постачальник, але й чудовий 
роботодавець, який піклується про 

своїх працівників та має відмінну 
репутацію. Наша динамічна команда 

не стоїть на місці, розвивається 
та поповнюється свіжими головами 

й силами. До Вашої уваги 
представляємо нових співробітників 

у рубриці «Нові обличчя».
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Лесик Віктор Володимирович

Інженер з ремонту 

м. Тернопіль

Про себе: Працелюбивий, стараний, 
компанійський

Освіта: Незакінчена вища

Досвід роботи:  15 років відходив в 
море, 20р. сфндвг «МРІЯ».

Мій життєвий девіз: Можливо все 

Хобі: Виноград, вино.

Хорхула Костянтин

Адміністратор з обліку 

та адміністрування

Досвід роботи: з 1992 по 2003 
рр., працював агрономом у 
господарствах Запорізької та 
Херсонської обл., з 2003 р. по 2018 
р. менеджером з продажу насіння у 
ТОВ «Агрофармахім», ТОВ «Агральп 
Україна».

Мій життєвий девіз: «Надійся на 
краще, готуйся до гіршого».

Хобі: книги, кіно, музика, активний відпочинок.

Севостьянов Сергій Дмитрович

Інженер з ремонту м. 

Чернігів

Про себе: Народився 13 серпня 1979 
року в місті Костянтинівка Донецької 
області. Одружений, маю двох 
доньок 7 та 15 років.

Освіта: вища. В 2002 році закінчив 
Ніжинський агротехнічний інститут 
отримавши повну вищу освіту 
за спеціальністю «Механізація 
сільського господарства» та здобувши кваліфікацію 
інженера – механіка.

Досвід роботи: маю великий досвід роботи. Останнє 
місце роботи – ТОВ «Агротехсоюз», де працював 
інженером-механіком.

ТОВ «Спектр-Агротехніка» Дніпропетровське представництво

ТОВ «Спектр-Агротехніка»
Ігошев Вадим

Менеджер з логістики

Про себе: народився у 1981 році у м. 
Сєвєродонецьк 

Освіта: вища. Закінчив Донецький 
Національний Університет за 
спеціальністю «Фінанси».

Досвід роботи: маю більш 
ніж 15-річний досвід роботи в 
сфері постачання та логістики, 
зокрема працював начальником відділу ЗЕД у ВАТ 
«Лисичанська сода» та начальником відділу постачання 
Українсько-Польського ТОВ «Віко-Україна», логістом в 
міжнародних недержавних установах.

Мій життєвий девіз: «Все в наших руках, тому їх не 
можна опускати!»

Хобі: собаки, в мене сибірський хаскі.

Луганське представництво,Спектр-Агро

Логунець Максим

Менеджер з логістики

Про себе: народився 5 травня 1997 
року в м. Бердичів Житомирської 
області.

Освіта: Наразі здобуваю освіту в 
Вінницькому аграрний університеті на 
аграномічному факультеті.

Досвід роботи: працював на посаді 
“Помічник машиніста екструдера” у 
ТОВ “ТІС-Полісся”, на посаді “Комплектувальника” у 
ТОВ “Веско Інвест”.

Мій життєвий девіз: «Гарна ідея без дій - ніщо».

Хобі: Захоплююся тенісом, футболом та малюванням

Вінницьке представництво, Спектр-Агро
Москвітін Юрій

Менеджер з логістики

Освіта: фізико-математична; 

Досвід роботи:  працював у 
місцевому телебаченні, фінансовому 
управлінні райдержадміністрації; 
з 2001 р. почав працювати у сфері 
сільського господарства;

Девіз: «Своїх не покидаємо»;

Хобі: з плином часу – змінюються;  
зараз - пасіка.

Харківске представництво
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ля українських аграріїв сьогодні є 
очевидним той факт, що для ведення при-
буткового господарювання необхідно мати 
комплексний підхід до всіх його процесів: 
точного землеробства, автоматизації ви-
робничих процесів, всебічного контролю 
над розподілом та використанням фізич-
них і фінансових ресурсів. У зв’язку з цим 
можна спостерігати як на ринку з’являються 
різноманітні інструменти для підвищення 
продуктивності всіх сфер агробізнесу. Але 
їх відокремлене використання, вивчення 
особливостей кожного з них, пристосу-
вання до загального робочого процесу не 
завжди полегшує завдання, а інколи може 
й зменшувати ефективність впровадження 
передових технологій. 

Міжнародний лідер із постачання даних 
супутникового моніторингу с.-г. культур 
Geosys (http://www.geosys.com/) розпо-
чав співпрацю з українською компанією 
Global GIS (http://globalgis.com.ua/), яка 
спеціалізується на інформаційних системах 
точного землеробства. Мета об’єднання зу-
силь лідерів галузі – створення універсаль-
ного інструменту точного землеробства че-
рез веб-сервер «Агропортал» від Global GIS, 
який уже об’єднує такі основні напрями, як: 
• Земельний кадастр
• Паспорти полів
• Технологічні карти
• Облік механічних робіт
• GPS-моніторинг ТЗ
• Агроконтроль
• Агрохімічний аналіз ґрунту
• Диференційне внесення добрив
• Обстеження за допомогою БПЛА
• Інтеграція 1С та ін.

Відтепер у рамках цієї співпраці даний 
список буде поповнено опціями точного 
землеробства та даними супутникового мо-
ніторингу, наявними в портфелі продуктів 
компанії Geosys. Cеред основних опцій су-
путникового моніторингу можна виділити: 
• Індекси вегетації: можливість використання 

чотирьох різних індексів вегетації для аналі-
зу стану посівів: NDVI, GNDVI, CVI, EVI.

•  Графіки вегетації: відображення динамі-
ки розвитку вегетації поточного і попе-
редніх сезонів. Створені на базі супутни-
кових даних щоденного оновлення.

• Карти неоднорідності вегетації: відобра-
жають неоднорідність розвитку посівів у 
межах кожного зареєстрованого поля. 
Засновані на супутникових знімках се-
реднього розрізнення, з оновленням що 
5 днів.

•  Зонування: визначення зон продуктив-
ності поля за допомогою історичних карт 
NDVI.

•  Створення карт-завдань щодо дифе-
ренційного внесення азотних добрив: 
карти-завдання, складені на основі ос-
танньої доступної карти неоднорідності 
поля.
Серед середньострокових планів із роз-

витку супутникового моніторингу компа-
нія Geosys, у рамках проекту UrtheDaily™ 

(https://www.urthecast.com/urthedaily/), 
планує постачати карти неоднорідності ве-
гетації з роздільною здатністю 5 м на що-
денній основі вже в 2020 році, що стане 
знаковою подією в галузі й принесе користь 
аграріям усього світу.

Ключові переваги супутникових да-

них для сільськогосподарських компа-

ній у їхній повсякденній роботі:

Оцінка зон продуктивності поля та управ-
ління внесенням добрив

Карти містять інформацію про потенці-
ал поля. Можливість визначення ділянок із 
плодючим і неплодючим ґрунтом, на їхній 
основі сприяє формуванню стратегій висіву 
та внесення добрив.

Сучасні інструменти точного 
землеробства від компаній 

Global GIS та Geosys
Д
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Спочатку зображення діляться на зони 
продуктивності поля, а потім використову-
ються для зонального управління, напри-
клад, шляхом застосування дозованої кіль-
кості ЗЗР, добрив та мікродобрив.

Контроль вегетації культури протягом сезону 
Можливість відстежувати зростання рос-

линності через один тиждень після сівби дає 
агроному змогу перевіряти рівень однорід-
ності вегетації у масштабах поля та швидко 
виявляти проблеми.

Моніторинг культур
Щоденний моніторинг дозволяє оцінити 

ситуацію на кожному полі в режимі реаль-
ного часу та визначити наслідки несприят-
ливих явищ. Користувачам регулярно на-
дають карти неоднорідності вегетації, що 
допомагає їм у проведенні цільової пере-
вірки стану культури та оперативного пла-
нування необхідних технологічних робіт.

Урожайність
Завдяки графіками розвитку вегетації ко-

ристувачі мають змогу порівняти ситуацію 
поточного сезону з попередніми, визначи-
ти потенційну врожайність, що сприятиме 
оцінці фінансових ризиків і прийняттю від-
повідних стратегічних рішень.

Агрохолдинги, середні та малі фермер-
ські господарства, агролабораторії, банки 
та дистриб’ютори сільськогосподарських 
товарів тепер можуть отримати доступ 
до високоякісних супутникових даних за 
допомогою універсального інструменту, 
оснащеного широким набором функцій. 
Ця співпраця є чудовим прикладом взає-
модії двох високотехнологічних організацій 
задля кращого обслуговування ключових 
учасників сільськогосподарської галузі.

Основними перевагами інструменту 

«Агропортал» є:

• Безпека: інструмент може бути розгорну-
тий не на базі хмарних рішень, а на сер-
верах господарства.

• Можливість легко доповнювати інстру-
мент іншими модулями ззовні.

• Одноразова сплата за підписку.
• Якісні дані супутникового моніторингу з 

науковою експертизою.

КОНТАКТИ

Якщо ви зацікавлені в отриманні 
додаткової інформації про інструмент 

точного землеробства «Агропортал» та дані 
супутникового моніторингу, будь ласка, 

звертайтесь до нас:

Geosys: 
Юрій Пекун, y.pekun@geosys.com, +38 

(097) 796 02 43

Global GIS: 

Віталій Бєлєнков, 
info@globalgis.com.ua, 
+38 (096) 507 93 37

а сьогоднішній день більшість 
компаній уже оптимізували свої основні 
бізнес-процеси і впровадили системи для 
ведення взаємин з клієнтами. Для цих ці-
лей застосовують CRM-системи (Customer 
Relationship Management), призначені для 
автоматизації стратегій взаємодії з клієнта-
ми, зокрема для підвищення рівня продажів, 
оптимізації маркетингу й поліпшення обслу-
говування клієнтів.

«Спектр-Агро» також активно оптимізує 
роботу з допомогою CRM-системи bpm’online 
від вітчизняного вендора компанії Terrasoft.

Орієнтація компанії на вдосконалення 
відносин із клієнтами зумовлена низкою 
факторів, зокрема посиленням конкуренції, 
підвищенням вимог покупців до якості про-
понованих продуктів і рівнем сервісу, зни-
женням ефективності «традиційних» мар-
кетингових засобів, а також появою нових 
технологій взаємодії з клієнтами.

Знання своїх клієнтів, задоволення запи-
тів і потреб кожного з них можуть дозволи-
ти нашій компанії отримати нові можливості 
для збуту товарів та послуг, стати основним 
чинником стабільного розвитку і джерелом 
довгострокової конкурентної переваги ком-
панії на ринку.

За інтеграції з іншими процесами, CRM 
стає дуже потужним інструментом для досяг-
нення успіху.

Керувати даними стане 
набагато простіше

CRM дозволить управляти даними і від-
стежувати інформацію про клієнтів, яка ча-
сто одночасно вноситься декількома відді-
лами компанії, такими як відділ продажів, 
маркетингу й бухгалтерського обліку. Таке 
розподілення часто призводить до поганого 
управління даними, подвоєння інформації, 
але з CRM-системою ця інформація буде ін-
тегрована в єдину платформу.

Створення якісних відносин 
із клієнтами

Одна з переваг використання CRM – 
більш ефективна взаємодія з клієнтами, на-
приклад, ми зможемо зробити електронну 
розсилку, орієнтуючись на певні групи клієн-
тів. Використання CRM дає нам можливість 
краще зрозуміти своїх користувачів і їхні 
потреби, допоможе залучати та утримувати 
клієнтів.

Збільшення рівня продажів
Використання CRM створює потенційні 

можливості для продажу наших товарів і 
послуг. Підвищення рівня продажів та пере-
хресні продажі тепер стануть набагато до-
ступнішими.

CRM зберігає дані, такі як історія поку-
пок для кожного клієнта, і покращує систе-

му рекомендацій подібних продуктів з тієї 
ж категорії, що й попередні покупки клі-
єнта (підвищення рівня продажів) або ж 
продуктів із супутніх категорій (перехресні 
продажі). Відтак з’являються нові можли-
вості, і ми зможемо легко просувати реко-
мендовані продукти серед своїх користу-
вачів.

Ефективна комунікація 
між усіма підрозділами 
організації

Використання CRM для обробки і зберіган-
ня всієї інформації про клієнтів різними від-
ділами компанії спрощує стандартизацію да-
них. Це також усуває розбіжності між різними 
відділами, що сприяє побудові надійних ко-
мунікацій усередині компанії й підвищенню 
ефективності. За допомогою CRM ми змо-
жемо згрупувати дані, які мають відношення 
до кожного відділу компанії, і кожному з них 
буде зручніше переглядати всю необхідну ін-
формацію.

Із задоволенням відповім 

на ваші запитання!

Олександра Ламах,
менеджер із впровадження CRM 

ТОВ «Спектр-Агро»
Oleksandra.Lamakh@spectr-agro.com

Навіщо компанії 
впровадження CRM?

Н
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Якою є історія назви Вашого госпо-

дарства?

Коли я організовував господарство і 
написав статут, то підготував документи 
під назву «Мрія». Під час реєстрації з’ясу-
валося, що така назва вже є, отож я до-
повнив 2000 за роком заснування. З того 
часу господарство так і називається. Роз-
ташовано воно в селі Барахти Васильків-
ського району на Київщині.

Чим Ви займалися до 2000-го року?

Був енергетиком у місцевому господар-
стві. Потім вирішив піти на «власний хліб». 
Відтоді й дотепер фермерую та вдоско-
налююся. З року в рік набираюся досвіду, 
вчуся, тренуюся. Не завжди все гладко 
складається, але виходить. Люблю порів-
нювати свій досвід із досвідом більших 
і потужніших господарств. І не «пасу за-
дніх» – не відстаю від них за врожайністю. 
Якщо сам чогось не знаю, то намагаюся 
десь щось почерпнути, набратися досвіду, 
з цією метою відвідую різноманітні семіна-
ри та дні поля. З повагою ставлюся до тих 
людей, які мають знання, і охоче ними ді-
ляться. Хапаю таку інформацію, як повітря. 

Скільки гектарів обробляєте?

Наразі обробляємо 150 га. Технічні по-
тужності дозволяють обробляти більше, 
але навкруги зайняті всі угіддя. Знарядь 
праці в нас вистачає для обробки своїх 
площ та надання послуг. Це є частиною 
нашої діяльності. 

Яка у вас структура посівів?

На такому об’ємі землі організувати 
пристойну сівозміну, на жаль, не вдаєть-
ся. На початку мали трипільну: пшениця, 
соя, гречка. Потім вирішили перейти на 
кукурудзу та соняшник. Інколи сіємо сою 
і пшеницю. Цього року мали 65 га кукуру-
дзи, а решта – соняшник. На наших полях 
чорноземи середньосуглинкові. 

Яку врожайність отримали цьогоріч?

Соняшнику зібрали 3,3 т/га. Я вва-
жаю, що це гідний урожай. Тим паче, що 
ми не заощаджуємо на насінні, засобах 
захисту і на технології. В очікуваній уро-
жайності соняшнику я помилився лише 
на 0,3 т/га, а в прогнозах розраховували 
на 3 т/га. Сіяли гібрид ДАУ Сідс 421. По 
кукурудзі ми «заклали» 10 т/га планової 
урожайності. Ще не зібрали, але попе-
редні підрахунки показали приблизно 11 
т/га. Точніший результат покажуть, звіс-
но, бункер та елеватор. Підживлювали 
посіви курячим гноєм (10 т/га), бо куку-
рудза любить органіку. 

Де сушите і зберігаєте врожай?

Недалеко від нас розташований еле-
ватор компанії «Агротрейд», а ще во-
зимо на КХП під Кагарлик. На обох 
елеваторах дещо відрізняються умови 
приймання і вивантаження, можливість 
проміжного зберігання та надання їх-
нього транспорту, що є важливим для 
нас. Оскільки в сезон ми потребуємо до 
100 вантажівок лише під кукурудзу.

Для проміжного зберігання зерна 
орендуємо приміщення, якщо не всти-
гаємо відвантажити збіжжя на елеватор. 
Соняшник продаємо відразу, бо треба 
розрахуватися за виробничі засоби, за-
купити добрива, провести плановий ре-
монт техніки тощо. Кукурудзу зберігати-
мемо довше. 

Скільки років працюєте із компані-

єю «Спектр-Агро»?

Близько 10 років. Через них на умо-
вах товарного кредиту купуємо увесь 
комплекс для вирощування сільсько-
господарських культур: насіння, до-
брива і ЗЗР, а також мікродобрива для 
кукурудзи й соняшнику. Не можу виді-
лити окремий препарат, адже всі вони 
по-своєму ефективні. Зі «Спектр-Агро» 

В’ячеслав Чадій: 
«Кожне поле, як і людина – унікальне»

Селянсько-фермерське господарство (СФГ) «Мрія 2000» та її 
очільник В’ячеслав Чадій – приклад невпинної успішної роботи 
та розвитку. «Спектр-Агро» є постачальником послуг і надійним 

партнером цього господарства вже близько 10 років.
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працюємо через представника у нашому 
регіоні Олександра Жуваку, він підказує 
нам і «направляє» щодо технології. 

Тобто, «Спектр-Агро» допомагає 

Вам також у технології?

Взимку ми зустрічаємося з Олексан-
дром, підбиваємо підсумки року, обго-
ворюємо плани на майбутнє. Склада-
ємо схему використання препаратів із 
основної лінійки на наступний сезон під 
кожну культуру. Намагаємо охопити всі 
етапи, строки, препарати відповідно до 
аналізу ґрунту. Це дає змогу заощадити 
кошти в сезон. Економія полягає в тому, 
що ми добираємо оптимальну комбіна-
цію препаратів і правильну норму вне-
сення. І, звісно, релевантну за вартістю. 
Будь-яку систему захисту завжди можна 
зробити дорожчою або здешевити. Звіс-
но, кожна система має право на життя. 
Кожне поле – як і людина – унікальне, 
може виникнути потреба у додаткових 
обробках, приміром, страховим гербі-
цидом. Додаткові внесення коригуємо 
безпосередньо в сезон. 

Я намагаюся не робити обробок нав-
мання. Стараюся все робити точно і за 
чітко прописаною технологією, прора-
хованими витратами й очікуваним уро-
жаєм. Звісно, можна довіритися інтуїції, 
однак «самовольство» може мати нега-
тивні наслідки. Якщо внесена завелика 
норма – викинув зайві кошти на вітер; 
замало вніс – не дібрав урожаю. 

Аналіз ґрунту робите щороку?

Ні, в цьому немає сенсу. Стан ґрунту 
так швидко не змінюється. Є певні ділян-
ки із високим рН, за якими ми стежимо 
та контролюємо два роки через рік. Ці 
кислі «точки» розкислюємо шляхом вне-
сення дефекату. Хоча кислотність теж 
є прийнятною у певній мірі для різних 
культур: до деякої толерантний соняш-
ник, до іншої – кукурудза. Урожайність 
при цьому може не потерпати, але за-
гальний візуальний вигляд поля не буде 
ідеальним. А я люблю, аби поле мало 
гарний вигляд: щоб рядочки були рів-
ненькі, рослини однакові. 

СФГ «Мрія 2000» надає послуги ін-

шим господарствам?

Нас часто просять посіяти чи викона-
ти увесь комплекс польових робіт. Ми 
спочатку сіємо свої поля, потім у певно-
му порядку замовникам. У такому ж по-
рядку обробляємо посіви. Щороку пра-
цюємо із 3–4 фермерами. Намагаємося 
дотримуватися таких самих технологій, 
як і в себе. Обсяги надання послуг різні, 
доходило і до 600 га в рік. Інколи наші 
замовники отримують навіть кращий 

результат, аніж ми. Але це залежить від 
багатьох обставин та історії поля. 

Різна діяльність додає мені життєвого 
досвіду. Мав ситуацію, коли замовник 
виставив претензії, мовляв, утворили-
ся плями серед поля. Я відстояв, що це 
не може бути помилкою обробки та, до 
речі, мав рацію. 

Скільки осіб працює у вас?

Ми обробляємо все втрьох: я, син і 
зять. Робимо самотужки всі польові ро-
боти. Маємо свій невеличкий комбайн, 
яким збираємо сою та пшеницю. 

Розкажіть про техніку

У нас є увесь комплект техніки, необ-
хідний для роботи. Втім, це надто дорогі 
знаряддя. Маємо трактор ХТЗ 17021 і обо-

ротний плуг Unio (виробництва Польща) 
шириною захвату 2 м. З товаришем ма-
ємо на двох хорошу 8-рядкову просап-
ну сівалку Great Plains. Пшеницю сіємо 
сівалкою суцільного висіву Kverneland 
Accord DT із компактором: за один прохід 
виконуємо кілька операцій. Є важка дис-
кова борона «Деметра» на 4,2 м. Маємо 
хороший німецький обприскувач BBG 
із 18-метровою штангою. Думаємо цьо-
го року поставити на нього комп’ютер 

(досі користувались таблицями для на-
лаштування норм внесення). Це значно 
спростить роботу та заощадить час на 
навчання оператора. Також є фінський 
комбайн Sampo із жаткою 2,7 м.

Чи були в цьому році непередбачувані 
шкідники чи хвороби?

Так, були на сходах соняшнику буря-
кові довгоносики, але ми їх прибрали 
Конфідором. Траплялися гнилі на со-
няшнику, втім, вони не завдали значних 
втрат. На полі з кукурудзою на кислих ді-
лянках вельми докучає хвощ польовий.

Чи тримаєте стратегічні запаси пре-

паратів?

У цьому немає потреби. Якщо рап-
том чогось не вистачає, то телефоную 
Олександру і він нам завжди підвозить 

потрібне. А так завжди розраховуємо 
максимально точну потребу. 

Хочеться додати, що в тому врожаєві, 
який ми отримали – значний вклад Олек-
сандра Жуваки та компанії «Спектр-А-
гро». Вони наш стратегічний партнер, а 
ми, своєю чергою, завжди дотримуємося 
домовленостей і строків оплати.

Дякуємо за розмову.
Спілкувалася Неллі Булаченко
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червня в селі Велика Олександрівка Ки-
ївської області відбулося урочисте відкриття 
нового офісу та науково-дослідної станції 
MAS Seeds. Це знаменує початок нової ери 
розвитку компанії, що за вісім років побуду-
вала та запустила в роботу ультрасучасний 
насіннєвий завод в Україні. Новий комплекс 
об’єднує головний офіс компанії в Україні, 
науково-дослідну станцію з дослідними ді-
лянками та великим демонстраційним полем, 
на якому висіяне портфоліо гібридів кукуру-
дзи та соняшнику, представлених MAS Seeds в 
Україні. Комплекс розташований на території 
першого в Україні індустріально-агротехно-
логічного кластеру «Термінал Z» агрохолдингу 
«Агро-Регіон». Компанія MAS Seeds стала пер-
шим резидентом «Термінал Z».

Подія зібрала 250 учасників серед яких 
були присутні українські аграрії, що вико-
ристовують гібриди MAS Seeds, дистриб’юто-
ри, топ-менеджери агрохолдингів, партнери 
з виробництва насіння, а також представни-
ки інших французьких компаній в Україні. 
Участь на заході з відкриття нового комп-
лексу взяла Посол Франції в Україні Ізабель 
Дюмон, представники французьких та укра-
їнських ЗМІ, а також команда MAS Seeds.

Нова ера – досягнення 1 000 000 
га довіри українських аграріїв

«15 років тому ми зрозуміли справжній 
масштаб українського потенціалу і необхід-
ність запропонувати та створити тут вироб-
ничі потужності. Це був виклик, що потребу-

вав сміливості, і десять років тому це рішення 
потрібно було відстоювати перед членами 
кооперативу, – постійно згадують президент 
Mas Seeds Жан-Люк Кап і генеральний ди-
ректор Режіс Фурньє. – Коли я кажу, що тоді 
треба було переконувати членів кооперати-
ву, це тому, що доти ми ніколи не інвестува-
ли за кордоном у таких обсягах…». Потрібно 
було збудувати насіннєвий завод посеред ве-
личезних полів українського Придніпров’я, 
засіяних пшеницею кукурудзою і соняшни-
ком, що постійно піддаються ризикам непе-
редбачуваних умов континентального кліма-

ту. Це 40 млн євро інвестицій у регіон, який 
має найбільшу мережу зрошення в Україні, 
успадковану від радянської епохи. Мета була 
така: розвивати ринок в Україні й поступово 
вийти на російський.

Звісно, українська криза 2013 року, при-
єднання Криму до Росії і війна на Донбасі 
зупинили торгівлю насінням між Україною та 
Росією. «Втім, наш завод у Дніпропетровській 
області, який внаслідок цих подій пережив 
справжнє потрясіння, за останні чотири роки 
знову став виробляти більше насіння. Потен-
ціал українського ринку виявився реальним, 
оскільки площа вирощування кукурудзи в 
країні збільшилось із 1,5 млн га у 2004 році до 
4,5 млн га кукурудзи і 5,8 млн га соняшнику 
в 2017 році», – нагадав Ромен Дестьйо, гене-
ральний директор «Mas Seeds Україна». – Ми 
заключили контракти щодо вирощування на-
сіння на площі 3000 га, виробляємо в рік 400 
000 посівних одиниць гібридного насіння. 
Наш торговельний оборот становить 17 млн 
євро (тобто 12% від загального обороту Mas 
Seeds). «Наша мета в Україні – досягти по-

казника довіри українськими аграріями 

до насіння бренду MAS Seeds у мільйон 

гектар та подвоїти торговельний оборот 

«Mas Seeds Україна» до 2026 року» – до-

дає Режіс Фурньє.

Нове ім’я
Символічну стрічку перерізали Жан-Люк 

Кап, голова наглядової ради MAS Seeds, та 
Філіп Карре, генеральний директор коопера-

НОВА ЕРА. НОВЕ ІМ’Я. 
НОВА R&D-СТАНЦІЯ

1
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тивної групи MAISADOUR. Вони розповіли іс-
торію компанії та про новий бренд MAS Seeds, 
що відображає амбіції компанії на міжна-
родному рівні, а особливо її прагнення брати 
активну участь у розвитку головної житниці 
Європи. «Відмовившись від слова «maïs» (ку-
курудза), ми обрали нову назву, що передає 
розмаїття сільськогосподарських культур, з 
якими працює компанія (кукурудза, соняш-
ник, озимий олійний ріпак, сорго, люцерна 
та інші). Кольори нового бренду MAS Seeds 
підкреслюють зв’язок із Кооперативною гру-
пою MAÏSADOUR, основним сільськогоспо-
дарським кооперативом у південному регіоні 
Франції з торговельним оборотом 1,4 млрд 
євро», – зазначив Філіп Карре.

Новий логотип компанії передає її іннова-
ційність. Насінина в середині літери «a» має 
на меті показати, що серцем нашої діяльно-
сті є насіння. Вона також зображує шлях до 
майбутнього. Використовуючи ті самі кольо-
ри, що й Кооперативна група MAÏSADOUR, 
MAS Seeds підкреслила зв’язок з її головним 
акціонером. Логотип також доповнює гасло 
«united to grow», що вказує про значення 
співпраці при створенні інновації, розвитку 
бізнесу в усьому світі та важливості зростати 
разом, об’єднавшись навколо засадничих 
цінностей кооперації. Логотип з’являється з 
землі, як рослини, що виростають із насіння.

Нова R&D-станція – центр 
розвитку інновацій MAS SEEDS 
в Україні

Відкриття нової науково-дослідної станції 
є логічним кроком імплементації стратегії 
компанії MAS Seeds із виведенням на україн-
ський ринок найкращого генетичного мате-
ріалу з найвищим рівнем урожайності, райо-
нованого відповідно до потреб українського 
виробника. 

«R&D-станція у Великій Олександрівці має 
довший термін окупності, ніж завод, але стра-
тегічно цей проект для нас дуже важливий. 
Щоб отримати результат у селекції, нам зна-
добиться 10 років з моменту початку робіт. 
Сьогодні ми хочемо контролювати всі проце-
си селекції саме в Україні. У селекційному роз-
пліднику кукурудзи на Київщині створюється 
нова історія компанії MAS Seeds. Через 5 років 
в Україні будуть зареєстровані гібриди 100% 
української селекції. Зараз ми використовує-
мо французьку генетику – батьківські компо-
ненти, привезені з Франції, а насіння вирощу-

ємо в Україні. Через 5 років наші селекціонери 
створять повністю українські гібриди, адапто-
вані під місцеві кліматичні умови та ґрунти», – 
повідомив Ромен Дестьйо.

Слід зауважити, що науково-дослідна 
станція «Mas Seeds Україна» об’єднана з но-
весеньким головним офісом філії і цей комп-
лекс розташований у межах кластера роз-
витку сільського господарства. Цей кластер 
орендує агрохолдинг «Агро-Регіон», одним 
із засновників якого є колишній міністр еко-
номіки України Айварас Абромавічус, який 
має намір перетворити це місце на потужний 
центр інновацій у сільському господарстві

Гібриди кукурудзи 
та соняшнику – місце 
концентрації інновацій 
MAS SEEDS 

Під час відкриття гості мали змогу відвідати 
демонстраційну вітрину компанії на якій було 
висіяне все портфоліо гібридів кукурудзи та 
соняшнику MAS Seeds в Україні (загалом по-
над 40 гібридів). Огляд лінійки розпочався з 
ранньостиглих гібридів соняшнику представ-
лена двома гібридами Mas 82.A та Mas 83.R. 

Mas 82.A – високоврожайний гібрид, 
призначений для інтенсивних умов та гос-

подарств із ідеальним поєднанням високого 
потенціалу врожайності, вмісту олії та корот-
кого періоду вегетації. Mas 83.R, навпаки, 
гібрид соняшнику для екстенсивних умов, 
чудово адаптується до mini- та no-till, реко-
мендований для вирощування на супіщаних 
і піщаних ґрунтах.

Загальновизнаними лідерами з продажів 
гібридів соняшнику компанії MAS Seeds в 
Україні є Mas 89.M та Mas 97.A, що підтвер-
джено в польових умовах урожаями за 50 
ц/га. Особливу увагу представники компа-
нії MAS Seeds приділили новому середньо-
стиглому гібриду соняшнику Mas 87.A – саме 
він показав фантастичний рівень урожайно-
сті декілька раз перетнувши позначку уро-
жайності 55 ц/га в різних регіонах України. 
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Компанія MAS Seeds прийняла виклики та 
загрози щодо поширення вовчка соняшнико-
вого Україною і надала кінцевим споживачам 
свою відповідь: Mas 81.С – ранньостиглий 
гібрид cоняшнику (100–105 днів) стійкий до 
рас вовчка F; перлини портфоліо – cеред-
ньоранній гібрид Mas 90.F із толерантністю 
до семи рас вовчка A–G, адаптований як до 
інтенсивних, так і екстенсивних умов, та Mas 
96.Р – високопродуктивний гібрид соняшни-
ку із толерантністю до вовчка рас A–G. 

Важливе місце в портфоліо MAS Seeds в 
Україні за правом займає середньоранній 
(110–114 днів) гібрид соняшнику Mas 85.SU. 
Цей гібрид толерантний до діючої речовини 
трибенурон-метил. Використання трибе-
нурон-метилу є альтернативною технологією 
захисту посівів соняшнику від дводольних 
бур’янів, у т.ч. лободи, амброзії й осотів. 
Його перевагою також є подовжений період 
застосування гербіциду – у фазі від 2-х до 
8-ми листків соняшнику. За потреби пізніше 
вносять ще протизлакові гербіциди.  

Представники компанії не оминули увагою 
гібриди соняшнику для виробничої системи 
Clearfield та Clearfield Plus: високоврожай-
ні гібриди Mas 80.IR, Mas 87.IR, які адап-
товані для всіх зон вирощування в Україні, 
толерантні до гербіцидів Євро-Лайтнінг та 
Пульсар. Компанія представила новинку в 
сегменті Clearfield Plus – Mas 86.СР – серед-
ньоранній (період вегетації 108–112 днів) та 
надзвичайно адаптивний до умов вирощу-
вання гібрид. Відвідувачі мали змогу побачи-
ти Mas 92.СР (114–119 днів) – гібрид, що зача-
ровує зовнішнім виглядом та приємно дивує 
фінальним урожаєм. Рослини вирізняються 
масивним широким листковим апаратом та 
добрими компенсаційними можливостями. 
Показ лінійки гібридів Clearfield Plus завер-
шився інноваційним гібридом Mas 93.CP – 
першим гібридом компанії MAS Seeds, що 
поєднує генетичну стійкість до вовчка рас 
A–G із можливістю застосування виробничої 
системи Clearfield Plus. 

Показову лінійку соняшнику довершили 
високоолеїнові гібриди MAS 83.OL, MAS 
86.OL – плід довготривалої праці французь-
ких селекціонерів. Незважаючи на міф, що 
високоолеїнові гібриди демонструють нижчу 
врожайність порівняно з класичними, згадані 
вище продукти в реальних польових умовах 
від Ла-Маншу до Дону часто демонструють 
вищу за класичні гібриди врожайність із ви-
соким виходом олії та збереженням висо-
кого вмісту олеїнової кислоти в кінцевому 
продукті. 

Фахівці компанії не залишили осторонь, 
звісно, і гібриди кукурудзи, які є яскравим 
прикладом вдалого поєднання геноміки та 
селекції. Портфоліо гібридів кукурудзи MAS 
Seeds фокусується на ті групи стиглості ФАО 
(від 180 до 480), які наразі є актуальними 
для сільгоспвиробників України. За останні 2 

роки компанія значно посилила асортимент 
гібридів кукурудзи. До добре відомих укра-
їнським аграріям гібридів кукурудзи Амеліор 
(ФАО 240), Mas 36.A (ФАО 300), Mas 37.V 
(ФАО 340), Mas 44.А (ФАО 380) додали 
нові, дуже сильні гібриди – Mas 25.F (ФАО 

250), Mas 24.C (ФАО 260) та Mas 30.M 

(ФАО 310), що характеризуються неорди-
нарно стабільно високим рівнем урожайності 
в посушливих умовах, а це наразі ключовий 
критерій під час вибору гібридів кукурудзи 
власниками господарств та агрономами. Ці 
три гібриди – нові локомотиви продажів гі-
бридів кукурудзи MAS Seed, майбутні лідери 
ринку насіння в Україні. 

MAS Seeds приділяє дуже велику увагу 
селекції кукурудзи на силос для годівлі ВРХ. 
Програма Nutriplus, розроблена кращими 
спеціалістами компанії, передбачає повний 
супровід тваринників: добір адаптованих 
до умов господарств гібридів кукурудзи на 
силос, сорт люцерни Galaxie, використання 
правильної технології закладання силосу 
із застосуванням добавок Silo-King, аналізу 
якості кормів та розробки раціону для годів-
лі. Гості заходу мали змогу оглянути гібриди 
кукурудзи на силос Mas 18.L (ФАО 210), Vasili 
(ФАО 250), MAS 28.А (ФАО 270), Mas 44.A 
(ФАО 380). 

Наприкінці офіційної частини генеральний 
директор MAS Seeds Режіс Фурньє та гене-
ральний директор «MAS Seeds Україна» Ро-
мен Дестьйо висадили на сцені невеличкий 
дубочок, чим підкреслили символічність стар-
ту нової ери розвитку компанії та бренду MAS 
Seeds в Україні. Своє місце це деревце займе 
на почесному місці на території комплексу.  

Довідково. MAS Seeds – це насіннєва 
компанія, що входить до складу коопера-
тивної групи MAÏSADOUR (перший сільсько-
господарський кооператив на південному 
заході Франції). MAS Seeds займається се-

лекцією та виробництвом насіння основних 
сільськогосподарських культур. Портфоліо 
компанії налічує 350 гібридів і сортів кукуру-
дзи, соняшнику, озимого ріпаку, люцерни, 
сорго, зернових та кормових культур. 

Торговельний оборот MAS SEEDS стано-
вить 140 млн євро*, із яких 85% генерується 
за межами Франції. Компанія має 12 закор-
донних філій, комерційна активність відбу-
вається у 40 країнах світу, де працюють 50% 
її співробітників. Виробничі площі з вирощу-
вання насіння MAS Seeds сягають 25 000 га, 
щорічна виробнича потужність насіннєвих 
заводів становить 2,5 млн посівних одиниць.

«MAS Seeds Україна» – найбільша за-
кордонна філія компанії Mas Seeds, що 
відкрилась у 2007 році. До складу філії 
входять комерційний, виробничий, селек-
ційно-дослідний, адміністративний відділи, 
надсучасний завод із виробництва насіння 
преміум-класу, науково-дослідні станції в 
Київській та Дніпропетровській областях. 
Комерційне портфоліо української філії ком-
панії MAS Seeds налічує 25 гібридів кукурудзи 
з ФАО від 180 до 400, 18 гібридів соняшнику, 
2 гібриди озимого ріпаку та люцерни. Насін-
ня повністю адаптоване для ґрунтово-кліма-
тичних умов усіх природних зон України та 
відповідає всім агротехнологічним вимогам 
українських сільгоспвиробників, забезпе-
чуючи високий рівень урожайності та якості 
вирощеної продукції.

Ромен Дестьйо та Режіс Фурньє посадили дуб, 
що символізує намір тривалої роботи в Україні





СпектрLife12

СПЕКТР Tехнології

зимі культури у структурі посівних 
площ в Україні займають досить велику 
частку. Це стосується як озимих зернових 
(пшениці, ячменю, жита), так і озимого рі-
паку. Так, за останні 3 роки загальні площі 
під зерновими колосовими коливаються 
навколо позначки у 7 млн га (мінімальні 
посівні площі під озимими зерновими було 
відмічені у 2016 році – 6,95 млн, при цьому 
торік кількість площ під сівбу озимих зер-
нових зросла до 7,1 млн га (рис. 1)). Площі 
ж під озимим ріпаком на зерно постійно 
збільшуються, це пов’язано з рентабельні-
стю культури на ринку України. 

У цьому році прогноз площ посіву зерно-
вих під урожай 2019 року становить 7,2 млн 
га (6,2 млн га озимої пшениці та тритикале, 
872 тис. га ячменю, 147 тис. га жита). Що ж 
до озимого ріпаку, то за даними Мінагро-
політики, культура вже повністю висіяна на 
площі 909 тис. га, що на 2% більше від про-
гнозованої цифри (888 тис. га).

Достатньо стабільна та значна частка 
посівних площ під озимі колосові пов’яза-
на з продовольчою цінністю цих культур 
не тільки в Україні, а й у світі. При цьому 
рентабельність вирощування озимих пше-
ниці, ячменю, жита, тритикале щороку зни-
жується через низку факторів як абіотич-
ного (зміна кліматичних умов, зниження 
кількості опадів та рівня родючості ґрунтів, 
доступності поживних речовин і вмісту ор-
ганіки у них і т. д.), біотичного (підвищення 
рівня інфекційного навантаження у ґрунті, 
збільшення кількості багатоїдних шкід-
ників), так і антропологічного характеру 
(використання вкорочених сівозмін задля 
збільшення рентабельності, підвищення 
цін паливно-мастильних матеріалів, заку-
півельних цін на насіннєвий матеріал, за-
соби захисту, мінеральні добрива). Поряд 
із зниженням рентабельності, урожайність 
зернових колосових хоч і зростає з погля-
ду довгострокових підрахунків (за останні 
20 років урожайність зернових збільши-
лась на 44% згідно з даними Міністерства 
с.-г. США), але максимально можлива ге-
нетично закладена урожайність вирощу-
ваних сортів і гібридів зернових на полях 
України на цьому етапі залишається лише 
у теоретичних розрахунках, а не у бункері 
комбайна. 

Сьогодні озимий ріпак є надзвичайно 
рентабельною культурою. Водночас мак-
симум урожайності гібридів цієї культури 
також не досягнуто, хоча й урожайність 
озимого ріпаку на території України за ос-
танні 20 років зросла більше, ніж на 100% 
(за даними Міністерства с.-г. США). 

Не варто забувати, що для досягнення 
омріяних урожаїв озимих колосових та 
олійних необхідно повністю підлаштувати 
технології вирощування озимих до змін-
них умов навколишнього середовища, при 
цьому скорегувати їх стосовно кожного 
поля, типу ґрунту, вологозабезпечення, 
фізіологічних потреб та особливостей ви-
рощуваної культури і багатьох інших чин-
ників, які й становлять скелет майбутнього 
врожаю. 

Одним із важливих, структурних факто-
рів, що впливає на врожайність, є збалан-
соване живлення рослин упродовж усього 
періоду вегетації. Якщо брати до уваги ози-
мі, то збалансоване живлення восени пря-
мо співвідноситься з підготовкою рослин 
до перезимівлі. Доступність поглинання 
поживних елементів навесні є невід’ємною 
складовою активного росту та розвитку 
рослин із подальшим утворенням і накопи-
ченням потужної вегетативної маси і як ре-
зультат – формуванням високих урожаїв.

Листкові внесення препаратів 
Спектрум для оптимізації 
живлення рослин озимих 
зернових

Зрозуміло, що більша частина поживних 
елементів споживається рослинами за до-
помогою кореневої системи. Тому внесення 
основних мінеральних добрив у ґрунт має 
становити основу і коригуватися залежно 
від типу ґрунту на конкретному полі, наяв-
ності, а головне – доступності для рослин 
поживних речовин у ґрунті, особливостей 
пофазового живлення культури й багатьох 
інших показників. Останніми роками через 
зміну кліматичних умов у період ранніх фаз 
розвитку озимих культур ґрунтові та клі-
матичні умови (перезволоження ґрунту, 
зливи й посуха, високі чи низькі значення 
рН ґрунтового розчину, похолодання, під-
вищення температур тощо) не дають змо-
гу рослинам поглинати поживні речовини 

з ґрунту через зниження їх доступності та 
рухомості. Саме тому слід постійно моні-
торити ситуацію на кожному полі та мати 
у своїй технології методи підтримки рос-
лин і доповнення до основного живлення у 
критичні для рослини періоди росту й роз-
витку – листкові підживлення. Кілька років 
наша компанія проводить дослідження та 
тестування (як в наукових установах, так і 
в господарствах по всій території України) 
технологій внесення добрив торгової мар-
ки Спектрум по вегетації різних культур, 
у тому числі й озимих. Отже, сьогодні ми 
хочемо розповісти вам про наші напрацю-
вання та результати, отримані від позако-
реневих внесень добрив вказаної вище 
торгової марки саме на озимих.

Вегетацію озимих можна розділити на 2 
періоди розвитку – осінній та весняний. При 
цьому основні цілі у зазначені періоди різ-
ні: осінній – направлений на максимальний 
розвиток кореневої системи з дещо помір-
ним ростом та формуванням вегетативної 
маси задля кращого накопичення цукрів у 
клітинах рослини для комфортного вхо-
дження рослин у зиму; весняний – швид-
кий вихід із зими, відновлення розвитку 
кореневої системи, максимально стрімке 
нарощування вегетативної маси для нако-
пичення та закладання високих якісних ха-
рактеристик зерна. При цьому зрозуміло, 
що для різних цілей необхідні різні методи, 
тому і на різних фазах розвитку рослина 
споживатиме тільки ті елементи живлення, 
які їй потрібні у відповідний момент. 

Так, у випадку озимих культур на ранніх 
фазах розвитку рослини важливо не пере-
наситити клітини рослин азотом, оскільки 
за профіциту «елементу росту» можливе 
переростання рослин. Це призводить до 
поганого входження рослин у зиму. З дру-
гого боку, дефіцит азоту не дає змогу рос-
лині накопичити достатню кількість вугле-
водів для якісної перезимівлі та ефективно 
споживати інші структурні елементи клітин 
– фосфор і калій, які краще поглинаються 
рослинами за наявності у ґрунті та клітинах 
нітрогену. 

Для розвитку потужної кореневої сис-
теми зернових колосових на ранніх ста-
діях вегетації необхідно забезпечити на-
явність доступного фосфору та калію. Це 

Раціональна 
система живлення – 

основа майбутнього урожаю озимих

О
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стає дедалі складнішим, беручи до уваги 
кліматичні умови серпня – жовтня в ос-
танні 5 років. Тому на ранніх етапах для 
провокації активного розвитку кореневої 
системи проростків ми радимо обробляти 
насіння озимих зернових препаратом для 
передпосівної обробки насіння – Спек-

трум АскоСтарт. Він містить велику кіль-
кість доступного для рослин фосфору та 
калію, які дають змогу рослині збільшити 
поглинання цих елементів із ґрунту. За їх 
наявності у клітині рослина перебуватиме у 
комфортних для розвитку умовах, а отже, 
поглинатиме більшу кількість поживних 
речовин. Поряд із фосфором і калієм Спек-

трум АскоСтарт містить магній та сірку, що 
допомагають активізувати фотосинтетичну 
активність і збільшити ефективність син-
тезу білків, а також витяжку з водоростей 
Ascophyllum nodosum. Вона має у своєму 
складі велику кількість гормонів росту рос-
лин та амінокислот, що здатні підвищити 
стійкість рослини до несприятливих умов 
навколишнього середовища, впливу пато-
генів і шкідників, збільшити інтенсивність 
усіх процесів синтезу в рослині на ранніх 
стадіях розвитку. Обробка насіння озимих 
культур має значний вплив на ріст та розви-
ток рослин у ранні фази розвитку, активізує 
ростові процеси, підвищує схожість і енер-
гію проростання насіння, збільшує стресо-
стійкість проростків до дії навколишнього 
середовища та біоти, поліпшує загальну 
холодо- і морозостійкість.

Після виходу рослин із стану зимового 
спокою необхідно створити оптимальні 
умови живлення для культури. Це у май-
бутньому забезпечить закладку доброго 
врожаю. У період кущення та виходу в труб-
ку озимі культури споживають найбільшу 
кількість азоту, помірну кількість фосфору 
та калію і великий відсоток сірки й магнію. 
Не варто також забувати про доступність 
для рослин мікроелементів – цинку, міді, 
марганцю, молібдену, бору, заліза. Адже 
мікроелементи мають велике значення для 
інтенсифікації процесів росту і розвитку, 
формування процесів резистентності рос-
лин до хвороб та низьких температур.

Ми розробили кілька схем внесень до-
брив навесні на озимих зернових культу-
рах. При цьому враховували такі фактори: 
особливості розвитку цих культур, особли-
вості споживання ними поживних речовин, 
фінансові можливості господарств; резуль-
тати випробувань минулих років для до-
кладного їх дослідження у цьому році.

Стандартна схема позакореневих під-
живлень, яку ми випробували у 2018 
році, включала внесення наприкінці фази 
кущення суміші 2 препаратів Спектрум – 
ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та Мікс-С у 

нормі 2,0 кг/га (рис. 2). Спектрум Грей-

нМікс містить понад 300 г/л азоту, з яко-

го 50% у амонійній формі, задля кращого 
поглинання листковою пластиною рослин 
та швидкого включення цього елемента 
у процеси переробки і синтезу речовин у 
клітинах рослин. Окрім того, препарат має 
в своєму складі високий відсоток магнію, 
невеликі кількості марганцю й міді. Ця 
комбінація мікроелементів працює у сим-
біозі та активує фотосинтетичну діяльність 
рослин, інтенсифікує ростові процеси і по-
глинання поживних речовин, які містяться 
у ґрунті. Додавання до суміші препарату 
Мікс-С підвищує стійкість рослин до дії 
несприятливих температур, активізує біл-
ковий, вуглеводневий синтез, збільшує 
кількість закладених квіток та плодоеле-
ментів, покращує якісні показники насіння 
та урожайність загалом. Такий широкий 
спектр дії можливий тому, що Мікс-С має 
збалансований вміст макро-, мезо- та мі-
кроелементів. 

Інтенсивна схема внесень включала в 
себе двократне внесення препаратів Спек-
трум. У фазі весняного кущення ми викори-
стали суміш препаратів ГрейнМікс у нормі 

2,0 л/га та Борон 150 у нормі 0,5 л/га. 
Така суміш активізує ростові процеси, під-
вищує стійкість рослин до несприятливих 
чинників навколишнього середовища, а 
також наявність у суміші активного орга-

нічно зв’язаного бору допомагає поліпшити 
якість запилення квіток, збільшити кількість 
плодоелементів та стимулює процес закла-
дання насіння. Після виходу прапорцевого 
листка ми рекомендуємо вносити суміш 
препаратів ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та 
Zn+S у нормі 1,0 л/га. У цей період усі по-
живні речовини, що рослина споживає, ви-
користовуються нею практично повністю на 
закладання врожаю. Отже, надаючи росли-
ні доступний азот та сірку, що міститься у 
згаданих вище препаратах, ми даємо рос-
лині змогу створити велику кількість білків 
та вуглеводів, які будуть закладені у насі-
нину. Як результат, ми маємо збільшення 
маси 1000 насінин, підвищення якісних 
показників насіння і збільшення урожайно-
сті. Додаткове внесення азоту на пізніх ста-
діях подовжує період вегетації, а отже, дає 
змогу рослині накопичити більше запасних 
речовин у насінині, тим самим збільшити 
показники урожайності.

Листкові внесення препаратів 
Спектрум на озимому ріпаку 
для оптимізації живлення 
культури

Торкаючись теми озимих культур, одні-
єю із найрентабельніших озимих культур 
є ріпак. Розуміючи можливість збільшення 
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площ під цією культурою та високий потен-
ціал росту рівня урожайності на території 
України, ми провели цикл дослідів із вико-
ристанням препаратів Спектрум для поза-
кореневих внесень на посівах цієї культури. 

Для забезпечення нормального роз-
витку озимого ріпаку восени рослини 
потребують максимально збалансовано-
го надходження поживних речовин для 
ефективного проходження процесів росту 
й синтезу структурних елементів клітин. 
Нестача елементів живлення в цей період 
призводить до зупинки росту кореневої 
системи та знижує інтенсивність процесу 
накопичення цукрів. Це спричинює погір-
шення зимостійкості рослин, деформацію 
кореневої системи. Під час проходження 
наступних стадій розвитку може спостері-
гатися розтріскування стебел, погіршення 
цвітіння, зниження продуктивності рослин 
озимого ріпаку. Саме тому позакореневе 
підживлення ріпаку в критичні фази роз-
витку необхідними поживними елемента-
ми є ефективним та економічно виправда-
ним рішенням.

Навесні, у період відновлення росту 
рослин озимого ріпаку, інтенсивне й зба-
лансоване живлення макро- та мікроеле-
ментами дає змогу швидко відновити ріст 
кореневої системи і вегетативної частини 
рослини, активізувати процеси синтезу для 
подальшого переходу до активного рос-
ту та формування структури потенційного 
врожаю насіння й швидкого накопичення 
сухої маси.  

Аналізуючи опрацьовану інформацію, 
спираючись на певний досвід у вирощува-
ні ріпаку та враховуючи кліматичні умови 
останніх років, ми прийняли рішення щодо 
вивчення оптимальних норм і фаз внесення 
мікродобрив задля оптимізації режиму жи-
влення рослин. До схеми дослідження ми 
включили чотири різні технології внесення 
позакореневих підживлень на посівах ози-

мого ріпаку, застосовуючи різні комбінації 
препаратів торгової марки Спектрум. Пер-
ший варіант технології включав рекомен-
дований комплекс із дворазового застосу-
вання препарату Борон 150 в нормі 1,0 л/
га, оскільки ріпак – культура дуже чутлива 
до бору впродовж усього періоду вегетації. 
Бор у рослинах ріпаку регулює синтез вуг-
леводів, нуклеїнових кислот, необхідних 
для розвитку меристеми, впливає на ріст і 
поділ клітин, поліпшує переміщення у рос-
лині продуктів фотосинтезу, сприяє кра-
щому формуванню пилку, запобігає обпа-
данню зав’язей, збільшує морозостійкість, 
підвищує насіннєву продуктивність та вміст 
олії. 

Ріпак належить до найвибагливіших 
культур щодо сірки. Засвоєння рослинами 
сірки відбувається паралельно з азотом. 
За її нестачі білок не утворюється, ріст рос-
лин сповільнюється, зменшується кількість 
стручків і насіння, через зниження вмісту 
олії погіршується якість продукції. Найбіль-
ша потреба в сірці – від початку формуван-
ня стебла до початку зав’язування стручків. 
Для покриття дефіциту цього елемента та 
виведення рослини із стресових умов, дру-
гий варіант передбачав обробку посівів у 
фазі розетки препаратом Борон 150 у нор-

мі 1,0 л/га в поєднанні з антистресантом 
АскоРіст у нормі 1,0 л/га. Друге внесення 
проводили у фазі бутонізації комплексним 
добривом Мікс-С у нормі 1,5 кг/га. За ви-
користання цієї технології позакореневих 
підживлень показники урожайності насін-
ня збільшилися в середньому на 0,8 т/га 
(33,2%).

Ще одним вагомим чинником збільшен-
ня потреби ріпаку озимого в елементах 
живлення є використання більш інтенсив-
них гібридів, що мають високий потенціал 
урожайності. Відповідно до цього є підви-
щена потреба в усіх елементах, порівняно 
зі старими, менш інтенсивними, сортами. 

Тому інтенсивна технологія застосування 
мікродобрив передбачала дворазове вне-
сення препаратів: у фазі розетки В+Мо у 

нормі 1,0 л/га в поєднанні із препаратом 
ГрейнМікс у нормі 1,0 л/га та підживлен-
ня у фазі бутонізації препаратом В+Мо – 

1,0 л/га разом із комплексним добривом 
Мікс-С у нормі 1,5 кг/га. Найкращі по-
казники урожайності були отримані на ва-
ріанті, де обробку проводили препарата-
ми КорнМікс у нормі 1,0 л/га в поєднанні 
з антистресантом АскоРіст у нормі 1,5 л/

га під час першого підживлення посівів. 
Другу обробку проводили у фазі бутоні-
зації препаратом В+Мо у нормі 1,0 л/га 
разом із Спектрум Мікс-С у нормі 1,5 кг/

га, прибавка врожайності становила 1,17 
т/га, що на 49% перевищило контрольний 
варіант.

Як показує практика, вирощування ози-
мих культур є не лише базою та джерелом 
сталого розвитку більшості господарств, а 
й постійним головним болем їхніх керів-
ників і агрономів, оскільки погодні умови 
складаються дедалі несприятливіше для 
галузі. Тому основними технологічними 
заходами, які б забезпечили достатньо 
високий рівень зимостійкості, крім підбо-
ру генотипів, строків сівби і норм висіву, є 
потреба цілеспрямованого добору агротех-
нічних методів, що підвищували, або хоча 
б не знижували, природні адаптаційні вла-
стивості сучасних гібридів (сортів). Як за-
значалося вище, одним із найважливіших 
технологічних прийомів є своєчасне вне-
сення потрібної норми мікроелементів, що 
дозволить сформувати міцні та стресостійкі 
рослини, підвищить їхню зимостійкість і 
повною мірою забезпечить перезимівлю, 
а в подальшому – й отримання високого 
врожаю.

Слід пам’ятати, що до кожного поля не-
обхідно підходити індивідуально, зважаю-
чи на його особливості. Звісно, бажано та-
кож корегувати норми внесень листкових 
добрив спираючись на стан посівів, фази 
розвитку культур, наявність чи відсутність 
доступних форм поживних елементів у 
ґрунті та дефіцит тих чи інших поживних 
речовин. Застосування вказаних вище схем 
забезпечує повноцінний та якісний розви-
ток рослин озимих культур протягом усього 
періоду вегетації та закладання максималь-
ного потенціалу врожайності за наявних 
фінансових можливостей господарств. Для 
деталізації кожної із наявних рекомендова-
них схем внесень добрив Спектрум залеж-
но від ситуації на Вашому полі звертайтеся, 
будь ласка, до співробітників нашої компа-
нії. Ми завжди раді допомогти!

Тетяна Шкарбан,
менеджер із постачання

Tetyana.Shkarban@spectr-agro.com
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Рис. 3. Ефективність застосування МКД Спектрум на посівах озимого ріпаку 
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Спектрум АскоСтарт – високоякісне комплексне 
добриво для обробки насіння зернових колосових 
культур та кукурудзи!

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

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

ПЕРЕВАГИ СПЕКТРУМ АСКОСТАРТ:

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

P2O5
318  г/л

K2O
63 г/л

S
1.1 г/л

N
0.4 г/л

*Екстракт морських водоростей
  Ascophyllum nodosum
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умінові речовини у галузі рослинни-
цтва мають свою досить продуктивну і давню 
історію дослідження та використання. Про-
те на певному етапі вони були дещо забуті 
аграріями й науковцями. Сьогодні ж вони 
знову отримали чергову хвилю зацікавлено-
сті як з боку представників науки, так і з боку 
виробничників. На наш погляд, аграрії не 
приділяють належної уваги використанню 
цих препаратів у технологіях вирощування, 
хоча на такий стан речей є свої, об’єктивні, з 
їхнього боку, погляди та причини. 

Однією з таких причин називають не-
значну ефективність використання гуматів 
і відносять препарати до далеко не першо-
чергових для застосування. Ще одним фак-
тором недовіри є сфера інформативності 
виробничників щодо методів і способів 
використання цих речовин. Поза увагою за-
лишається один із найважливіших способів 
внесення гумінових речовин в якості поліп-
шувачів ґрунту та стимулювання їхньої ро-
дючості. Особливо це актуально для нашої 
країни, оскільки за останні десятиліття ін-
тенсивного використання ґрунтів для виро-
щування сільськогосподарських культур та 
застосування органічних добрив у мізерних 
кількостях призвело до зникнення із верх-
ніх шарів ґрунту в середньому 50% запасу 
гумусу – найважливішої складової органіч-

ної речовини ґрунту, основним компонен-
том якої є гумінові кислоти. Це спричинило 
збіднення ґрунтів і значно посилило проце-
си міграції основних поживних елементів 
у нижні горизонти. Аналіз останніх дослі-
джень та публікацій, у яких намагались 
вирішити цю проблему, показує, що це пи-
тання широко освітлюється в науковій літе-
ратурі, а масштабні дослідження проводять 
у США та Європі. Не пасуть тут задніх також 
Китай, Індія, Пакистан та країни Африки. 
Комплексне застосування гуматів розгляда-
ється як засіб збільшення урожайності, сти-
муляції ґрунту, відтворення його родючості, 
рекультивації земель та оптимізації росту 
та розвитку рослин в умовах кліматичних і 
ґрунтових стресів.

Гумінові кислоти мають наступний еле-
ментний склад: 50–60% вуглецю, 2–6% 
водню, 31–40% кисню, 2–6% азоту. Ко-
ливання в елементному складі гумінових 
кислот пояснюється тим, що вони не є хі-
мічно-індивідуальними кислотами певної 
будови, а це група сполук, подібних за скла-
дом і властивостями. Гумінові кислоти ма-
ють близько 15 різних видів функціональних 
груп, тому вплив гуматів на всі стадії росту й 
розвитку рослин багатогранний.

Колективом авторів під керівництвом А. 
Д. Фокіна та Л. А. Христєвої встановлено 

безпосередній вплив гумінових речовин на 
життєдіяльність рослин: гумати надходять у 
рослину не лише в окремі органи вищих рос-
лин, але й у клітини, досягаючи їх важливих 
органел – ядра, мітохондрії, хлоропластів і 
на відповідних етапах розвитку виконують 
функцію оксигеназ, включаючи в обмін ре-
човин додаткову кількість кисню, і таким 
чином посилюючи оксидативний обмін, що 
своєю чергою підвищує енергетичний по-
тенціал та життєдіяльність організму. Відтак 
інтенсифікується надходження елементів 
мінерального живлення, активізуються фер-
ментативні синтези, збільшується утворення 
сухої маси, прискорюється поділ клітин.

Встановлено, що під впливом гумінових 
речовин у рослин активізується коренеутво-
рення. Завдяки селективності протоплазма-
тичних мембран посилюється надходження 
води й елементів живлення. Дослідження-
ми виявлено, що гумінові речовини пози-
тивно впливають на всі фази мітотичного 
циклу клітин і сприяють збільшенню міто-
тичного індексу в 1,5 рази. Показано також 
їх вплив на посилення поглинання кисню, 
активізацію ферментативних систем (ка-
талази, пероксидази, амілази, інвертази та 
ін.) і вуглецевого обміну, посилення утво-
рення хлорофілу, збільшення вмісту цукрів 
та білків. 

Гумати – доступне рішення 
складних проблем

Г
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Наявні у гумінових кислотах карбоксиль-
ні (COOH) і фенольні (OH) групи, напри-
клад, здатні утворювати хелатні комплекси 
з мікроелементами і в такому вигляді тран-
спортувати їх у рослину, забезпечуючи ви-
соку обмінну ємність згаданих вище кислот. 
Хенони, що також входять до складу гума-
тів, містять нелокалізовані електрони, які 
здатні вловлювати і накопичувати, а потім 
віддавати рослинній клітині сонячну енер-
гію, збільшуючи таким чином її енергетику 
та інтенсифікацію обмінних процесів. Ця 
група в складі молекули гумінової кислоти 
має чотири пов’язані Пі-зв’язки, електрони 
яких здатні до захоплення кванта сонячної 
енергії з переходом на більш високий енер-
гетичний рівень із подальшою передачею 
клітині накопиченої енергії в потрібний мо-
мент. 

Відомо, що в таких каустоболітах, як 
торф, сапропель і вугілля, на частку гумі-
нових речовин може припадати більша 
частина органічної речовини, що дає змогу 
розглядати цю сировину, як джерело для 
біологічно активних препаратів та добрив. 
Природні гумінові кислоти не розчинні у 
воді й не можуть легко засвоюватися рос-
линою, вони переходять у фізіологічно ак-
тивний стан лише після активації. Найпо-
ширенішим методом одержання гумінових 
препаратів є вилуговування, а виробництво 
відбувається у двох напрямах – отримання 
баластних та безбаластних гуматів. 

Уже довгий час найкращою сировиною 
для отримання гумінових і фульвокислот 
є леонардит. Леонардит – це органічна 
речовина, яка не досягла стану вугілля і 
характеризується високим ступенем окис-
лення, високим вмістом гумінових кислот 
та вищих карбоксильних груп, оскільки є 
кінцевим продуктом процесу гуміфікації, 
що триває близько 70 млн років. Ще однією 
перевагою цього природного сланцю є його 
надзвичайна біологічна активність завдя-

ки молекулярній структурі. Ця біологічна 
активність уп’ятеро сильніша, ніж у інших 
гумусових речовинах із природних дже-
рел. Так, 1 кг гуматних добрив із леонар-
диту еквівалентний 7–8 тоннам органічних 
добрив або близько 15 тоннам перегною. 
Процес утворення леонардиту несклад-
ний, але дуже тривалий: рослини в проце-
сі життєдіяльності поглинали з атмосфери 
вуглекислий газ і використовували соняч-
ну енергію для формування біомаси. Ле-
онардит має низьку теплоутворювальну 
здатність, тому малоцінний як паливо. Гу-
мати, видобуті із зазначеного каустоболі-
ту, містять переважно солі гумінових кис-
лот та характеризуються нижчим вмістом 
солей фульвових кислот. Низький вміст 
солей фульвових кислот у таких гуматах 
пояснюється тим, що вони, на відміну 
від гумінових, розчинні у воді. У процесі 
утворення леонардиту фульвові кислоти 
вимиваються і використовуються природ-
ним кругообігом для власних потреб. 

Проаналізувавши низку публікацій та до-
сліджень, спеціалісти компанії дійшли вис-
новку, що актуальним залишається вивчен-
ня впливу гумінових препаратів на процеси 
проростання насіння, особливо в теперішніх 
нестабільних кліматичних умовах.

У сучасному сільському господарстві ви-
сокоякісний насіннєвий матеріал має пер-
шочергове значення як засіб виробництва. 
Високоякісне насіння є однією з основних 
умов одержання високих урожаїв сільсько-
господарських культур. Насіння формуєть-
ся у процесі життєдіяльності материнської 
рослини у певних умовах довкілля. Внаслі-
док впливу різних ендогенних та екзоген-
них чинників у різні періоди життя материн-
ських рослин насіння набуває змін. Однак 
навіть сформоване здорове насіння не завж-
ди має високі посівні властивості – насіння 
багате на поживні речовини і є добрим суб-
стратом для розвитку й збереження фітопа-

тогенних мікроорганізмів. На насінні може 
зберігатися багато хвороб, що знижують 
урожай і погіршують його якість. Крім па-
разитичних мікроорганізмів, на насінинах 
зберігаються й розвиваються сапротрофні 
(цвілеві) мікроорганізми, що можуть спри-
чинювати пліснявіння й загибель насіння та 
проростків. Одним із способів знешкоджен-
ня збудників хвороб, захисту насіння від 
пліснявіння, зниження ураження корене-
вими гнилями є протруювання насіння та 
обробка його регуляторами росту і мікро-
елементами. 

Сьогодні дедалі більшого поширення на-
буває протруєння насіння препаратами не 
лише фунгіцидної, а й інсектицидної дії. 
Втрати врожаю зернових культур внаслідок 
негативної дії численних патогенів (збуд-
ників твердої та летючої сажки, гельмінто-
споріозної і фузаріозної кореневих гнилей, 
пліснявіння насіння) можуть сягати 15–30%, 
а за умови розвитку епіфітотій – до 50%. 
Численними дослідженнями встановлено, 
що внаслідок фузаріозного ураження зер-
на знижується схожість насіння, маса 1000 
насінин і кількість зерен у колосі. Не менш 
важливу роль в інтенсифікації виробництва 
зерна відіграє захист рослин від шкідників, 
які у різні періоди вегетації пошкоджують 
висіяне насіння, сходи, надземну масу, ко-
реневу систему і дозріваюче насіння. Через 
пошкодження зерна шкідниками на рівні 
15–20% переважна його кількість втрачає 
схожість повністю або ж хоч і формуються 
проростки, але все-таки гинуть ще до вихо-
ду на поверхню ґрунту. За даними Інституту 
захисту рослин, у разі шестивідсоткового 
пошкодження зернівки схожість насіння зни-
жується на 2,5-3,1%, енергія проростання – 
на 1,7-2,4%, а за пошкодження зародка – на 
22,1-25,9 та 18,3-21,6% відповідно.

Слід також зазначити, що значна кіль-
кість сучасних препаратів, які використо-
вують для протруювання насіння, мають 
певні негативні побічні ефекти. Одним із 
основних вважається пригнічення мітотич-
них процесів та затримка росту й розвитку 
проростків у середньому на 3–7 днів залеж-
но від діючої речовини препаратів та умов 
навколишнього середовища. Тому поряд із 
протруюванням насіння практикуючі агро-
номи, для уникнення такої ситуації, засто-
совують препарати, які містять природні 
біогенні елементи та амінокислоти. Завдяки 
своїй молекулярній структурі вони безпере-
шкодно проникають у насіння, де повністю 
метамобілізуються. Активно впливаючи на 
обмін речовин, регулюють фізіологічні та 
морфогенетичні програми росту і розвитку 
рослинного організму, в тому числі й гормо-
нальний баланс, що є досить важливим під 
час проростання насіння. Водночас із вод-
ним та температурним режимами, процес 
проростання насіння регулюється фітогор-
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Рис. 1 Енергія проростання озимої пшениці залежно від передпосівної 
обробки насіння препаратами на основі гумінових речовин 
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монами, але для їхнього синтезу має від-
бутися низка процесів. Коли зерно достат-
ньо забезпечене вологою, гіберелінова та 
ауксинова кислоти стимулюють процеси 
проростання. Стан спокою порушується 
внаслідок фізико-хімічних явищ, пов’яза-
них із включенням у структуру кислот додат-
кових молекул води. Саме на цьому етапі 
глутамінова кислота в комплексі з аспаргі-
новою, треоніном, метіоніном, фенілалані-
ном, лізином та гістидіном активують син-
тез білків, продукуючи цитокініни. Окрім 
того, формується, скажімо так, імунітет росли-
ни, стійкість до стресогенів (температурного, 
водного, сольового та пестицидного). І 
оскільки аспаргінова кислота є вихідним ма-
теріалом для лейцину та ізолейцину -аміно-
кислот, які визначають основні аспекти стре-
состійкості рослин, їхня наявність є вкрай 
необхідною.

Ріст первинних корінців відзначається з 
моменту поділу їхніх клітин і фіксується з 
появою над оболонкою насіння первинного 
корінця. Основна роль у формуванні коре-
невої системи належить аргініну, одній із 
20-ти протеїногенних амінокислот. Окрім 
ауксину й гібереліну, до процесу ділення 
клітин долучається і цитокінін – фітогормон, 
що сприяє морфогенезу пагона і кореня, 
дозріванню хлоропластів, лінійному росту 
клітин та утворенню додаткових бруньок, 

інгібуючи етилен, який фактично до цього 
часу виконав усю свою роботу. Момент пе-
реходу проростка на автотрофне живлення 
належить до першого критичного періоду в 
житті рослини.

Саме тому від якості передпосівної об-
робки насіння залежить й створення рівня 
придатних умов для росту і розвитку про-
ростків, де далеко не останню роль відіграє 
комбінована суміш препаратів, яка матиме 
економічно виправдану ціну, та комплекс 
активних діючих компонентів, оскільки зде-
більшого озимі зернові за їх участі встига-
ють закласти вторинну кореневу систему. 
Сформоване здорове коріння – запорука 
не лише доброї перезимівлі, а й активного 
поглинання азоту з добрив, внесених по 
мерзлоталому ґрунту, швидкого ранньо-
весняного старту та більш раціонального 
використання і збереження вологи.

Ще однією проблемою стабільного ви-
робництва сільськогосподарської продукції 
останнім часом стала нестача вологи. Ця си-
туація типова і для України, де опади розпо-
діляються дуже нерівномірно й дефіцит во-
логи може бути особливо небезпечним під 
час сівби та раннього розвитку рослин. Ір-
ландські вчені встановили, що застосування 
гумінових речовин може знизити негативну 
дію нестачі вологи на 20%. 

За результатами лабораторних дослі-

джень щодо перевірки енергії проростання 
та схожості насіння встановлено, що пе-
редпосівна обробка насіння препаратами 
на основі гумінових речовин сприяє підви-
щенню досліджуваних показників у серед-
ньому на 1–12% порівняно з контрольним 
варіантом. Найкращі показники були на 
варіанті, де насіння обробляли препаратом 
Terrenova в нормі 0,8 л/т: енергія проро-
стання підвищилася на 12%, а лабораторна 
схожість – на 5%.

Перевага цього варіанта, на нашу думку, 
полягає в його хімічному складі, де пере-
важають гумінові та фульворечовини у по-
єднанні з допоміжними складовими яких є 
амінокислоти (серин, глютамінова кислота, 
пролін, лейцин, аргінін та ін.) і фосфор. На 
початкових фазах росту й розвитку вони ві-
діграють особливо важливу роль та беруть 
участь у формуванні кореневої системи, 
активують процеси коренеутворення, на-
копичують більшу кількість запасних речо-
вин, особливо цукрів. Цукри, в свою чергу, 
підвищують концентрацію клітинного соку і 
позитивно впливають на формування мо-
розостійкості, сприяють підвищенню іму-
нітету рослин, зміцненню клітинної стінки 
та накопиченню азоту, регулюють водний 
обмін рослин. 

Аналогічну залежність було відмічено і на 
варіанті з передпосівною обробкою насіння 
препаратом Naturvital WSP у нормі 0,2 кг/т, 
де енергія проростання становила 85%, що 
на 11% більше ніж на контрольному варіанті, 
а лабораторна схожість відповідно була 94%, 
що на 4% більше порівняно з контролем.

Завдяки підвищеному вмісту гумінових 
(500 г/кг) та фульвових (200 г/кг) кислот 
у препараті Naturvital WSP молоді проро-
стки активно формують кореневу систему, 
активізується поділ клітин кореня та стебла, 
формується велика кількість кореневих во-
лосків і міцний заглиблений вузол кущіння, 
стійкий до впливу стресових факторів та 
ураження патогенами й шкідниками.

На варіанті досліду, де проводили оброб-
ку насіння препаратом Naturvital Plus у нор-
мі 0,6 л/т, показники енергії проростання 
становили 83%, що на 9% перевищувало 
показники контрольного варіанту. Лабора-
торна схожість насіння пшениці озимої на 
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Рис. 2 Вплив препаратів на основі гумінових речовин на показники 
лабораторної схожості насіння озимої пшениці

Вплив гумінових препаратів на показники росту проростків озимої пшениці

Препарат

Висота 

проростків,

Довжина кореневої 

системи,

Сира маса надземної 

частини, 10 проростків

Сира маса кореневої 

системи, 10 проростків

см % см % г % г %

Контроль 9,84 – 11,50 – 0,50 – 0,36 –
Naturvital 

WSP
10,47 6 13,99 22 0,73 46 0,65 81

Naturvital 
Plus

10,45 6 13,53 18 0,69 38 0,59 64

Aminohumic 10,81 10 13,51 17 0,72 44 0,68 89
Terrenova 10,57 7 13,15 14 0,82 64 0,89 147
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контрольному варіанті становила 90%, а на 
варіанті з обробкою препаратом Naturvital 
Plus у нормі 0,6 л/т – 92% відповідно.

Початковий період розвитку пшениці 
озимої є вирішальним у формуванні висо-
копродуктивних посівів. Від стану посіву, 
сформованого восени, великою мірою за-
лежить подальший ріст, розвиток рослин і 
кінцевий результат.

Регулятори росту рослин як синтетичного, 
так і біологічного походження впливають 
на ростові показники завдяки збільшенню 
розміру клітин або ж шляхом збільшення 
швидкості їх поділу. Підтвердженням цієї гі-
потези може слугувати збільшення довжини 
проростків та коренів пшениці на 6–22% за 
дії препаратів на основі гумінових речовин 
(див. таблицю) щодо рослин на контроль-
ному варіанті. В результаті проведених ла-
бораторних спостережень також було від-
мічено поліпшення біометричних показників 
росту та розвитку проростків досліджуваних 
препаратів на основі гумінових речовин. Так, 
на варіанті досліду із передпосівною оброб-
кою препаратом Naturvital WSP у нормі 0,2 
кг/т висота проростків становила 10,47 см, 
що на 6% переважає контрольний варіант, 
маса надземної частини – 0,73 г, що на 46% 
більше ніж на контролі, довжина кореневої 
системи переважала контрольний варіант 
на 22%, а маса на 81%. 

На варіанті з обробкою насіння препара-
том Naturvital Plus (0,6 л/т) висота проро-
стків переважала контрольний варіант на 
6%, їхня маса на 38%, а довжина – на 64%. 
Також відмічено покращення біометричних 
показників кореневої системи на 14–18% на 
варіантах, де проводили обробку насіння 
препаратами Aminohumic у нормі 0,6 л/т та 
Terrenova у нормі 0,8 л/т. 

Корені озимих рослин так само важли-
ві для формування майбутнього врожаю, 
як і стебло. Забезпечуючи поглинання, 
транспортування води та розчинених у 
ній мінеральних елементів, коренева си-
стема постачає всі речовини, потрібні для 
фотосинтетичного апарату. З нього, своєю 
чергою, до коренів надходять органічні ре-
човини. Таким чином, рослинний організм 
– це складна система, частини якої окремо 
функціонувати не можуть. Коренева систе-
ма в озимої пшениці мичкуватого типу до-
бре розгалужена, основна маса якої залягає 
в орному шарі. В окремі роки за достатньо-
го вмісту вологи в ґрунті деякі корінці пше-
ниці здатні проникати на значну глибину – 
до 1,5–2,0 м, а іноді й глибше. Проте більша 
частина кореневої системи розміщена на 
глибині до 30 см, і саме в цій зоні відбува-
ється найінтенсивніше поглинання ґрунто-
вої вологи та мінеральних елементів.

Коренева система пшениці озимої – пер-
винні (зародкові) корені, що утворюються 
в ембріональному гіпокотилі насіння, яке 

перебуває в стадії проростання, та сте-
блові (вторинні, вузлові), що розвивають-
ся із вузлів кущіння. Кількість первинних 
коренів у пшениці коливається в межах 
трьох-шести (в середньому – п’ять). Щодо 
всієї кореневої системи, на первинні корені 
припадає 1–14%. На початкових етапах ве-
гетації рослини пшениці живляться лише 
за їхньою допомогою. Під час кущіння від 
кожного нового стебла зазвичай відростає 
по два вторинних корінці. Ці корінці забез-
печують живлення бічних пагонів рослин. 
По суті, інтенсивність утворення вторинних 
коренів та кущіння рослин тісно пов’язані 
між собою. Роль первинних коренів у цей 
період дещо знижується, проте вони не від-
мирають, а функціонують до кінця вегетації 
й забезпечують живлення головного паго-
ну. У разі, якщо рослина не утворила вто-
ринних коренів (через посуху), вони беруть 
на себе основну функцію живлення. Проте 
основна маса води та мінеральних речовин 
за нормальних умов вегетації поглинається 
саме вторинними коренями, тому майбутня 
продуктивність посіву найбільше залежить 
саме від них. 

У результаті лабораторних та вегетацій-
них досліджень було відмічено, що оброб-
ка насіння препаратами на основі гумінових 
речовин збільшує кількість первинних так 
званих зародкових коренів на 2–11%, за-
лежно від препарату порівняно з контроль-
ним варіантом.

Тож підбиваючи підсумки, можна зроби-
ти висновки що :
• гумати підвищують коефіцієнт засвоєння 

макро- і мікроелементів із ґрунту на 15–
20% шляхом активізації всмоктувальної 
здатності кореневих волосків й активно-
го переводу недоступних елементів жи-
влення в засвоювані форми. Вони також 

виступають природними хелаторами і 
виконують буферну функцію у ґрунті, 
тому не лише збільшують, а й балан-
сують поглинання елементів живлення 
рослиною;

• активізують роботу мітохондрій, що по-
кращує процеси проростання насіння в 
середньому на 10% і пришвидшує появу 
сходів на 1–3 дні залежно від умов виро-
щування;

• активують корисну мікрофлору довко-
ла насіння, кількість бактерій зростає у 
3–5 разів. Це стосується нітрифікаторів, 
азотофіксаторів і фосформобілізаторів, 
завдяки діяльності яких у ґрунті підви-
щується кількість основних елементів 
живлення у доступній для рослин формі. 
Також рослини отримують від організ-
мів-симбіонтів антибіотики, гормони, 
ензими, регулятори росту й мінерали, 
завдяки чому рослина краще розвиваєть-
ся та має підвищений імунітет до хвороб;

•  формують потужну кореневу систему, що 
підвищує морозостійкість рослин.
Якщо Вам потрібна кваліфікована допо-

мога у виборі препаратів, інформація про 
кожний із них, детальний розбір та поради 
щодо корегування технологій задля підви-
щення продуктивності вирощуваних куль-
тур, звертайтесь, будь ласка, до представ-
ників компанії «Спектр-Агро». Ми завжди 
оперативно надамо Вам інформацію щодо 
ефективності застосування продуктів та 
докладні рекомендації стосовно їх вико-
ристання у технологіях вирощування сіль-
ськогосподарських культур. Завжди раді 
співпраці!

Марина Кушнір
керівник науково-технологічного відділу
e-mail: maryna.kushnir@spectr-agro.com
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ізнє відновлення вегетації та жарка 
суха весна цього року не сприяли нормаль-
ному розвитку ріпаку. Фази розвитку про-
ходили з великою інтенсивністю, що значно 
вплинуло на зниження потенціалу культури. 
В таких погодних умовах значну перевагу 
мали посіви, які були добре розвинуті з осені. 
На таких посівах потужна коренева система 
дала змогу в короткі строки відновити біома-
су, втрачену після перезимівлі, та забезпечити 
швидкий ріст генеративних органів. Утім, такі 
погодні умови (сухо, температури вище 25°С) 
також не сприяли розвитку хвороб (табл. 1). 
У фазі бутонізації ріпаку на листках практично 
не спостерігалося проявів хвороби.

Проте в тих регіонах, де в фазі цвітіння – 
наливання стручків ріпаку пішли дощі, фі-
тосанітарний стан посівів різко погіршився. 
Обробки під час цвітіння фунгіцидами не 
завжди в достатній мірі забезпечували про-
філактику розвитку хвороб. Чітко простежу-
валася ситуація недостатньої ефективності 
ряду фунгіцидів для обробки ріпаку в фазі 
цвітіння. Деякі господарства, зважаючи 
на відсутність опадів, взагалі відмовились 

від внесення фунгіцидів у цей період, не 
враховуючи, що профілактика хвороб це 
завжди набагато ефективніше, аніж ліку-
вання. Як наслідок – перед збиранням часто 
відбувалося передчасне засихання рослин 
від ураження фомозом, склеротиніозом, 
вертициліозом (фото 1), а також розтріску-
вання стручків від альтернаріозу, циліндро-
споріозу, сірої гнилі. Втрата врожаю через 
передчасне засихання рослин може стано-
вити 30–40%, а від розтріскування ураже-
них стручків – ще 5–20%.

Як запобігти цій втраті 
урожаю?

Основною причиною інтенсивно-

го розвитку таких хвороб, як фомоз, 

альтернаріоз, циліндроспоріоз, білої 

плямистості та сіростебельності у вес-

няно-літній період часто є недостат-

ній контроль їх восени. Саме так восени! 
Аналізуючи наведені вище факти залежно-
сті розвитку ріпаку восени і життєздатності 
рослин навесні в стресових умовах, багато 
господарств намагаються сіяти ріпак у ран-

ні строки. Велика біомаса рослин ріпаку – 
сприятливий мікроклімат поля для розвитку 
хвороб. Проводячи рістрегуляцію ріпаку 
фунгіцидом Фолікур чи іншими фунгіци-
дами, ми робимо профілактику названих 
хвороб ріпаку. Але не потрібно забувати, 
що останню рістрегуляцію виконують пере-
важно у кінці вересня – початок жовтня. А 
до настання зимового спокою зазвичай ще 
залишається більше півтора місяці. Втім, не 
всі фунгіциди забезпечують достатньо три-
валу захисну дію. Також не всі фунгіциди-рі-
стрегулятори мають достатню ефективність 
проти комплексу хвороб. Також погіршуєть-
ся фітосанітарний стан посіву й внаслідок 
частого чергування в сівозміні культур зі 
спільними хворобами (табл. 2). 

Саме тому ми рекомендуємо проводи-
ти останню обробку ріпаку восени фунгі-
цидом-рістрегулятором Тілмор, який має 
тривалий захисний ефект від фомозу, аль-
тернаріозу, циліндроспоріозу, борошни-
стої роси та білої плямистості. За сильного 
розвитку ріпаку норма фунгіциду Тілмор 

має становити не менше 0,9 л/га. У разі 

Захист ріпаку від хвороб – 
аналізуємо минулий сезон, робимо висновки

П

Фото 1. Передчасне засихання рослин ріпаку уражених хворобами
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проявів пероноспорозу ми радимо вико-
ристовувати фунгіцид Альєтт із нормою 
1,2–1,8 л/га, який захищає рослину від кін-
чиків кореня до верхнього листочка завдя-
ки руху  діючої речовини як акропетально, 
так і базопетально. 

Весняну рістрегуляцію на посівах ріпаку, 
які з осені були сильно розвинуті, доцільно 
проводити теж фунгіцидом Тілмор із нор-
мою 0,9–1,0 л/га для профілактики захво-
рювань. Посівам, що з осені були слабше 
розвинуті (5–7 листків), необхідна сильніша 
рістрегуляція для додаткового вкорінення 
рослин. На таких посівах доцільно вико-
ристовувати фунгіцид Фолікур із нормою 
0,75–1,0 л/га, який має сильнішу рістре-
гуляційну дію. Слід також зазначити, що за 

внесення фунгіцидів Тілмор, Фолікур чи 
будь-яких інших, за висоти рослин 15–20 
см, краплини робочого розчину практич-
но не потрапляють на кореневу шийку та 
низ стебла через достатню облиствленість.  
Фунгіциди з діючими речовинами класів 
триазолів, стробілурінів і більшості інших кла-
сів рухаються акропетально, але не рухають-
ся базипетально (донизу рослиною). Тому 

пропущена інфекція на кореневій шийці 

рослин ріпаку з осені – джерело інфекції 

навесні, яке через несприятливі умови може 
зразу і не проявлятися (фото 2, 3). Саме така 
ситуація склалася навесні 2018 року. Але за 
перших сприятливих умов (волога й тем-
ператури) хвороба відразу розвивається та 
поширюється. У разі зараження фомозом 
такі рослини передчасно засохнуть, значно 
зменшивши продуктивність культури. Така 
ситуація масово спостерігалася на заході 

України. За борошнистої роси, альтерна-
ріозу, сірої гнилі та ін. хвороб ріпаку за на-
стання вологої погоди ми отримуємо швид-
ке поширення цих хвороб аж до стручка. 
Фунгіциди, внесені в середині фази цвітін-
ня, також роблять профілактику захворю-
вань, але в основному верхньої чистини 
рослини і до збирання в середньому зали-
шається півтора місяці. Тут для максималь-
но тривалої дії та проти широкого спектра 
захворювань варто використовувати фунгі-
цид Пропульс із нормою 0,9 л/га.

Отже, осінній захист ріпаку від хвороб, 
а не тільки рістрегуляція – це фундамент 
майбутнього врожаю.

Бучинський Ігор
менеджер з маркетингу по олійних культурах, 

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

Таблиця 1. Оптимальні температури для розвитку хвороб

Хвороба
Сприятливі погодні умови для

Потреба у вологості при інфікуванні

інфікування розвиток 

Циліндроспоріоз 5-15 5-20 Висока вологість
Сіра гниль 10-15 10-15 Висока вологість

Склеротиніоз 15-20 10-25 Краплинна вологість
Фомоз 15-20 15-20 Висока вологість

Борошниста роса 15-18 17-20 Висока вологість
Переноспороз 15-18 15-20 Висока вологість
Альтернаріоз 22-25 17-25 Краплинна вологість

Спільні хвороби

Культура
Склеротиніоз 

Sclerotinia sclerotiorum

Сіра гниль 

Botrytis cinerea

Альтернаріоз 

Alternaria alternate (A. tenuis)
Вертициліоз 

Verticillium longisporum (V. dahlia)

Соняшник Х Х Х Х
Ріпак Х Х Х Х
Соя Х Х Х -

Фото 2. Ураження фомозом

Фото 3. Ураження білою гниллю
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аралельно з ростом населення пла-
нети зростають і потреби людства, пов’язані 
з продовольчою безпекою. Попит на готову 
продукцію також збільшується. Розуміючи це, 
аграрії з кожним роком дедалі більше праг-
нуть оптимізувати власні технології, аби мати 
змогу в повній мірі розкрити закладений по-
тенціал вирощуваних сортів та гібридів.

Важко переоцінити вклад добрив у форму-
вання кінцевої врожайності сільськогоспо-
дарських культур. За підрахунками ФАО, 
сумарне світове споживання трьох основних 
елементів живлення (N, P2O5, K2O) у 2016 
році становило 186,7 млн  т і, за прогнозами, 
до 2020 року може зрости до 201,7 млн т. 

Український ринок щорічно споживає близь-
ко 2 млн т готових NPK-добрив, серед яких усе 
ще домінують традиційні Нітроамофос (16-16-
16), Діамофос (10-26-26), Амофос (12-52-0) та 
формули зі співвідношенням NPK 1:2:3. На тлі 
останніх трендів у живленні все більшої попу-
лярності набувають NPK-добрива із додаван-
ням мезо- та мікроелементів. Їх частка стрімко 
зростає і наразі становить близько 10–15% від 
сумарного споживання NPK-добрив в Україні. 

Як бачимо зі статистики, щорічно в Україні 
та загалом у світі агровиробники на свої поля 
вносять колосальну кількість добрив. У цій 
статті ми розповімо, як, розуміючи модель 
поведінки NPK-добрив, можна оптимізувати 
осінню складову живлення озимих культур. 

N (азот). У природних умовах основним 
джерелом живлення рослин азотом є аніо-
ни NO3

- (нітрат) та катіони NH4
+ (амоній), а 

в обмеженій кількості органічні аніони NO2
-, 

легкорозчинні аміди NH2 і найпростіші амі-
нокислоти. Рослини майже однаково ви-
користовують амонійну та нітратну форми 
азоту. Кінцевим продуктом засвоєння тієї чи 
іншої форми є білок, що утворюється внас-
лідок синтезу амінокислот. Амоній є досить 
стабільною формою і здатний адсорбуватися 
ґрунтово-вбирним комплексом. Своєю чер-
гою, нітрат постійно перебуває у розчинено-
му стані й пересувається профілем ґрунту, 
маючи значні ризики вимивання.   

Для ріпаку ефективніше, коли більшу ча-
стину азоту в осінній період він поглинає у 
амонійній формі й якомога менше – у фор-
мі нітратного азоту. Загалом на формування 
кожної тонни врожаю озимий ріпак потребує 
близько 70 кг/га N (табл. 1). Щонайменше 
90% від загальної потреби споживається 
вже у весняно-літній період, а зловживання 
цим елементом із осені може призвести до 
надмірного росту вегетативної маси та до-
даткових затрат на застосування ретардантів.

Від сівби до весняного відновлення вегета-
ції озима пшениця засвоює лише 8% від за-
гальної кількості азоту, необхідного для фор-
мування кінцевого урожаю. Зазвичай осіння 
потреба коливається в межах 20–40 кг/га. 

P (фосфор). Рослини засвоюють фосфору 
значно менше, ніж азоту, але він відіграє над-
звичайно важливу роль у їхньому житті. Це 
саме той елемент, що відповідає за розвиток 
кореневої системи. Рослини спроможні погли-
нути фосфор лише в тому разі, якщо він перебу-
ває на відстані 1–2 мм від кореневого волоска. 
Тому навіть у період максимального розвитку 
кореневої системи вони використовують фос-
фор лише із незначного об’єму орного шару. 

Основним джерелом живлення рослин 
фосфором є аніони ортофосфорної кислоти 
(H3PO4). Найкраще засвоюється водорозчин-
ний фосфор (H2PO4

-), гірше – цитрат розчин-
ний (HPO4

2-). Для більшості рослин фосфор 

розчинний у мінеральних кислотах (PO4
3-) 

малодоступний без попереднього перетво-
рення. Водорозчинні форми, що домінують 
у традиційних добривах, легко споживають-
ся кореневою системою рослин, але мають 
один недолік – в значній мірі фіксуються у 
ґрунті за кислої або лужної реакцій (рис. 1). 

У перший рік застосування традиційних 
добрив доступно лише 10–15% фосфору. Із 
урахуванням післядії попередніх років – 35–
40%. Це пов’язано з тим, що значна частина 
водорозчинного фосфору зазнає іммобіліза-
ції, тобто перетворюється на важкозасвою-
вані форми. На нейтральних і карбонатних 
ґрунтах основними фіксаторами фосфору є 

НПК добрива та професійне живлення 

озимих культур від «Тімак Агро»

П

Таблиця 1. Потреба озимих пшениці та ріпаку (кг) на формування 1 т урожаю (INRA та Teress inovia) 

Культура N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Zn (г) B (г) Cu (г) Mo (г)

Пшениця 
озима

30 12 18 5 7 11 40–120 3–18 10–40 0,4–1

Ріпак озимий 70 25 100 25 50 60 60 106 5 4

Дуофертіл 30, 120 кг/га, ячмінь сорту Владан, Миколаївський р-н, Миколаївська обл

Дуофертіл 38, 100 кг/га, соняшник, 
Запорізька обл., Чернігівський р-н, 

с. Новомихайлівське
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такі елементи, як кальцій та магній. На кис-
лих – фосфор осаджується алюмінієм і залі-
зом (рис. 2). 

Враховуючи особливості поведінки фос-
фору, очевидною стає потреба почасткового 
або комбінованого його застосування: ос-
новна частина врозкид під культивацію або 
оранку (100–300 кг/га у фізичній вазі) та ло-
кально під час сівби (70–120 кг/га у фізичній 
вазі). Головна умова – сумарно ця кількість 
має перекривати винесення фосфору з уро-
жаєм (залежно від культури 60–80%).

K (калій). Поряд із азотом і фосфором ка-
лій також належить до основних елементів 
живлення. Він підвищує стійкість проти по-
сухи та несприятливої дії високих і низьких 
температур. Під впливом калію рослини ста-
ють більш морозостійкими. 

Загальний вміст калію в ґрунтах у 10–15 
разів перевищує запаси азоту й фосфору. За-
безпеченість наших ґрунтів цим елементом у 
переважній більшості є досить високою. До 
того ж 60–90% спожитого калію повертаєть-
ся у ґрунт із рослинними рештками культури 
попередника. Саме тому доцільність додатко-
вого застосування калійних добрив набуває 

значення переважно за інтенсивних техноло-
гій вирощування озимих культур (табл. 1).  

S (сірка). Розглядаючи повноцінне жив-
лення, варто згадати і про такий важливий 
елемент, як сірка. Він є особливо цінним 
для олійних культур. Без сірки азот не може 
засвоюватися у повному обсязі, адже бере 
участь у перетворенні нітратів та стримує їх 
накопичення. Основна частина сірки погли-
нається рослинами у весняний період разом 
із азотом. У осінній період ріпак споживає 
близько 20–30 кг/га цього елемента. 

B (бор). Для ріпаку чи не найголовнішим лі-
мітуючим елементом є бор. Він не перерозподі-
ляється рослиною, тому існує потреба його по-
часткового внесення: перше – в осінній період 
для забезпечення перезимівлі, друге – перед 
цвітінням для оптимального запилення. 

Zn (цинк) та Сu (мідь). Для озимих куль-
тур також важливими є такі мікроелементи, 
як цинк та мідь. Перший сприяє накопиченню 
ауксинів, фітогормонів, що відповідають за 
проростання насіння та стартовий розвиток 
коренів, другий – покращує перетворення 
азоту в рослині. 

Враховуючи потреби озимих культур та 
проблематику традиційних добрив, компа-
нія «Тімак Агро», один із світових лідерів у 

виробництві високопродуктивних комплек-
сних добрив, пропонує власні рішення для 
оптимізації живлення озимини. 

Лінійка NPK представлена двома видами 
добрив: Єврофертіл – для ґрунтів із кислою 
реакцією (рН до 6,0) та Дуофертіл – для 
ґрунтів із базовою та лужною реакцією (рН 
від 6,0 і вище). Окрім формул із збалансо-
ваним складом (табл. 2) «Тімак Агро» стала 
чи не першою компанією, що запропону-
вала виробникові технології (MPPA DUO та 
MESCAL), які забезпечують максимальну 
доступність елементів живлення із добрив 
(зокрема фосфору) незважаючи на рН ґрун-
тового розчину. Крім цього, добрива містять 
біостимулятори (XCK та PHYSIO+), що по-
кращують розвиток кореневої системи.   

Формули NPK-добрив компанії «Тімак 
Агро» спеціально розроблені нашою науко-
вою командою із урахування потреб озимих 
культур у мінеральному живленні. Їх вико-
ристання забезпечує отримання більш вирів-
няних сходів, сприяє формуванню потужної 
кореневої системи, що є запорукою вдалої 
перезимівлі та високого урожаю.  

Породзинський Дмитро, 
продукт-менеджер компанії 

«Timac Agro Україна»

Таблиця 2. Склад NPK-добрив від компанії «Тімак Агро» (%)

Добриво N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Zn (г) B (г) Cu (г) Специфіка

Єврофертіл 38 8 14 16 7 16 0,15 0,2 MESCAL, PHYSIO+
Єврофертіл Фос 38 8 30 2 12 8 0,15 MESCAL, PHYSIO+

Дуофертіл 30 10 20 20 0,1 0,09 MPPA DUO; XCK
Дуофертіл 36 12 24 15 0,2 MPPA DUO; XCK
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Рис. 2. Блокування фосфору в ґрунті (Havlin et Al, 1999)
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Рис. 1. Ступінь доступності NPK залежно від рН ґрунту (INRA)

«Єврофертіл 35, 50 кг/га, кукурудза, 
Херсонська обл., Каховський р-н, 

с. Асканійське

Єврофертіл 38, 100 кг/га, соя. ФГ 
«Обрій», Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.
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оворячи сьогодні про обробіток ґрун-
ту під сівбу озимих зернових, основні тех-
нологічні моменти мають бути спрямовані 
на те, щоб створити оптимальні умови для 
росту й розвитку, забезпечити оптимальний 
повітряно-водний, а також баланс живлен-
ня рослин. Виходячи з цього, всі робочі опе-
рації мають бути націлені на максимальне 
виконання згаданих вище умов. Із техно-
логічної точки зору, обробіток ґрунту має 
забезпечити таке:
• Усунення небажаних ущільнень в орному 

шарі, на плужній підошві для безпере-
шкодного проникнення коренів.

• Гомогенну структуру ґрунту оптимальної 
агрегації.

• Рівномірне розподілення пожнивних 
решток попередника та проміжних культур.

• Провокацію проростання бур’янів та їх 
подальше знищення в процесі обробітку 
ґрунту.

• Зберігання ґрунтової вологи, поглинання 
і збереження ґрунтових опадів, запобігти 
водній та вітровій ерозії.

• Достатньо вирівняну поверхню поля для 
якісного висіву.
У більшості регіонів нашої країни, осо-

бливо в останні десятиліття, в силу глобаль-
них змін кліматичних умов урожайність 
сільськогосподарських культур значно 
обмежується вологозабезпеченням. Тому 
всі операції, які ми плануємо виконувати, 
мають забезпечувати насамперед збере-
ження ґрунтової вологи, поліпшення воло-
гозберігальних властивостей та зменшення 
випаровування. Виходячи з умов технічного 
забезпечення господарства, за можливістю, 
слід обробляти ґрунт в його оптимальному 
стані, зменшувати число проходів техніки 
та використовувати всі можливі заходи для 
зниження тиску на ґрунт. 

З точки зору науки технологічні операції 
обробітку під зернові культури можна роз-
ділити на три групи:
• Зяблевий обробіток (загортання та обробі-

ток пожнивних решток).
• Основний обробіток ( передпосівна оранка, 

безвідвальний основний обробіток, осіння 
оранка).

• Передпосівний обробіток (безвідвальний 
основний обробіток, окремий передпосів-
ний обробіток, прямий висів).
Вибір кожної конкретної технології за-

лежить від типу, гранулометричного скла-
ду ґрунту, співвідношення між культурами 
в конкретній сівозміні кожного окремого 
господарства, кліматичної регіоналізації, 
переважаючої форми органічних добрив й 

небезпеки вітрової та водної ерозії.
Крім того, варто звертати увагу на потре-

би самої культури: ступінь, поширеність та 
глибина залягання ґрунтових ущільнень на 
полі, актуальну вологість, кількість, розпо-
ділення й властивості рослинних залишків, 
а також видовий склад і щільність бур’янів 
на одиниці площі.

Виходячи з екологічних та економічних 
причин, обробіток ґрунту потрібно прово-
дити з допомогою якомога меншої кількості 
робочих операцій із мінімальною інтенсив-
ністю. На вибір відповідних операцій та їх 
кількість значно впливають клімат, воло-
гість і структура ґрунту.

Останніми роками в багатьох країнах 
світу дедалі популярнішими й поширеніши-
ми стають ґрунтозахисні технології, за яких 
осінню оранку не проводять, а ґрунт покри-
вається мульчею, в яку висівають насіння. 
Такі технології мають ряд своїх економічних 
і екологічних переваг:
• Зменшення (особливо на пилуватих ґрун-

тах) запилювання й запобігання водній та 
вітровій ерозії. За покриття ґрунту рослин-
ними рештками зменшується поверхневе 
змивання ґрунту.

• Покращення інфільтраційного та повітря-
ного режимів ґрунту завдяки підвищеній 
активності ґрунтової біоти і збереження ка-
пілярної сітки, що сприяє росту та розвитку 
рослини.

• Збереження хорошого структурного стану, 
оскільки ґрунт набагато менше деформу-
ється та переущільнюється (не утворюється 
плужна підошва) завдяки зменшенню 
кількості робочих проходів.
Для проведення глибокого розпушуван-

ня за безвідвального обробітку, доцільним 
буде використати глибокорозпушувач. У 
продуктовому портфелі «Спектр Агротех-
ніка» сегмент машин для безвідвального 
обробітку представлений глибокороз-

пушувачем SSD R французької компанії 
Quivogne. У разі застосування цієї машини 
можливо виконувати якісне розпушування 
нижніх шарів ґрунту без обороту пласта з 
одночасним подрібненням та перемішу-

ванням верхнього шару. Ми детальніше 
зупинимось на деяких конструктивних осо-
бливостях цього агрегату. Агресивне розта-
шування лап забезпечує глибоке втягуван-
ня й інтенсивне розпушування. Внаслідок 
цього ґрунт «розривається», стає пухким, 
покращується аерація, робочі органи не ли-
шають за собою слідів обробітку. Практично 
всі глибокорозпушувачі, що представлені на 
ринку, оснащені системою захисту від пере-
навантажень. На глибокорозпушувачі SSD R 
у верхній частині лап встановлено розрив-
ний болт, який надійно захищає стійку та 
раму від перенавантажень. Після спрацю-
вання (розриву) болта, його можна досить 
легко замінити. Швидкозмінний реверсив-
ний накінечник та регульовані бічні крила 
виконують ще більш точне подрібнення і 
кришення поверхні на вологих ґрунтах. По-
двійний шпоровий коток із гідравлічним ре-
гулюванням у базовій комплектації забез-
печує розбивання та подрібнення ґрунтової 
маси, перемішує поверхневий шар, видаляє 
коріння рослин у верхній горизонт, залиша-
ючи за собою дещо вдавлену, прикатану 
поверхню. Завдяки агресивному розташу-
ванню лап забезпечується відносна легкість 
ходу за значної глибини обробітку. Підсу-
мовуючи всі згадані вище технічні моменти, 
можемо виділити деякі основні особливості 
нашого глибокорозпушувача :
• Стабільна робота завдяки значній ширині 

між лапами.
• Оптимальний обробіток ґрунту з допомо-

гою подвійного шпорового котка.
• Різальний клин для додаткового розпушу-

вання ґрунту.
Дивлячись на безвідвальну технологію 

обробітку дещо під іншим кутом, очевид-
ним є те, що довготривале її використання 
має також і ряд негативних моментів, які, 
беззаперечно, слід враховувати. З «іншого 
боку медалі» можна поставити низку факто-
рів: пізнє прогрівання, пізніший початок мі-
нералізації органічної маси ґрунту, нижчий 
відсоток схожості та зростання засмічення 
коренепаростковими та іншими бур’янами. 
Безвідвальний обробіток також має вплив і 

Наша техніка – Ваш прибуток!
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на фітосанітарний стан ґрунту. Залежно від 
регіону вирощування спостерігається по-
силене засмічення бур’янами. Наявність на 
поверхні поля рослинних залишків (стерня, 
солома) змінює умови розвитку шкідливих 
мікроорганізмів. Збільшується відсоток ура-
ження зернових грибними прикореневими 
та кореневими хворобами, особливо ко-
реневими гнилями і фузаріозом колоса, а 
також пиренофорозом та жовтою плямис-
тістю, збудники яких у різних стадіях зиму-
ють на рослинних рештках зернових попе-
редників, що лишаються на поверхні ґрунту 
або близько до неї. 

Ще одним наслідком використання 
безвідвального обробітку є підвищення від-
сотка ураження рослин шкідниками. Тобто 
за фактом ми маємо значне збільшення 
кількості хімічних засобів захисту рослин, 
які необхідно вносити, ніж за класичної тех-
нології. В кожному конкретному випадку, з 
точки зору цілей інтегрованого захисту рос-
лин, варто детально зважувати позитивні, а 
можливо і негативні, економічні та еколо-
гічні наслідки. 

На основі викладеної вище інформації ми 
можемо зробити висновок, що до вибору 
технології основного обробітку ґрунту слід 
підходити досить змістовно та уважно під-
бирати її у кожному конкретному випадку. 

Розібравши основні плюси й мінуси міні-
мальної технології обробітку ґрунту, також 
необхідно розглянути переваги та недоліки 
класичної системи. В більшій чи меншій мірі 
класичний спосіб обробітку може впливати 
на шкідників, збудників хвороб і знижува-
ти таким чином вірогідність пошкодження 
посівів. Глибока оранка також негативно 
впливає на лялечок озимої мухи, зимуючі 
стадії жовтої злакової галиці, оскільки вони 
загортаються в глибші шари ґрунту. Вплив 
оранки на збудників хвороб залежить на-
самперед від сапрофітної конкурентоспро-
можності збудника. У разі загортання збуд-
ників кореневих та прикореневих гнилей, 
а також деяких збудників листових пля-
мистостей зернових знижується ураження 
наступних рослин-господарів. У глибших 
шарах ґрунту, як правило, розкладання ін-

фекційного матеріалу прискорюється.
Детально розглядаючи класичну техно-

логію обробітку ґрунту, наступним етапом 
якого після збирання просапних культур 
буде проведення основного обробітку в 
комбінації з передпосівною підготовкою. 
Виходячи з умов ведення сільського госпо-
дарства, здебільшого ці роботи слід прово-
дити в короткі строки, найчастіше по сухому 
ґрунту. Основні технологічні завдання про-
ведення цих операцій такі:
• Розпушування ущільнень ґрунту.
• Якісне загортання пожнивних решток, міне-

ральних та органічних добрив.
• Знищення пророслої падалиці бур’янів 
• Кришення, вирівнювання й зворотне ущіль-

нення ґрунту відповідно до вимог культури.
• У регіонах із достатнім вологозабезпе-

ченням ці операції найкраще виконувати 
лемішним плугом у комплексі з ґрунтоу-
щільнювальними агрегатами. 
Якщо ми вже говоримо про оборотний 

тип обробітку за класичної технології, то тут 
варто знову згадати французького вироб-
ника ґрунтообробної техніки – компанію 
Quivogne та напівнавісний оборотний плуг 
Atlant. Якісна робота і висока продуктив-
ність на одиницю площі є найважливішими 
вимогами до сучасних напівнавісних плугів. 
Напівнавісний оборотний плуг Atlant 

6+1+1 повністю відповідає цим вимогам. 
Оборотні плуги Atlant призначені для об-
робітку будь-яких типів ґрунтів. Правильно 
підібраний плуг є гарантією високої якості 
обробітку: високоякісне розпушування, від-
мінна якість загортання органічних решток 
– наслідок правильного вибору агрегату. 
За правильних параметрах налаштування 
плуга буде вибрана оптимальна глибина 
обробітку, завдяки чому лінія борозни не 
змінюватиметься протягом усього робочого 
процесу. За використання плуга в комплексі 
з котком-пакером з’являється можливість 
зекономити робочий час та матеріаль-
но-технічні ресурси, здійснюючи дві опе-
рації за один робочий прохід. Корпус плуга 
придатний для роботи по будь-якому типу 
ґрунтів, від легких до важких. Застосову-
ючи передплужники, можна досягти пер-

шокласного загортання рослинних решток 
у нижні горизонти орного шару. Давайте 
коротко назвемо основні переваги цього 
агрегату:
• Корпуси: QR 400/універсальні – глибина 

оранки до 35 см.
• Передплужник – 8 пар.
• Ніж польової дошки – 1 пара на останньому 

корпусі.
• Велике опорне колесо 400/70-20.
• 3-ступінчасте механічне регулювання шири-

ни (35–40–45 см на корпусі).
• Система захисту від каміння – зрізні болти.
• Рама із високопробної, загартованої сталі, 

профіль рами – 180х180х10 мм.
• Модульна конструкція, можливість зміню-

вати кількість корпусів.
• Висота рами 80 см.
• Лемеші зі змінними долотами.
• Навіска категорії ІІ/ІІІ.
• Гідравлічний механізм обороту плуга, по-

двійної дії (автоматичний циліндр).
Оскільки між обробітком та сівбою озимих 

зернових досить мало часу, ґрунт не встигає 
осісти й відновити капілярну дію, необхідно 
застосовувати плуг із грунтоущільнювачем. 
Використання цього елементу забезпечує 
нам низку технологічних переваг, а саме: 
ґрунт в орному шарі ущільнюється, подріб-
нюються залишки коренів, покращується фі-
зична стиглість, запобігається висушування. 
Комбінуючи оранку та передпосівний обро-
біток, можна покращити ефект кришення й 
ущільнення ґрунту, зменшити втрату вологи 
і знизити витрати МТР.

Оптимально підготовлений до сівби 
ґрунт – розпушений шар завтовшки 2–4 см 
й щільне насіннєве ложе: в таких умовах до 
насіння зверху є доступ повітря й тепла, зни-
зу – вологи.

Основний обробіток, передпосівну під-
готовку та висів можна й навіть потрібно 
проводити за один робочий прохід. Як пра-
вило, оранку на повну глибину орного шару 
виконують перед вирощуванням просапних 
культур.

Якщо після сівби, догляду за посівами та 
збирання ущільнень немає, ґрунт не дефор-
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мується й пластичний, засміченість низька, 
немає кореневищних та коренепаросткових 
бур’янів, а також наявна невелика кількість 
пожнивних решток, основний обробіток 
можна проводити без плуга. Для прове-
дення такого типу обробітку застосовують 
дискові борони й культиватори, важкі куль-
тиватори та фрези. Дискові знаряддя добре 
показують себе на піщаних ґрунтах, дещо 
гірше – на суглинках.

Говорячи про застосування дискових 
агрегатів, варто розглянути компактну дис-
кову борону від одного з лідерів німець-
кого й світового ринку виробників ґрун-
тообробної та посівної техніки – компанії 
Kockerling. Компактна дискова борона 

Rebell Classic призначена для неглибо-
кого (2 – 12 см) та основного обробітку, 
загортання рослинних решток і роботи по 
парах. У конструктивному розумінні маши-
на – 2-рядна дискова батарея, подвійний 
DSTS-коток та штригельна борона, тобто за 
один прохід ми виконуємо 3 технологічні 
операції. Тож давайте по черзі розберемо 
конструктивні й робочі особливості агре-
гату. Основним робочим органом борони 
є диск типу «ромашка», що має в діаметрі 
510 мм, конструктивна особливість самого 
диска полягає в тому, що він розташований 
під «зворотним» кутом, на відміну від кон-
курентних агрегатів інших виробників. Така 
компоновка диска дає змогу значно змен-
шити об’єм ґрунтової маси, що піднімається 
в процесі роботи. Кожний диск закріплений 
на окремій пружинній стійці, що дає відра-

зу декілька переваг у процесі роботи. Стій-
ка стабільно витримує встановлену робочу 
глибину та працює в декількох площинах, 
як у вертикальній, так і в горизонтальній, 
що дозволяє зберігати стабільну глибину 
обробітку за наїзду на перешкоду (відхиля-
ється лише одна стійка), а також забезпечує 
добре очищення самого диска. За двома 
рядами дискової батареї розташований 
подвійний DSTS-коток, на якому варто зу-

пинитись детальніше. Цей тип котка був 
спроектований, розроблений та запатенто-
ваний інженерно-конструкторським депар-
таментом компанії Kockerling. Після закін-
чення патентної угоди цю конструкцію тією 
чи іншою мірою скопіювали майже всі пе-
редові виробники ґрунтообробних машин. 
Але суть полягає в тому, що оригінал завжди 
працює якісніше від аналога, нехай навіть і 
якісно виконаного. Коток спроектовано за 
схемою «кільце в кільце», таке конструк-
тивне рішення забезпечує майже ідеальне 
очищення робочого елемента, а особливо 
на важких ґрунтах та за умов понаднормової 
вологості. Профіль самого котка виконано у 
формі літери «U», що практично нівелює на-
липання вологого ґрунту й ефект так званого 
ковзання машини. Позаду котка розміщено 
ряд штригельних борін, які налаштовують-
ся на різний ступінь агресивності роботи. 
Якщо узагальнити всі згадані вище технічні 
переваги, на виході ми маємо стабільну ро-
боту 2-рядної дискової батареї на високій 
швидкості (10 – 12 км/год), із відмінним кри-
шенням та подрібненням рослинних решток, 
якісне прикочування та роботу без налипань 
ґрунту, а штригельна борона вже формує 
нам завершальну «картину» поля. 

Rebell Classic 8T на сьогоднішній день 
уже успішно працює на полях Чернігівщи-
ни. Цього сезону для проведення лущення 
стерні після збирання озимих зернових цей 
агрегат придбали аграрії з господарства 
«Мена – Авангард» (Менський р-н, Черні-
гівська обл.). Роботою борони в господар-
стві задоволені абсолютно всі, від механіза-
тора до головного агронома та директора. 
Залежно від ширини захвату й комплекта-
ції, цей агрегат буде актуальним для серед-
ніх та великих господарств.

Якщо говорити про культивацію та розпу-
шування на середню і велику глибину, мож-
ливо застосовувати важкі культиватори, 
які одночасно розпушують та перемішують 
ґрунт. Розпушування на обмежену глибину 
поліпшує стабільність складу ґрунту, тим 
самим знижує небезпеку появи ущільнень. 
Згадуючи таку технологічну операцію, як 
культивація, компанія «Спектр Агротехніка» 
пропонує на ринку багатофункціональ-

ний комбінований культиватор Vector.
Давайте дещо детальніше розберемося в 

деяких конструктивних та технічних деталях 
культиватора і, відповідно, з’ясуємо чому він 
багатофункціональний та комбінований.

Культиватор призначений для негли-
бокого та основного обробітку, глибокого 
розпушування (до 40 см) із можливістю 
локального внесення мінеральних добрив. 
Основним робочим органом культиватора 
є потужна підпружинена стійка, яка витри-
мує навантаження до 650 кг. Робочі органи 
агрегату розташовані в 4 ряди, що в поєд-
нанні з висотою рами у 85 см, дає змогу пра-
цювати навіть за наявності великої кількості 

пожнивних решток. Завдяки зміні робочих 
органів можливі різні варіанти роботи: від 
неглибокої культивації на глибину 12 – 24 
см до глибокого розпушування на глибину 
до 40 см. Така конструктивна особливість і 
робить цю машину багатоцільовою, тобто 
ми можемо проводити як звичайну культи-
вацію, так і глибоке розпушування. Ще од-
нією конструктивною особливістю Vector є 
можливість зміни робочої ширини захвату. 
Таку зміну проводять шляхом від’єднання 
бокових секцій, таким чином ми можемо 
змінити ширину захвату із 6,2 на 4,6 метрів. 
Якщо, наприклад, потрібно провести гли-
боке розпушування, а потужності трактора 
недостатньо, ми можемо без значних за-
трат часу та ресурсів від’єднати бокові секції, 
зменшивши ширину захвату, але мати змогу 
працювати на максимальну глибину. Таку ж 
зміну можливо провести і в зворотному по-
рядку. Культиватори поставляють як із до-
датковими секціями, так і без них. То ж якщо 
у господарстві з’являється можливість при-
дбати потужніший трактор, можна без будь-
яких проблем дозамовити додаткові секції й 
збільшити робочу ширину захвату машини.

Окремо хочу сказати про можливість 
встановлення на культиватор системи для 
локального внесення добрив та підсівання 
сидератних культур – Boxer. Це два спарені 
бункери максимальною загальною ємністю 
– 3700 літрів, окремий дозатор, тукопрово-
ди, один або два розподільники. Внесення 
можливе на одну або дві фіксовані глиби-
ни. Вносити добрива й підсівати сидератні 
культури можливо за основним робочим 
органом – стійкою, під коток або під штри-
гельну борону. Використання такої системи 
є досить ефективним як з точки зору еконо-
міки – внесення проводиться локально тоб-
то немає перевитрати добрив, так і з точки 
зору росту й розвитку рослин, оскільки за-
безпечує живлення культури необхідними 
мінеральними елементами безпосередньо 
в точці росту кореневої системи. Саме за 
такою схемою (Vector 6,2 + Boxer) цьогоріч 
вирішили проводити культивацію в госпо-
дарстві ТОВ «Шевченкове» (Великописа-
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рівський р-н, Сумська обл.). Комбінований 
агрегат успішно виконує всі технологічні 
операції, завдання і вимоги, поставлені пе-
ред ним.

Можна сміливо сказати, що культиватор 
Vector у поєднанні з системою Boxer на да-
ний момент є одним із найпрогресивніших 
рішень на ринку серед агрегатів для перед-
посівного обробітку ґрунту.

Під час проведення передпосівного об-
робітку та сівби основною і найважливішою 
умовою є створення якісного посівного ложа. 
Якість посівного ложа, створеного в процесі 
передпосівної підготовки, залежить від по-
передника, умов його збирання, кількості 
пожнивних решток, типу ґрунту, техніки пе-
редпосівного обробітку та погодних умов.

Давайте спробуємо розібратись, що ж 
таке якісне посівне ложе. Посівне ложе – це 
осілий ґрунт дрібнофракційної структури 
(переважний розмір ґрунтової фракції – до 
1 см), що дає змогу досягати рівномірної 
глибини висіву та, відповідно, високої по-
льової схожості. Верхній шар (3 – 4 см) має 
бути розпушеним і таким, що пропускає по-
вітря та тепло, збережена нижче капілярна 
система має забезпечити підйом вологи до 
висіяного насіння. 

Вимоги до якості посівного ложа у різних 
культур неоднакові. Озима та яра пшени-
ця менш вимоглива, але це не означає, що 
вона зовсім не реагує на якість підготовки 
посівного ложа.

Втім, на всі виклики й вимоги зернових 
культур щодо підготовки посівного шару та 
якості самого висіву здатен відповісти по-
сівний комплекс Vitu Combi від німецького 
виробника Kockerling. Цей агрегат за один 
робочий прохід виконує такі операції: під-
готовка посівного горизонту, внесення мі-
неральних добрив, зворотне прикочування, 
висів, боронування. Розглянемо конструк-
тивні особливості машини. Бункер посів-
ного комплексу має загальний об’єм 4300 
літрів із компоновкою 60/40 (насіння/до-
брива). Розміщений бункер максимально 
наперед, це дає змогу досягти стабільності 
руху агрегату завдяки перенесенню ваги 
на навіску трактора, оскільки вона є неста-
більною внаслідок постійної зміни кількості 
насіння та добрив. За колесами трактора 
встановлено 2 гідравлічні слідорозпушувачі. 
Цей елемент є досить важливим під час сів-
би на незначну глибину, особливо за воло-
гих умов, оскільки ґрунт після проходу коліс 
трактора значно просідає і його потрібно 
повернути на той же рівень для забезпе-
чення рівномірності посівного шару на всій 
ширині роботи. Якщо подивитись на 2-ряд-
ну дискову батарею, то диски на окремих 
пружинних стійках розташовані під «зво-
ротним» кутом, така компоновка диска на 
стійці має свої переваги. В динаміці робота 
дискової батареї виглядає так, наче працю-

ють багато маленьких плужків, тобто ґрунт 
після обробітку добре укладається. За кла-
сичного кріплення диска на стійці, за роботі 
на швидкості 10 – 12 км, ґрунтова хвиля, яка 
піднімається дисками, досягає коліс пакера, 
що створює певні незручності. Кріплення 
кожного диска на окремій стійці забезпечує 
добре проходження пожнивних решток. За 
дисковою бороною розміщений ряд сошни-
ків для внесення мінеральних добрив. Вне-
сення відбувається точно по центру міжряд-
дя, нижче горизонту висіву. Конструктивно 
сошники для внесення мінеральних добрив 
та висівні сошники ідентичні й взаємозамін-
ні. Всередині сошника розташований насін-
нєпровід (цільна пластикова конструкція). 
Основною «фішкою» конструкції сошника 
є наявність так званого язичка, який вико-
наний із пластичного матеріалу та виконує 

декілька важливих функцій: «заспокоює» 
насіння за його удару об посівне ложе (за-
безпечує рівномірність розташування на-
сіння в ряду), якщо оператор випадково 
зробить рух назад із робочого положення 
агрегату, зона виходу насіння автоматично 
закриється, і сошники не заб’ються ґрунтом, 
тобто можна уникнути довготривалого чи-
щення машини. 

Наступною операцією є прикочування та 
зворотне ущільнення ґрунту. Тут наш посівний 
комплекс перебуває далеко попереду від всіх 
конкурентних машин. Давайте з’ясуємо чому. 
Основні ущільнювальні колеса розташовані в 
шаховому порядку, це має багато преваг. По 
перше, значно зменшує супротив руху агре-
гату через переривання гуртової хвилі. Ми 
на власні очі бачили яку хвилю підіймають 
перед собою колеса будь-якого агрегату на 
швидкості на сухому і добре розпушеному 
ґрунті. І якщо ці колеса стоять в один ряд, то 
це фактично «лежачий поліцейський», який 
постійно рухається перед колесами. Деякі 
виробники роблять це зміщення невеликим, 
фактично 5–10 см, що само по собі є більше 
маркетингом, аніж вирішенням проблеми. 
Розміщення коліс на двох окремих осях знач-

но покращує доступ до елементів за потреби 
заміни чи сервісу, і дозволило на 6 м робочої 
ширини захвату зкомпонувати на одне коле-
со більше, тобто ми маємо 21 колесо на відмі-
ну від 20 у конкурентів.

Далі ми поговоримо про міжряддя, у нас 
воно завдяки 21 колесу 14,3 см. Є два кон-
структивних рішення: вузькі колеса і два 
сошники з країв коліс, тоді міжряддя 15 см, 
бо 20 коліс на 6 метрів захвату, або широкі 
колеса і чотири сошники за кожним коле-
сом (міжряддя 12,5 см). Коли сошники роз-
ташовані в середній частині колеса, на цих 
сошниках глибина сівби суттєво коливаєть-
ся залежно від тиску в шинах та ґрунтових 
умов. Аби запобігти цій проблемі, у деяких 
виробників є спеціальні шини, втім, вони 
досить дорогі.

За колесами пакера розміщений ряд ви-
сівних сошників, а за ними – штригельна 
борона з можливістю регулювання на агре-
сивність роботи.

Цьогорічну кампанію з сівби озимих зер-
нових у господарстві ТОВ «Агро Буд» (Ора-
тівський р-н, Вінницька обл.) проводять із за-
стосуванням посівного комплексу Vitu Combi. 
Машина фактично повністю вирішила всі 
поставлені перед нею завдання як технічного, 
так і технологічного плану. Якістю розкладан-
ня насіння, внесення мінеральних добрив та 
загальними робочими характеристиками в 
господарстві повністю задоволені.

Сміливо можемо говорити про те, що Vitu 
Combi з точки зору симетрії розташуван-
ня робочих органів є зразком: 42 робочих 
органи дискової батареї, 21 сошник висіву 
добрив, 21 ущільнювальне колесо, 42 висів-
них сошники.

На завершення хотілося додати, що за за-
стосування високотехнологічних агрегатів у 
системі землеробства, постає питання сервіс-
ної підтримки, оскільки навіть найсучасніша 
сільськогосподарська машина без належної 
консультації та підтримки сервісного інже-
нера не забезпечить 100% якісної роботи та 
виконання поставлених перед нею завдань. 
Сервісна служба компанії «Спектр Агротех-
ніка» надає своїм клієнтам максимальний 
спектр послуг із сервісу, ремонту, консуль-
тацій з налаштування для забезпечення пра-
вильної експлуатації тієї чи іншої машини.

Від імені компаній «Спектр Агро» та 
«Спектр Агротехніка» запрошую Вас відві-
дати наш стенд на виставці «ІнтерАгро», яка 
відбудеться із 30 жовтня по 1 листопада, де 
Ви зможете оглянути всі новинки техніки 
від провідних європейських виробників та 
отримати якісну консультацію з технічних і 
технологічних питань.

Олександр Ворона,
продукт-менеджер напряму 

сільськогосподарської техніки
ТОВ «Спектр Агротехніка»

e-mail: oleksandr.vorona@spectr-agro.com
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ТОВ «СПЕКТР-АГРОТЕХНІКА» 
м. Обухів, вул. Промислова, 20
моб.: + 38 (067) 434 47 26 – Центральний офіс
моб.: + 38 (067) 402 86 08 – Центральний регіон
моб.: + 38 (067) 404 52 23 – Західний регіон
моб.: + 38 (067) 402 86 23 – Східний регіон
www.spectr-agro.com



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

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

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

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

2 Вінницьке представництво
21018, 
м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 4, оф. 309

(067) 659 13 78

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

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

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

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

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

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

(067) 504 05 68

7 Київське представництво     

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

(044) 520 94 30;

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

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64602 
булв. Шевченка, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

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

(067) 232 84 15

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

(067) 824 21 24

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

(0482) 394 700

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

(0532) 50 80 53

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

(0542) 600 136   

15 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

16 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

17
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

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

(0382) 670-999

19 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

20 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75
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