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Універсальний неселективний  гербіцид 

для знищення однорічних та багаторічних бур’янів

Препарат швидко проникає через листкову пластину в судинну систему 

бур’янів та активно рухається рослиною, знижуючи розвиток надземних 

органів і кореневої системи.

Переваги: 

•  Ефективне знищення практично всіх видів однорічних та багаторічних злакових 

та дводольних бур’янів і чагарникової рослинності.

• Можливість застосування препарату по стерні та як десикант широкого спектра дії.

• Широкий проміжок температур повітря для застосування препарату – від  15 до  25°С.

• Можливість працювати у будь&яку погоду – препарат засвоюється рослиною протягом  

4&х годин після застосування.

• Механічні обробки та висів культури можливий уже через 3&5 днів.

БУР’ЯНИ НЕ МАЮТЬ 
ЖОДНОГО ШАНСУ!
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Мовчан Ярослав Миколайович,

Комірник

Про себе: народився в м. Торез 
Донецької області. З 2000 року 
проживає в м. Черкаси.

Освіта: вища. Закінчив 
Черкаський державний 
технологічний університет, освітня 
програма «Екологія та охорона 
навколишнього середовища», 
Тальянківський агротехнічний 
коледж Уманського національного 
університету садівництва 
за спеціальністю «Монтаж, 
обслуговування устаткування систем газопостачання».

Досвід роботи: слюсарем, інженером підземних 
газопроводів у ТОВ «Черкасигаз»; помічником ректора 
з адміністративно-господарської служби Черкаського 
державного технологічного університету.

Життєвий девіз: «Самовдосконаленню та навчанню, як 
і коханню, всі віки покірні».

Хобі: риболовля, активний відпочинок, подорожі, 
гірські лижі, музика, догляд за садом та квітами, 
кулінарія.

Черкаське представництво

СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Вікторов Сергій Анатолійович

Менеджер з логістики

Про себе: 1974 р. народження, 
одружений, маю двох синів.

Освіта: вища. Закінчив у 2000 р. 
Дніпропетровський державний 
аграрний університет та здобув 
спеціальність «Зооінженер».

Досвід роботи: маю досвід 
у багатьох сферах. Одними з 
останніх місць моєї трудової 
діяльності була компанія «РАЙЗ», в якій я пропрацював 
комірником 3,5 роки, потім менеджером із логістики 
4 роки. Працював 3 роки в ТОВ «Агропроінвест-08» 
майстром складу готової продукції. Я вдячний долі за 
те, що звела мене з багатьма цікавими людьми в період 
моєї трудової діяльності та надала мені справжню 
школу життя.

Життєвий девіз: «Жити потрібно так , щоб депресія 
була в інших».

Хобі: люблю рибалити.

Запорізьке представництво

Тімоніна Ганна Валеріївна

Адміністратор з обліку 

та адміністрування 

Про себе: народилася у Запоріжжі, 
40 років, мама двох доньок, заміжня.

Освіта: вища. Закінчила 
Міжрегіональну Академію 
Управління персоналом, факультет – 
«Економіка підприємства».

Досвід роботи: з 2000 р. працюю 
бухгалтером, в аграрній сфері 
з 2012 р.

Життєвий девіз: «Життя прекрасне».

Хобі: вишиваю бісером.

Запорізьке представництво

Фролов Сергій Іванович,

Менеджер зі збуту

Про себе: Народився 7 березня 
1989 року.

Освіта: вища. Закінчив у 2010 році 
Білоцерківський Національний 
Аграрний Університет і отримав 
базову вищу освіту за напрямом 
підготовки «Агрономія» та здобув 
кваліфікацію бакалавра технолога 
з агрономії. У 2011 році закінчив 
Білоцерківський Національний Аграрний Університет 
і отримав повну вищу освіту за спеціальністю  
«Агрономія» й здобув кваліфікацію дослідника 
з агрономії.

Досвід роботи: з 2012 по 2017 рр. працював агрономом 
у ПП «Аграрне», с. Рубченки Володарського р-ну 
Київської обл.

Життєвий девіз: «Завжди прагни вдосконалення». 

Хобі: подорожувати з сім’єю на автомобілі Україною,  
відпочивати на природі. 

Київське представництво

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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СПЕКТР Team

Пудич Валерій Олексійович,

Менеджер зі збуту

Про себе: 39 років, одружений, маю 
двох доньок 

Освіта: вища. У 2001 році закінчив 
Кіровоградський державний 
технічний університет та здобув 
кваліфікацію агронома, в 2013 
році закінчив Дніпропетровську 
державну фінансову академію 
за спеціальністю «Фінанси».

Досвід роботи: 19 років, розпочав трудову діяльність у 
редакції районної газети, потім працював економістом 
та головним інженером комунального підприємства, 
останнім часом був менеджером зі збуту ЗЗР та 
посівного матеріалу, крім того, працював директором 
охоронної фірми. В грудні 2017 року почав працювати в 
команді ТОВ «Спектр-Агро» на посаді менеджера 
зі збуту. 

Життєвий девіз: «До мети приходить не той, хто 
поспішає, а той, хто не зупиняється».

Хобі: свій вільний час люблю проводити з сім’єю 
та рибалити.

Кіровоградське представництво
Завальнюк Олександр 
Олександрович

Регіональний менеджер 

з торгівлі, м. Хмельницький

Про себе: народився 14 лютого 
1967 року. 

Освіта: вища. У 1993 році 
закінчив Кам’янець-Подільський 
сільськогосподарський інститут 
за спеціальністю «Агрономія».

Досвід роботи: починаючи з 1993 р. 
мав досвід роботи на різних посадах, останнє місце 
роботи – ТОВ «Український Дистрибуційний Центр» 
(РАЙЗ, 2008–2017 рр.).

Життєвий девіз: «Працюєш – Бог тобі допомагає».

Хобі: волейбол, баскетбол, лижі, футбол.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Єрмоленко Олександр 
Володимирович

Регіональний менеджер 

з торгівлі, м. Київ

Про себе: відповідальний. Люблю 
вивчати щось нове.

Освіта: маю дві вищі освіти. 
Національний аграрний університет, 
факультет конструювання та 
дизайну, інженер-конструктор. 
Національний аграрний університет, 
м. Київ, факультет аграрного менеджменту, програма 
MBA, магістр з менеджменту.

Досвід роботи: з 2003 року працював у різних 
компаніях, що спеціалізувалися на продажу імпортної 
сільськогосподарської техніки, її обслуговуванні, 
а також постачанні запасних частин та витратних 
матеріалів до неї.

Життєвий девіз: «Не зупинятися на досягнутому. 
Доводити справу до кінця».

Хобі: подорожі, активний відпочинок, туризм.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Гребенюк Юрій Володимирович

Менеджер 

з автомобільного

транспорту

Освіта: вища, юридична.

Досвід роботи: працював 
директором будівельно-
транспортної компанії, начальником 
транспортного відділу приватної 
компанії  (5 років).

Життєвий девіз: «Життя саме по собі – ні добро, ні зло, 
воно – вмістилище і добра, і зла, дивлячись по тому, 
у що ви самі його перетворили».

Хобі: футбол, а також різні активні види спорту, 
риболовля.

Центральний офіс

Центральний офіс
Малород Ольга Олександрівна

Юрист

Про себе: я – щаслива мама, кохана 
дружина, обожнюю свою родину, 
люблю свою роботу, захоплююся 
активними видами відпочинку, 
прагну до нових знань та вражень, 
намагаюся радіти кожному 
прожитому дню.

Освіта: вища юридична, закінчила 
Національну юридичну академію 
України ім. Ярослава Мудрого.

Досвід роботи: 7 років у судовій системі 
консультантом, помічником судді, 2 роки юристом 
у комерційних структурах.

Життєвий девіз: «Не знати – не соромно, 
соромно не прагнути дізнатися» (Сократ).

Хобі: фітнес, hand-made.
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Наша гордість
СПЕКТР Team

ТОВ «Спектр-Агро»

Кочура Тетяна

Про себе коротко: проживаю 
у м. Українка, маю доньку 
Лізу (10 років). Вільний час проводжу зі 
своєю донькою, близькими та друзями. 
Полюбляю піші та велопрогулянки.

Освіта: Ірпінський економічній технікум 
за спеціальністю «Облік і аудит».

Досвід роботи: працювати почала 
в 1999 р. бухгалтером. 
У ТОВ «Спектр-Агро» працюю з 2011 р.  

Хобі: вишивка бісером, малювання.

Життєве кредо:  «Під лежачий камінь – вода не тече» 
та «Хочеш бути щасливим – то будь ним».

Улюблений фільм: «Достучаться до небес» ,1997 р.,
 «1+1», 2011 р.

Остання книга, яку прочитала: «Каторга», В. Пікуль.

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Степанюк Світлана

Освіта: вища. Закінчила Київську 
гуманітарну академію, за спеціальністю 
«Фінанси і кредит».

Досвід роботи: працюю головним 
бухгалтером 20 років.

Хобі: малювання, рукоділля.

Життєве кредо: вважаю, що необхідно 
ставити перед собою цілі та йти до них. Людина може досягти 
всього, чого захоче, головне – мати бажання,  не боятися 
і не лінуватися. Мій головний мотиватор – мої діти, для них 
стараюсь в усьому бути прикладом.

Улюблений фільм: рекомендую для сімейного перегляду 
«Тріумф: історія Рона Кларка».

Остання книга, яку прочитала: «Проект щастя»,
автора Рубін Гретхен.

Улюблений інтернет-ресурс: WOMO.ua (мама в деле! 
сообщество бізнес-мам).

Кращий працівник центрального офісу

Кращий бухгалтер

Полтавське представництво

Тронь Світлана 

Михайлівна

Про себе: Проживаю та працюю в м. 
Полтава, заміжня, маю дорослого сина.

Освіта: у 2005 р. закінчила 
Полтавський комерційний технікум 
за спеціальністю «Товарознавство та 
комерційна діяльність».

Досвід роботи:  попереднє місце роботи  у фірмі «Сільгосптехніка» 
- комірником , а з 2011р. працюю у ТОВ «Спектр-Агро ».

Моє життєве кредо: «У житті треба бачити лише позитив, адже 
негативу і так занадто багато». 

Кращий комірник

Гончар Роман

Освіта: вища технічна за спеціальністю 
«Інженер-механік».

Досвід роботи: в продажах працюю 
вже 12 років.

Моє життєве кредо: «Невдача – це 
просто можливість почати все знову, 
але вже більш мудро».

Улюблений фільм: «Вовк з Уолл-
стріт», історичні фільми.

Остання книга, яку прочитав: «Чорний ворон» 
Василя Шкляра.

Кращий продавець с.-г. техніки

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Ворошило Андрій

Коротко про себе: 23.06.1976 р.н., 
проживаю у м. Новомосковськ, 
виховую 2х синів.

Досвід роботи: з березня 2012 
року працюю в ТОВ «Спектр-Агро», 
до цього мав досвід роботи на 
аналогічній посаді.

Моє життєве кредо: «Ніколи не бійся, що в тебе щось 
може не вийти – роби, намагайся, дерзай! Адже якщо 
ти не будеш діяти, шансів, що щось зміниться, 
не буде зовсім».

Улюблений фільм: відео роботи самохідного 
обприскувача Харді.

Остання книга, яку прочитав: керівництво 
з експлуатації Харді Альфа Ево Твін Форс.

Кращий сервісний інженер

Полтавське представництво

Переможцем у номінації «Краще представництво 2017 року» 
стало Полтавське представництво. Успіх Полтавського 
представництва залежить від кожного працівника. 

Краще представництво 
ТОВ «Спектр-Агро»

КРАЩІ СПІВРОБІТНИКИ КОМПАНІЇ 
ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 року
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СПЕКТР Team

Житомирське представництво

Ткачук Роман

Про себе: народився 
в м. Миропіль Романівського р-ну 
Житомирської обл.

Освіта: вища. Закінчив Житомирський 
національний агроекологічний 
університет, напрям – агрономія.

Досвід роботи: перш за все 10 років 
військовослужбовцем СБУ, 5 років працював заступником 
начальника служби безпеки Андрушівського маслосирзаводу. 
З 2013 року працюю у Житомирському представництві логістом.

Хобі: риболовля та полювання.

Життєве кредо: «Ніколи не бійся робити те, що ти не вмієш». 

Кращий логіст

Полтавське представництво

Комаренко Юрій

Коротко про себе: народився 
20.09.1976 р.

Освіта: вища, закінчив Полтавську 
державну аграрну академію 
за спеціальністю «Вчений агроном».

Досвід роботи: 15 років у сфері 
продажу ЗЗР, насіння та мінеральних 
добрив.

Хобі: спорт, кулінарія, подорожі.

Життєве кредо: «Ніколи не зупинятися, йти тільки вперед».

Остання книга, яку прочитав: «Шантарам», Грегорі Робертс.

Улюблений фільм: «Місце зустрічі змінити не можна».

Кращий менеджер зі збуту 
ТОВ «Спектр-Агро», II місце

Вінницьке представництво

Тульчій Олексій

Коротко про себе: енергійний,  
життєрадісний, цілеспрямований, люблю 
цікавий та активний відпочинок.

Освіта: вища агрономічна, закінчив 
Вінницький аграрний інститут.

Досвід роботи: 23 роки працював 
агрономом у господарствах Вінницької 
області, 6 років працюю в «Спектр-Агро».

Хобі: риболовля

Життєве кредо: «Щоб не впасти – треба дивитись під ноги, 
щоб не заблукати – треба дивитись вперед!».

Остання книга, яку прочитав: «Любов до життя», Джек Лондон.

Улюблений фільм: «Джентльмени удачі».

Кращий менеджер зі збуту 
ТОВ «Спектр-Агро», III місце

Київське представництво

Чернявська Олена

Коротко про себе: живу в м. Обухів, 
одружена, маю двох чудових дітей: 
сина Олега 18 років та доньку Злату 
5 рочків. Свій вільний час зазвичай 
проводжу з рідними. Подобається  
плавання, вишиваю та читаю 
детективні книги. А ще дуже люблю 
море, якщо випадає така нагода, 
то свої відпустки проводжу там.

Освіта: вища, у 1999 р. закінчила Київський національний 
аграрний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит», 
але так склалося, що всі свої 16 років працюю бухгалтером.

Досвід роботи: у «Спектр-Агро»  я прийшла6 років тому. 
Роботу свою дуже ціную та поважаю колег.

Життєве кредо: «Якщо ти сам не повіриш у себе, 
то хто повірить тобі?».

Кращий адміністратор 
з обліку та адміністрування

ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Грицишин Сергій

Коротко про себе: проживаю в своєму 
рідному місті Хмільник на Вінничині, 
одружений, цьогоріч буде 30 років. 
Маю двох доньок, старша вже заміжня 
і подарувала нам із дружиною онучку 
Соломію, менша донька закінчує 
навчатись у Польщі на філолога. Зараз, 
у вільний час, добудовую власну хатину.

Освіта: вища, закінчив Білоцерківський сільськогосподарський 
інститут за фахом «Агроном».

Досвід роботи: маю немалий виробничий стаж (більше 15 років), 
і вже понад 10 років у продажах.

Життєве кредо: «Життя коротке – спіши робити добро».

Улюблений фільм: люблю дивитись фільми з якимось змістом, 
афоризми з яких завжди на устах в житті.

Остання книга, яку прочитав: «Як здобувати друзів і впливати на 
людей» автора Дейл Карнегі.

Кращий працівник 

Вінницьке представництво

Білоконь Сергій

Коротко про себе: мені 44 роки, 
маю родину, двох синів (21 та 9 років).

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

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

Життєве кредо: «В житті немає недосяжного. 
Головне – бажання та чітка ціль».

Остання книга, яку прочитав: «Клієнти на все життя», 
Карл С’юелл.

Улюблений фільм: «Троя».

Кращий менеджер 
зі збуту ТОВ «Спектр-Агро», I місце
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Відбір зразків у полі
Перший і найбільш проблемний пункт 

агрохімічного обстеження ґрунтів – це від-
бір зразків у полі. Буває так, що фермер 
намагається зекономити кошти на цьому 
етапі агрохімічного обстеження і прово-
дить його силами власного господарства. 
У кращому випадку він може поцікавитися 
про методику відбору в спеціаліста. Як на-
слідок, зразки можуть накопати в лісосмузі 
або на розворотних смугах. Навіть сумлін-
ний працівник не зможе якісно відібрати 
зразки ґрунту з урахуванням особливостей 
рельєфу та інших факторів, що впливають 
на формування схеми і сітки відбору. Тому 
для цього варто запросити профільних 
спеціалістів, які є у штабі будь-якої агро-
хімічної лабораторії. При цьому буде ви-
користано спеціальну техніку, обладнання 
та технічні засоби, зафіксовано географічні 
координати місця відбору (GPS-прив’язка 
стає технологічною необхідністю!).

Враховуючи ці факти, економія на відбо-
рі зразків може знівелювати результатив-
ність подальших досліджень у лабораторії. 
Вартість цього польового етапу станови-
тиме приблизно 1/10 від ціниі аналізу на 
базові показники. Існує ще одна перевага 
професійного відбору: якщо ця процедура 
«своїми силами під лопату» передбачає 
формування зразка масою 1–5 кг, то спе-
ціаліст візьме стільки, скільки потрібно для 
аналізу на певний набір показників. «Зай-
вий» ґрунт залишиться на полі!

Переходимо до лабораторних аналізів. 
Один із перших показників агрохімічної 
характеристики будь-якого ґрунту – рН. 
Існує декілька видів кислотності: актуальна 
(водна), обмінна (сольова) і гідролітична. 
Ступінь кислотності ґрунту визначають за 
показником «рН сольовий». Якщо рН<6,0, 
то бажано провести визначення гідролі-

тичної кислотності зразка. За числовим 
значенням цього показника встановлюють 
потребу внесення вапнякових матеріалів і 
їх норму. Якщо рН>7,2, то доцільно визна-
чити вміст легкорозчинних солей і катіонів 
Na+. За цими показниками встановлюють 
потребу в додаткових меліоративних опе-
раціях: промивка дренажними водами або 
гіпсування.

Обмінну кислотність визначають відпо-
відно до ГОСТу 26483-85 (методика пропи-
сана у більшості агрохімічних практикумів) 
або ДСТУ ISO 10390:2007. Різниця між цими 
стандартами полягає у співвідношенні ґрун-
ту до екстрагента: за першим – 1:2,5; за дру-
гим – 1:5. Отже, показники для одного й того 
самого зразка можуть відрізнятися. Існують 
й інші методики визначення рН ґрунту. Тому 
потрібно орієнтуватися на групу за ступенем 
кислотності (наприклад, «слабокислі» або 
«близькі до нейтральних»). На нещодавно 
провапнованих або карбонатних грунтах 
вимірювання рН бажано проводити декіль-
ка разів протягом 24 годин у зв’язку з по-
вільними змінами в буферній системі.

За показником рН орієнтовно встановлюють 
метод визначення рухомих сполук фосфору 
і калію. На ґрунтах із кислою реакцією ґрунто-
вого розчину (рН<5,5) використовують метод 
Кірсанова, із нейтральною (5,5–7) – метод Чи-
рикова, карбонатних – Мачигіна. У національ-
них стандартах для кожної із методик вказано 
конкретні типи ґрунтів у різних зонах, проте не 
завжди реально визначити тип за зовнішніми 
ознаками лише верхнього горизонту.

Навіщо звертати увагу на методику ви-
значення фосфору і калію? Для того, щоб 
орієнтуватися у ступенях забезпеченості. 
Наприклад, за результатами аналізу вміст 
калію становить 85 мг/кг.

За методом Кірсанова – це середній сту-
пінь забезпеченості, Чирикова – підвище-

ний, Мачигіна – низький. І тоді, порівню-
ючи показники різних ґрунтових зразків, 
роблять неправильні висновки на основі 
числового значення.

Рухомий фосфор
Крім згаданих вище методик, для ви-

значення фосфору та калію активно вико-
ристовують іноземні: Bray&Kurtz, Mehlich, 
Olsen. Їхня відмінність від наших стандар-
тизованих методик – використання більш 
універсального екстрагенту (або суміші 
екстрагентів), які вилучають рухомі спо-
луки у ширшому діапазоні рН ґрунту. Так, 
метод Bray&Kurtz можна застосовувати від 
кислого і до лужного ступеню кислотності 
(за іноземними джерелами до рН<7,2).

Числові значення вмісту фосфору або 
калію в одному ґрунті за різними методи-
ками відрізнятимуться між собою. Тому по-
рівнювати значення агрохімічних паспортів 
полів господарства за українськими стан-
дартизованими та іноземними методами 
– недоцільно. Картограми ж можуть бути 
подібними між собою, а можуть суттєво 
відрізнятися.

Гумус
Гумус – інтегральний показник родю-

чості ґрунту. Його величина практично не 
впливає на побудову системи удобрення 
культур у конкретний рік. Вміст гумусу має 
визначати багаторічну стратегію комплек-
су технологічних заходів: сівба сидератів, 
мінімізація обробітку ґрунту, внесення ор-
ганічних добрив і т.д. Встановивши зміну 
цього показника за декілька років, можна 
зробити висновок про ефективність госпо-
дарювання загалом. Статистика свідчить 
про негативний баланс органічної речови-
ни у більшості господарств нашої держави. 
Ось чому вміст гумусу в ґрунті поступово 

Зворотний бік 
аналізу ґрунту

Агрохімічний аналіз ґрунту поступово стає основою для розробки систем 
удобрення у більшості господарств нашої країни. Цьому «сприяли» 

й поступове погіршення властивостей ґрунтового вкриття, і зростання цін 
на мінеральні добрива. Ось чому виникає потреба додаткових пояснень: 

як правильно відбирати зразки, яка різниця в методиках визначення 
того чи іншого показника, як використати результати обстеження тощо. 

Розставимо акценти на певних нюансах агрохімічного аналізу.
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знижується і постійний моніторинг цього 
показника є бажаним.

Високий вміст гумусу умовно означає 
високий потенціал ґрунту для забезпечен-
ня рослин доступними формами азоту й 
сірки. Чи завжди буде реалізуватися цей 
потенціал? Це залежить від низки чинни-
ків. Ось чому навіть на добре окультурених 
високогумусованих ґрунтах доцільно ви-
значити потребу в N і S, особливо у критич-
ні періоди протягом вегетації стосовно цих 
елементів живлення.

Азот лужногідролізований
Азот лужногідролізований (метод визна-

чення – за Корнфілдом) – показник, який 
вказує на вміст потенційно доступного азоту 
для рослин. У результаті лужного гідролізу 
вилучається обмінний азот, вільний і ввібра-
ний аміак, аміди, частково амінокислоти, 
аміноцукри та певні органічні сполуки. Луж-
ногідролізовані сполуки азоту не повністю 
доступні для рослин, але можуть бути вико-
ристані найближчим часом. Цей показник 
не враховує нітратну форму азоту. Ось чому 
лужногідролізований азот доцільно визнача-
ти восени або на початку весни.

Для встановлення норми внесення азотних 
добрив за балансово-розрахунковим мето-
дом використовують показник вмісту легко-
гідролізованих сполук азоту. До них належать 
мінеральні сполуки та азоторганічні (аміди, 
амінокислоти та ін.), які швидко розкладають-
ся. Відповідно, числові значення вмісту легко-
гідролізованого азоту будуть у 1,5–2 рази ниж-
чими, ніж лужногідролізованого. Враховуючи 
рухомість нітратів, вміст легкогідролізованого 
азоту варто визначати незадовго до передпо-
сівного внесення добрив. Цей показник вказує 
на забезпеченість азотом на першу половину 
вегетації сільськогосподарських культур.

Для перевірки стану азотного живлення у 
конкретний момент росту й розвитку культури 
визначають вміст мінерального азоту: амо-
нійного (NH4

+), нітратного (NO3
-) і нітритного 

(NO2
-). Кількість рухомих мінеральних спо-

лук азоту в ґрунті дуже незначна (близько 1% 
загального азоту), проте саме ці сполуки ви-
значають величину майбутнього врожаю. Ви-
значення цієї форми азоту бажано проводити 
у максимально короткий термін до внесення 
азотних добрив. Насамперед йдеться про 
підживлення вегетуючих рослин. Дозу азоту 
визначають за вмістом мінерального або ні-
тратного азоту. Методик для визначення іс-
нує дуже багато. Більшість із них рекомендує 
правильно визначати глибину відбору (30, 
60 або 90 см) залежно від біології культури, 
враховувати заплановану врожайність, стан 
посівів, гранулометричний склад ґрунту тощо.

Рухома cірка
Рухома сірка – «колега» мінерального 

азоту!

Цьому показнику не надавали суттєво-
го значення. Внесення органічних добрив, 
суперфосфату, каліймагнезії – повністю 
знімали питання забезпечення сіркою з 
«порядку денного». Але з часом у раціоні 
культур цей елемент поступово зникав. На 
сьогодні питання внесення сірки знову стає 
актуальним. Активно рекламуються суль-
фати магнію та амонію, КАС + S та ін.

Для того щоб правильно визначити дозу 
добрив для підживлення, відбір зразків і 
визначення цього показника бажано про-
водити у максимально короткий термін до 
внесення. Можна піти простішим шляхом: 
враховувати потребу певної культури й 
оптимальне співвідношення між азотом і 
сіркою для неї. Вважається, що на одиницю 
дефіциту сірки в ґрунті втрачається близь-
ко 15 одиниць азоту. Для хрестоцвітих і 
бобових оптимальне співвідношення N:S = 
1:5–8, а для більшості зернових – 1:10–15.

Дуже часто господарства стикаються з 
проблемою аналізування вмісту обмінних 
кальцію і магнію у ґрунті. В більшості ви-
падків результат подається у мг-екв./100 г 
ґрунту. Наприклад: для темно-сірого опід-
золеного ґрунту вміст Са становить 9–12 
мг-екв./100 г ґрунту, Mg – 1–2. Якщо пере-
вести у мг/кг, то отримаємо 3000–5000 мг/
кг кальцію і 300–500 – магнію. Порівнюючи 
з основними елементами живлення (фос-
фору і калію – близько 100–200 мг/кг), 
бачимо істотну різницю. Але слід розумі-
ти, що обмінні сполуки кальцію і магнію не 
повністю доступні для рослини. У результат 
лабораторного аналізу включено водороз-
чинні форми, але їх вміст у десятки-сотні ра-
зів нижчий. Тому потрібно орієнтуватися на 
градацію за ступенем забезпеченості.

Кальцій і магній
Для повного забезпечення певних с.-г. 

культур макроелементами треба планува-
ти внесення кальціє- і магнієвмісних доб-

рив. Строки внесення слід обирати залеж-
но від форми. Наприклад, гранульоване 
вапно повільно вивільняє кальцій (бажано 
вносити з осені), а нітрат кальцію – швид-
ко (передпосівне внесення або піджив-
лення). Магнієві добрива більш активно 
використовуються у системах удобрення 
деяких культур. Так, технологічна схема 
вирощування картоплі у більшості госпо-
дарств включає прикореневе підживлення 
сульфатом магнію.

Інтенсифікація виробництва продукції 
змушує фермерів перевіряти вміст мікроеле-
ментів у ґрунті. Для кожного елемента існують 
різні методики з різними екстрагентами. Вар-
то звертати увагу на ступінь забезпеченості. 
За низького вмісту доцільно вносити мікро-
добрива в основне внесення. Для ґрунтового 
внесення невигідно використовувати хелатні 
форми. Можна скористатися дешевшою аль-
тернативою: сульфат цинку, борна кислота 
і т.д. Якщо ступінь забезпеченості мікроеле-
ментом у ґрунті середня або вище, слід про-
водити позакореневі підживлення хелатною 
формою протягом вегетації культури.

А тепер переходимо до ключового питан-
ня: до кого звернутися, щоб провести агро-
хімічний аналіз ґрунтів? Конкретну відповідь 
дати важко. Лабораторій і фірм, що надають 
такого роду послуги в Україні, дуже багато. 
Ринок постійно розширяється. Різні підходи, 
методики, можливості… Цінова політика дуже 
відрізняється: вартість аналізу одного зразка 
коливається від сотень до тисяч гривень. Про 
кожну з таких організацій можна знайти і по-
зитивні відгуки клієнтів, і невдоволені. Рівень 
довіри до українських лабораторій значно 
нижчий, аніж до іноземних, проте і вартість 
аналізу суттєво відрізняється. Здійснюючи ви-
бір, слід орієнтуватися на рівень спеціалістів 
і на якість рекомендацій щодо системи удо-
брення культури. Спробуйте співпрацювати 
і шукайте оптимальний варіант у трикутнику 
«ціна-якість-результат»!
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ільгоспвиробники кожного сезо-
ну неодноразово переймаються питанням: 
«Можливо не варто проводити передпосівну 
обробку насіння сільськогосподарських куль-
тур  хімічними засобами захисту, мікродобри-
вами та біологічно активними речовинами, а 
ліпше заощадити кошти на цих заходах у та-
кий нелегкий час?» Проте дослідження та на-
копичений досвід свідчать, що передпосівна 
обробка насіння є першим кроком у сучасних 
технологіях вирощування сільськогосподар-
ських культур, який забезпечує реалізацію 
їхнього потенціалу продуктивності та є оче-
видним в питанні найбільшої окупності ви-
траченої гривні на препарат або добриво по-
рівняно з іншими елементами технології. Тому 
стає очевидним, що передпосівна обробка 
насіння має найбільшу окупність витраченої 
гривні на препарат або добриво порівняно з 
іншими елементами технології.

Слід зазначити що посівні площі основних 
технічних культур щороку зростають. При 
цьому гостро постають питання недо-
тримання сівозміни, надмірне насичення 
короткоротацій них сівозмін культурами, які 
виносять величезну кількість поживних ре-
човин та вологи. Не дотримання технологій 
вирощування призвело до погіршення фіто-
санітарного стану посівів через накопичення 
збудників інфекцій у ґрунті та збільшення 
кількості інфікованого насіння. 

Так, зерновим колосовим культурам зав-
дають шкоди понад двадцять видів хвороб 
(збудниками яких є різні патогенні мікроор-
ганізми), сто видів комах, три види кліщів, 
два нематод та мишоподібні гризуни. На-
приклад, рослини сої уражують близько 50 
хвороб, із них 30 грибних, 10 бактеріальних 
і 6 вірусних, які проявляються у різні фази 
росту та розвитку рослини: від проростання 
насіння до повної стиглості, при цьому втра-
ти урожайності можуть становити від 15 до 
40%. Крім того, також погіршуються показ-
ники якості насіння у середньому на 12%.

Враховуючи вище викладену інформа-
цію, напрошується думка, що на сучасному 
етапі сільськогосподарського виробництва 
найефективнішим способом боротьби з 
хворобами та шкідниками є інтегрована си-
стема захисту, яка поєднує використання як 
хімічних, так і біологічних засобів захисту 
та мікродобрив для передпосівної обробки 
насіння. Цей захід направлений на знижен-
ня й контроль патогенів із найменшою нега-
тивною дією на навколишнє середовище. 

Тому, спираючись на світовий досвід ви-
рощування сільськогосподарських куль-
тур і враховуючи українські тенденції в 
агротехнологіях вирощування, компанія 
«Спектр-Агро» разом із провідними науков-
цями Великобританії створила препарат для 
передпосівної обробки насіння Спектрум 

АскоСтарт, що поєднує в собі основні дві 
складові для успішного старту на початкових 
етапах росту й розвитку рослини.  

Головна перевага Спектрум АскоСтарт 
полягає саме у його хімічному складі. Ос-
новним компонентом добрива є 31,8% 
сполук фосфору, які на  початкових фазах 
росту та розвитку рослин відіграють особ-
ливо важливу роль, оскільки беруть участь 
у формуванні кореневої системи: легко-
доступні сполуки фосфору надходять до 
ендосперму та активують процеси корене-
утворення. 

Ще однією перевагою препарату є 5,0% 
витяжка екстракту морських водоростей 
Ascophyllum nodosum. Це комплекс біо-
логічно активних речовин таких як альгі-
нова кислота, натуральні амінокислоти, 
полісахариди, гормони та вітаміни. Бетаїн 
стимулює синтез хлорофілу, посилює здат-
ність кореневої системи поглинати воду, 
підвищує стійкість рослин до низьких та 
високих температур. Полісахариди поліп-
шують проникнення поживних речовин і 
води у клітини рослин та слугують джере-
лом енергії. Вітаміни й амінокислоти сти-
мулюють поділ клітин, синтез білків, пере-

Обробка насіння мікродобривом 
Спектрум АскоСтарт  – 

важливий крок до отримання сталих врожаїв 
сільськогосподарських культур

С

Ефективність мікродобрив Спектрум 
АскоСтарт у виробничих посівах 
озимої пшениці.

КОНТРОЛЬ
СПЕКТРУМ 

АСКОСТАРТ 
4 л/т
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ривають стан спокою насіння та активують 
процес проростання, сприяють активному 
поглинанню води й калію, підвищують 
холодостійкість і стійкість рослин до стре-
сів. Гібереліни є активаторами так званих 
початкових ефектів у рослині: впливають 
на розтягнення клітин та проникність клі-
тинної стінки, сприяють росту та розвитку. 
Цитокініни залучені у багатьох фізіологіч-
них процесах рослин: морфогенезі пагона 
та кореня, дозріванні хлоропластів, ліній-
ному рості клітин, утворенні додаткових 
бруньок і старінні. Ауксини здійснюють ви-
рішальний вплив на розтягнення клітин та 
еластичність  клітинних стінок, регулюють 
ріст кореня, утворення бокових коренів та 
визначають довжину кореневої системи, 
а, відповідно, й укорінення рослин. Альгі-
нова кислота допомагає утримувати воду в 
коренях, сприяє кращому поглинанню еле-
ментів живлення.

Дослідження, що проводили в провідних 
науково дослідних установах НААН Украї-
ни, встановили, що передпосівна обробка 
насіння препаратом Спектрум АскоСтарт 
покращує показники урожайності культур 
на 4,3– 18,5% залежно від норми препара-
ту. Таким чином, слід зазначити, що перед-
посівна обробка насіння озимої пшениці 
сорту Придніпровська препаратом Спек-

трум АскоСтарт у нормі 4,0 л/т підвищує 
показники урожайності цієї культури на 
0,87 т/га.  Також препарат мав позитивний 
вплив на біометричні показники росту та 
розвитку рослин.

Обробка насіння рослин озимого ріпаку 
з низькою масою 1000 насінин препаратом 
Спектрум АскоСтарт дає змогу отримати 
більш дружні й вирівняні сходи, створити 
сприятливі умови для рослини на початко-
вому етапі розвитку, підвищити імунітет та 
активізувати фізіологічні процеси зародка. 
Польова схожість насіння й урожайність 
пов’язані прямою залежністю, оскільки 
вона впливає на густоту стояння рослин 
та їх продуктивність і є інтегральним ви-
раженням генетичних, ґрунтових, гідро-
термічних, біотичних та антропогенних 
факторів. Таким чином, встановлено, що 
передпосівна обробка насіння Спектрум 

АскоСтарт у нормі 1,5 л/т насіння покра-
щує показники урожайності посівів озимо-
го ріпаку на 0,14 т/га порівняно з контроль-
ним варіантом. Дослідження ефективності 
дії препарату Спектрум АскоСтарт у нор-
мі 4,0 л/т проводили на насінні ячменю 
ярого та кукурудзи. Було встановлено, що 
прибавка урожаю культур становить 0,16– 
0,52 т/га відповідно. Аналогічну передпо-
сівну обробку насіння препаратом Спек-

трум АскоСтарт  проводили на насінні 
соняшнику та сої з меншою нормою засто-
сування препарату (3,0 л/т), що забезпе-
чило прибавку урожаю на 0,21–0,37 т/га 
порівняно з варіантом без обробки.

Розвиток сільського господарства відбу-
вається завдяки поліпшенню економічної 
ефективності виробництва. За цих умов 
забезпечується збільшення валової і то-
варної продукції. Одним із головних фак-
торів успіху товаровиробника є постійне 
підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті продукції. Тому необхідно формувати 

таку економічну політику, яка б сприяла 
забезпеченню конкурентного економіч-
ного росту. Оскільки лише за умов конку-
рентної боротьби існує потреба постійного 
вдосконалення і підвищення ефективно-
сті виробництва продукції, що є основою 
економічного розвитку. Сучасне сільське 
виробництво характеризується застосу-

Ефективність препарату Спектрум АскоСтарт на посівах 
сільськогосподарських культур у 2017 році
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ванням різноманітних енерго- та ресурсо-
затратних технологій, які потребують пере-
осмислення з подальшою модернізацією. 
Наявність показників економічної оцінки 
вирощування сільськогосподарських куль-
тур дає змогу обрати економічно вигідні-
ший варіант технології та намітити шлях 
можливої економії ресурсів і затрат енер-
гії, як загалом щодо технологічного потоку, 
так і за окремими складовими. Економічно 
ефективні лише ті прийоми інтенсифікації 
виробництва, які забезпечують збільшення 
виходу продукції з одиниці площі за неве-
ликих затрат праці та засобів.  

Розрахунки економічної ефективності 
застосування препарату для передпосів-
ної обробки насіння Спектрум АскоСтарт 
показали, що така обробка призводила до 
зростання вартості виробленої продукції з 
одиниці площі: без обробки цей показник 
у середньому становив на посівах озимої 
пшениці – 18 200 грн/га, ріпаку – 27 794 
грн/га, соняшнику – 16 062 грн/га, сої – 
9913 грн/га та ячменю – 14 565 грн/га. Чи-
стий прибуток за умов застосування препа-
рату Спектрум АскоСтарт  у середньому 
по культурах зростав на 730–4392 грн/га 
порівняно з контрольними варіантами. 

Одним із головних показників, що харак-
теризує економічну ефективність виробни-
цтва, є рентабельність, тобто дохідність, при-
бутковість виробництва. Аналіз показників 
рівня рентабельності дає змогу керівникам 
і спеціалістам сільськогосподарського під-
приємства визначити, які види продукції 
найвигідніше виробляти в господарстві, та 
де є змога підвищення прибутковості ви-
робництва. Тому саме показник рівня рента-
бельності (співвідношення чистого прибутку 
до повної собівартості продукції виражене 
у відсотках) є основним критерієм оцінки 
ефективності інтенсивної технології вирощу-
вання сільськогосподарських культур. За ви-
користання препарату Спектрум АскоСтарт 
для передпосівної обробки насіння рівень 
рентабельності для посівів  озимої пшениці та 
ріпаку становив 158–179%, для кукурудзи – 
95%, для соняшнику – 147%, для сої – 101% 
та ячменю – 158%.

У 2017 році в умовах центральної України 
проводили дослідження ефективності препа-
рату Спектрум АскоСтарт на посівах соняш-
нику різних груп стиглості. Прибавка відпо-
відно становила від 0,08 до 0,29 т/га.

Не потрібно заперечувати той факт, що 
одним із найважливіших елементів техноло-
гічного процесу вирощування с.-г. культур на 
сучасному етапі виробництва є передпосівна 
обробка насіння хімічними та біологічними 
засобами захисту, мікродобривами і біоло-
гічно активними речовинами, які слугують 
профілактичним засобом для оздоровлення 
насіння від інфекції, наявної у насінні, на його 
поверхні, у ґрунті та на рослинних рештках.  
Тому кожен фермер, агроном чи досвідче-
ний керівник розуміє, що цей агротехнічний 
прийом сприяє підвищенню польової схо-
жості, одержанню дружних та рівномірних 
сходів, а також зниженню ураженості рослин 
хворобами й шкідниками. Це дає необхідний 
нам результат – отримання високих та сталих 
урожаїв.  Відтак такий нескладний техноло-
гічний процес сприяє зростанню врожайності 
на 18,5%, що має безсумнівний економічний 
ефект. 

На основі проведених досліджень у про-
відних науково-дослідних установах, мож-
на зробити висновок, що препарат для 
передпосівної обробки насіння Спектрум 

АскоСтарт є високоефективним доповнен-
ням інтенсивних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур.

Якщо Вам потрібна кваліфікована допо-
мога у виборі препаратів для передпосівної 
обробки насіння, звертайтесь, будь ласка, 
до представників компанії «Спектр-Агро», 
які завжди оперативно нададуть Вам інфор-
мацію щодо ефективності застосування про-
дуктів та детальні рекомендації стосовно їх  
використання. Завжди раді співпраці!

Марина Кушнір,
керівник науково-технологічного відділу

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



ЕМВ*
50 г/лMgО

57 г/л

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

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

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

ПЕРЕВАГИ СПЕКТРУМ АСКОСТАРТ:

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

P2O5
318  г/л

K2O
63 г/л

S
1.1 г/л

N
0.4 г/л

*Екстракт морських водоростей
  Ascophyllum nodosum
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ОВ «Зоря», м. Новоукраїнка, Кіро-
воградської обл., працює ще з 1999 року. 
Розпочинав бізнес Литвиненко Олександр 
Іванович, нині директором є його син – Ігор 
Олександрович. Земельний банк підприєм-
ства становить 1870 га, на яких вирощують 
кукурудзу на зерно, соняшник, сою, ячмінь 
ярий та озимий, озиму пшеницю. Середня 
врожайність для цього регіону досить не-
погана. Соняшник дає по 30 ц/га; соя – 
25 ц/га; кукурудза – 85 ц/га. Ранні зернові 
(ярий і озимий ячмінь) 2017 року дали по 
32 ц/га; озима пшениця – 35 ц/га. Такі по-
казники – результат копіткої праці, дотри-
мання технології та застосування сучасної 
техніки й обладнання. В «Зорі» працюють 
2 трактори John Deere, диски Case, плуг 
Lemken. Розмовляємо з Дмитром Бойком, 
який є агрономом за освітою, обіймає поса-
ду керуючого та інженера з охорони праці.

Що Вас спонукало до роботи у сільсько-

му господарстві?

Хотілось з дитинства проявити себе в яко-
сті успішного землероба, бо наша земля – це 
чорне золото! А простіше – це те, що в мене 
добре виходить, і нічим іншим я не вмію зай-
матись...

Як створювали підприємство?

Коли було засноване господарство, в на-
шому районі земля ще не була розпайована. 
Директор зібрав команду менеджерів, яка 
нормально організувала роботу підприєм-
ства у ті непрості часи. Причому люди, які 
працювали від початку, залишились в колек-
тиві й досі: головний бухгалтер, бригадир, 
трактористи, механізатори. 

Як закінчили рік? Чи вдалося досягнути 

запланованого?

Щодо урожайності цього року, про до-
сягнення розмови йти не може, як кажуть 
«похвалитися немає чим». Найбільшим роз-
чаруванням була соя – 11 ц/га, та кукурудза – 
35 ц/га. Соняшник – 20 ц/га, це небагато, 
проте рентабельність значно більша, ніж у 
згаданих вище культур. Добре проявили себе 
озима пшениця (35 ц/га) та ярий ячмінь(
32 ц/га). Це при тому, що була сильна посуха!

Утім, рік, а точніше робочий сезон, було 
завершено вдало, погода дала змогу вчасно 
посіяти озимину та підготувати (виорати) 
ґрунт під сівбу культур у 2018 році. 

Завдяки чому підвищуєте урожайність?

Сівозміна формується так, щоб соняшник 

не повертався на те саме поле протягом 3–
5-ти років… Сою культивуємо відносно не-
давно, щоб трохи доповнити перелік куль-
тур у ротації. Намагаємося вчасно прово-
дити всі операції (сіяти, обробляти ЗЗР) і 
мінімізувати втрати під час збирання вро-
жаю. Агроном і вдень, і вночі перебуває в 
полі, й стежить і за посівною, і за внесенням 
добрив та ЗЗР, тому що і хімія, і посівний  
матеріал останнім часом – дуже дороге за-
доволення… Все має йти в поле!!!

За 18 років, певно, багато чого змінило-

ся в технологічному плані?

Звичайно! Наприкінці 90-х, наприклад, 
гербіциди не відігравали таку важливу роль, 
як сьогодні – їх майже не застосовували. 
Робили акцент на агротехнічні прийоми у 
боротьбі з бур’янами… Нині ж перелік пе-
стицидів у технології вирощування кожної з 
культур у сівозміні досить широкий. Але за-
стосовуємо лише оригінальні продукти, які, 
до речі, нам постачає вже протягом 5-ти ро-
ків ТОВ «Спектр-Агро». Технології не стоять 
на місці. Щороку щось нове: хімія, посівний 
матеріал, добрива та агротехніка. Тому ре-
гулярно відвідуємо семінари й дні поля, щоб 
крокувати в ногу з часом. 

«Українська земля – 
це чорне золото!»

Т
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Розкажіть, будь-ласка, як складається 

ваша співпраця з «Спектр-Агро» та які пе-

реваги роботи з нами?

Із компанією «Спектр-Агро» розпочали 
свою співпрацю в 2012 році. Нам запропонува-
ли постачання оригінальних продуктів на нор-
мальних умовах. Оригінальні – вони ж сто-
відсотково якісні та й за помірними цінами… 
Регіональний представник Кіровоградського 
представництва ТОВ «Спектр-Агро» Віктор 
Таровик – наша основна контактна особа – 
готовий консультувати і вдень, і вночі.

У 2016 р. ваше господарство придбало 
близько 10 тис. т мікродобрив Спектрум. 
Поділіться, будь-ласка, досвідом застосу-
вання.

Брали Спектрум Мікс-С на всю площу 
озимих культур та ярого ячменю, на соняш-
ник Спектрум B+Mo з максимальним норма-
ми внесення. 

У результаті ярий та озимий ячмінь в 
умовах цьогорічних погодних умов мав 
врожайність не меншу, ніж торік. Тому ми 
дуже задоволені! Прибавка врожаю стано-
вила 30%!  Ми ці добрива перший раз взяли 
з огляду на те, що це оригінальні англійські 
препарати! Тому було з чим порівнювати! 
Ще й за помірну ціну.

На соняшник вносили разом із сульфат 
магнієм у фазі 8–10 справжніх листків із нор-
мою 2,5 кг/г, тож чекаємо на добрий урожай.

На Вашу думку, які з культур сьогодні є 

найбільш рентабельними?

Соняшник, кукурудза, ріпак – для вели-
ких господарств із земельним банком понад 
500 га. Для менших господарств – соя та ку-
курудза! Якщо поблизу є цукровий завод – то 
й буряки, вони «скажені» за рентабельністю. 
Якщо ж завод за 100 км, то дуже великі ви-
трати на транспортування.

Якщо порівнювати 2 останні сезони, на-

скільки суттєвою була різниця в урожай-

ності з огляду на особливості погодних 

умов?

Наше господарство розташоване в зоні 
екстремального землеробства. Наприклад, 
весна 2016 року була аномально дощовою, 
випало понад 160 мм опадів. У 2017 році в 
період із 22 квітня по 5 липня випало 30 мм 
опадів. Рік на рік не приходиться. З огляду 
на це, вносили основну масу мінеральних 
добрив під оранку. Для активізації кращого 
розвитку кореневої системи, а також збе-
реження вологи в період сівби (мінераль-
ні добрива є гідрофільними, під час сівби 
вбирають з ґрунту ту вологу, що могла б 
узяти зернина).

Чи маєте труднощі зі збутом?

Загалом ні. Хотілося б, звісно, щоб ціни 
у цьому році на соняшник та інші культури 
були вищими… Здаємо на елеватори як нашої 

області, так і інших.
Будь-який бізнес – це, в першу чергу, 

робота з людьми. Що найважче в управ-

лінні персоналом?

Головне – вчасно «відсіяти» людей, які 
порушують нормальну роботу господарства 
(пияки, ледарі, незацікавлені). Просто я бачу 
й оцінюю кожного працівника окремо! Всьо-
го маю 15 чоловік підлеглих.  

Які поради можете дати фермеру-по-

чатківцю?

Використовувати тільки оригінальні про-
дукти і в оптимальні строки! Не жаліти гро-
шей на посівний матеріал та мінеральні до-
брива. Звертати увагу на мікродобрива, які 
дають прибавку врожайності. Мікродобри-
ва застосовувати тільки тоді, коли культура 
повністю забезпечена NPK. Якщо не внесли 
NPK, то застосовування мікродобрив – це 
викинуті дарма гроші!

А яку мету ставите перед собою на май-

бутнє?

Не зупинятись на досягнутому – ми ще 
можемо значно підвищити врожайність.

Неллі Булаченко,
Директор департаменту з маркетингу

e-mail: nelly.bulachenko@spectr-agro.com
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ерехідними положеннями Зе-
мельного кодексу України передбачено, 
що купівля-продаж або іншим способом 
відчуження земельних ділянок сільсько-
господарського призначення та земельних 
часток (паїв), запроваджується за умови 
набрання чинності законом про обіг зе-
мель сільськогосподарського призначен-
ня, але не раніше 1 січня 2019 року, в по-
рядку, визначеному цим Законом. Проект 
Закону України «Про обіг земель сільсько-
господарського призначення» подано у 
Верховну раду України ще в грудні 2016 р., 
але його досі ніхто й не розглянув. Відпо-
відно, на сьогоднішній день земельні від-

носини в Україні в основному регулюються 
Земельним кодексом України та Законом 
України про оренду землі.

До вступу в силу закону про обіг земель 
сільськогосподарського призначення, за-
бороняється:

а) купівля-продаж земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення дер-
жавної та комунальної власності, крім ви-
лучення (викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим спосо-
бом відчуження земельних ділянок і змі-
на цільового призначення (використан-
ня) земельних ділянок, які перебувають у 
власності громадян та юридичних осіб для 

ведення товарного сільськогосподарсько-
го виробництва, земельних ділянок, виді-
лених у натурі (на місцевості) власникам 
земельних часток (паїв) для ведення осо-
бистого селянського господарства, а також 
земельних часток (паїв), крім передачі їх 
у спадщину, обміну земельної ділянки на 
іншу земельну ділянку відповідно до за-
кону та вилучення (викупу) земельних ді-
лянок для суспільних потреб, а також крім 
зміни цільового призначення (використан-
ня) земельних ділянок з метою їх надання 
інвесторам – учасникам угод про розподіл 
продукції для здійснення діяльності за та-
кими угодами.

Чи можливо продати 
земельний пай 

(земельну ділянку сільськогосподарського призначення)

Питання земельних відносин є актуальною темою в Україні, 
як для аграріїв (землекористувачів), так і для власників 

земельних часток (паю). 

П

?
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В силу того, що у власників паїв виникає 
потреба в грошових коштах, а у аграріїв – 
у земельних ділянках, функціонує так зва-
ний чорний ринок.

Багато аграріїв беруть у власників паїв до-
віреності на продаж земельної ділянки взамін 
на грошові кошти, які необхідні останнім, в на-
дії на те, що коли вступить у силу Закон Укра-
їни про обіг земель сільськогосподарського 
призначення, і вони зможуть отримати ці зе-
мельні ділянки у власність законним шляхом.

Так, справді, довіреність на продаж земель-
ної ділянки дає право повіреному не тільки 
вести роботу щодо збору документів на зем-
лю, а й підписати від імені власника договір 
про продаж ділянки, сплатити мита, здати 
документи для реєстрації угоди в реєструючі 
органи, а також отримати гроші від покупців.

Але, згідно з перехідними положення-
ми Земельного кодексу України, угоди 

(у тому числі довіреності), укладені під 

час дії заборони на купівлю-продаж 
або іншим способом відчуження земель-
них ділянок та земельних часток (паїв), у 
частині їх купівлі-продажу та іншим спо-
собом відчуження, а так само в частині пе-
редачі прав на відчуження цих земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) на май-
бутнє є недійсними з моменту їх укла-

дення (посвідчення).
Але чи враховують аграрії ризики, і чи 

досягнуть вони очікуваного результату за 
наявності такої довіреності? З юридичної 

точки зору, в аграрія, який отримав довіре-
ність на продаж земельної ділянки більше 
ризиків, ніж вигоди.

По-перше, Земельним Кодексом Украї-
ни передбачено, що довіреності на продаж 
земельних ділянок, отримані під час дії за-
борони на купівлю-продаж земельних ді-
лянок (паїв), а також передача таких прав 
на майбутнє, є недійсними з моменту їх по-
свідчення та видачі нотаріусом.

По-друге, власник земельної ділянки 
має право витребувати орендну плату за всі 
роки, поки він був власником цієї ділянки, а 
також і грошові кошти за продану земельну 
ділянку, коли відповідно до закону це буде 
можливо, або визнати угоду купівлі-прода-
жу земельної ділянки недійсною.

Відповідно до Цивільного кодексу Украї-
ни, одним зі складових інституту представни-
цтва є довіреність, але дії, вчинені представ-
ником, створюють, змінюють, припиняють 
цивільні права і зобов’язання особи, яку він 
представляє, а не самого повіреного.

Крім того, представник за довіреністю не 
може укладати угоди від імені особи, яку 
він представляє, у своїх інтересах або в ін-
тересах іншої особи, представником якої 
він є одночасно. Особа, яка видала дові-
реність, має право її скасувати в будь-який 
момент, а також, довіреність припиняє 
свою дію в разі смерті особи, яка видала її. 

Відповідно, сьогодні власник земельної 
ділянки, що не отримував орендної плати, 

може розірвати достроково договір орен-
ди в судовому порядку на підставі неви-
конання умов договору в частині оплати 
орендної плати.

Більш досвідчений власник земельної 
ділянки може почекати, поки земельна ді-
лянка буде продана на законних підставах і 
потім витребувати у свого представника за 
довіреністю плату за ділянку за ринковою 
вартістю на момент продажу.

У разі якщо ціна продажу на земельну 
ділянку буде істотно занижена, власник зе-
мельної ділянки може в судовому поряд-
ку визнати угоду недійсною і продати її за 
реальною ринковою ціною зовсім іншому 
покупцеві.

Також якщо власник земельної ділянки 
помер, то спадкоємці візьмуть на законних 
підставах цю земельну ділянку у спадок, 
а довіреність буде недійсною з моменту 
смерті того, хто її видав, але далі спадкоє-
мець може діяти вище описаними спосо-
бами.

Підсумовуючи вище викладене, мо-

жемо зробити висновок, що на сьогод-

нішній день законним способом про-

дати земельний пай (земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення) 

неможливо. 

Будь-які хитрощі, що стосуються відчу-
ження земельних ділянок (паїв), несуть 
ризики набувачі земельних ділянок, а не ті 
особи, що відчужують їх.
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Весняні обробки гуматами: 
на користь листку та гаманцю

а вікном сніг і мороз, і здається, ось 
вона прийшла наша українська сувора, як 
колись, зима. Тільки зима, якою її пам’ята-
ють наші діди, приходить усе рідше, кількість 
сніжних днів і, відповідно, снігу, що випадає, 
зменшується чи зміщається у часі – уже ніко-
го не здивувати хурделицею у кінці березня 
чи на початку квітня. Клімат Землі змінюється 
невпинно і поступово, глобальні темпера-
тури уже підвищилися на 1,1°С порівняно із 
ХІХ сторіччям, темпи підвищення рівня води 
за останнє десятиріччя зросли вдвічі. І якщо 
ці сухі цифри та страхітливі прогнози нау-
ковців нічого конкретного не кажуть, то для 
сільського господарства вони невтішні, та 
певним чином лякають. Так, за прогнозами 
вчених, внаслідок глобального потепління до 
2030 року неврожай сільськогосподарських 
культур може зрости до 5%, а до 2080 року – 
до 30%. 

Зміни клімату уже сьогодні змушують вно-
сити зміни до звичних технологій ведення 
агробізнесу та корегувати традиційні схеми 
живлення та обробок. Водночас і прогрес у 
сільському господарстві не стоїть на місці. 
Раніше схеми живлення культур опиралися 
на внесення мінеральних та органічних до-
брив, сьогодні ж дедалі більше уваги при-
діляється мікродобривам, стимуляторам 
та регуляторам росту, що здатні працювати 
«у спарці» з традиційними схемами для за-
безпечення кращої ефективності внесених 
продуктів. А в кінцевому результаті – для 
поліпшення біометричних показників росту 
та розвитку культур і підвищення показників 
урожайності й якості насіння. Саме такими 
продуктами є добрива на основі гумінових 
речовин, про дію і користь яких на стадії від-
новлення вегетації озимих культур погово-
римо докладніше.

Вихід озимих культур зі стану спокою і пе-
рехід до активних стадій вегетації має велике 
значення у подальших процесах росту та роз-
витку рослин. Адже це запорука створення 
активної листкової поверхні, що забезпечить 
високий рівень фотосинтезуючої активності 
для формування необхідної кількості генера-
тивних елементів, що зрешою позначиться на 
показниках урожайності та якості вирощеної 
продукції. 

При цьому, що активніше і швидше рос-
лини  виходитимуть із зими, то більша мож-
ливість їх ефективного росту на наступних 
стадіях морфологічного розвитку. З цього 
слідує, що забезпеченість рослин у цей пе-

ріод усім необхідним для активного переходу 
до вегетації є важливим фактором для отри-
мання високого врожаю.

Перш за все, основними завданнями ранніх 
агротехнічних заходів на початку відновлення 
вегетації є забезпечення достатньої кількості 
поживних речовин для активізації метабо-
лізму та створення оптимальних умов для 
збільшення вегетативної маси і формування 
потужної кореневої системи, поряд із забез-
печення недопущення пролонгації стресових 
умов у рослинному організмі. Застосування 
гуматів на ранніх стадіях дає змогу макси-
мально ефективно виконати ці завдання.

Гумінові препарати – це екологічно без-
печні стимулятори росту рослин, діючою 
речовиною яких є солі гумінових та фульво-
кислот, які можуть засвоюватися рослиною 
через кореневу систему та листкову поверх-
ню. При цьому вони надходять не лише в 
окремі органи, а й у клітини, маючи прямий 
вплив на їх органели (ядро, мітохондрії 
тощо). На певних етапах вони виконують 
функцію оксигеназ, впливаючи на активність 
ферментативних систем і вуглеводневий об-

мін, збільшуючи вміст білків і цукрів.
Внесення гумінових і фульвокислот збіль-

шує доступність наявних у ґрунті та на лист-
ках поживних елементів і діє як своєрідний 
«хелатуючий агент», формуючи стійкі, але 
порівняно легкорозчинні комплексні сполуки 
гумінових і фульвокислот із катіонами мета-
лів, гідроксидами, притягуючи в свою струк-
туру для най швидшого потрапляння його у 
клітини рослини, а отже і покращують ефек-
тивність їх споживання. 

З іншого боку, за потрапляння у ґрунтову 
структуру, поряд зі збільшенням доступності 
елементів наявних у ґрунтовому розчині, ак-
тивні речовини, що містяться у вище вказа-
них продуктах, здатні переводити елементи, 
що містяться у зв’язаній формі, у доступну для 
рослин форму. Таким чином, збільшуюється 
можливість споживання необхідних макро- 
та мікроелементів кореневою системою рос-
лини та забезпечується краща ефективність 
внесених добрив. Крім того, покращується 
ґрунтова структура завдяки зв’язуванню пі-
щаних часток у ґрунтові комплекси, що також 
сприяє і кращій аерації кореня. 

З

Обробка озимого ріпаку препаратом Натурвітал Плюс, 0,4 л/га

Озимий ріпак, без обробки
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Дія гумінових кислот також поширюється 
на мікрофлору ґрунту: за їх використання 
відбувається активізація та стимуляція роз-
витку корисних бактерії у ґрунті, що значно 
поліпшує біотичні умови росту культур. 

Завдяки протекторній та імуномоделюючій 
функції гумінових речовин вони діють як біо-
стимулянти й антистресанти широкого спек-
тра дії, стимулюючи рослину до продуку-
вання рослинних фітогормонів, активізуючи 
процеси репарації ДНК, зменшуючи частоту 
генетичних порушень, стабілізуючи параме-
три мітотичного поділу, активізуючи регене-
рацію листків і пагонів, що були пошкоджені 
під дією низьких температур, нормалізуючи 
обмін речовин у клітинах рослини, знижую-
чи рівень інтоксикації продуктами розпаду 
у відмерлих клітинах, підвищуючи витрива-
лість рослини до негативних факторів різного 
роду та активуючі ростові процеси вегетатив-
ної й кореневої систем для утворення витри-
валої рослини з потужним потенціалом.

Захисна властивість гумінових речовин 
має також значний вплив на стійкість озимих 
культур до дії пестицидів, а також хвороб. 
Так, відомо, що за використання гуматів на 
озимій пшениці ураження борошнистою ро-
сою зменшується в 2–3 рази, а септоріозом та 
фузаріозом колоса – на 50–60%.

Поряд із формуванням та активізацією 
резистентності рослини до різного роду не-
гативних факторів біоти й абіоти, гумінові 
кислоти здатні виконувати іншу важливу 
функцію захисту рослинного організму –: 
зв’язувати токсичні елементи у малорухомі 
та важкодисоціюючі сполуки, запобігаючи їм 
потрапити у рослину.

На етапі відновлення вегетації рослин та-
кож має велике значення активне відновлення 
синтезу ферментів та інших біологічно актив-
них речовин, порушення чи затримка проду-
кування яких може призвести до затримки чи 
деформацій у розвитку самої рослини. 

Підживлення добривами на основі гуміно-
вих речовин нормалізують біохімічні проце-
си, що відбуваються у рослинному організмі 
на клітинному рівні – нуклеїновий, білковий 
та вуглеводневий обміни, процеси дихання й 
фотосинтезу, водночас посилюючи всмокту-
вання вологи та кореневе живлення, оскіль-
ки внаслідок цього збільшується проникність 
мембран кореневих волосків. На злаках вне-
сення гуматів у фазі кущіння забезпечує за-
кладку більшої кількості пагонів.

Отже, головними властивостями та пере-
вагами використання гумінових та фульво-
вих кислот на озимих культурах у період від-
новлення вегетації є:
• накопичення основних елементів живлен-

ня та транспортування їх у складі стійких, 
порівняно легкорозчинних структур гума-
тів до функціональних структур клітин;

• активізація захисних функцій організму і 
його резистентності до дії абіотичних (за-
морозки, спека, відсутність вологи, на-

явність токсичних для рослин речовин у 
ґрунті) та біотичних факторів;

• регуляція та стимуляція метаболізму, клі-
тинного дихання й фотосинтезу рослин;

• формування ґрунтової структури і поліпшен-
ня водно-фізичних властивостей ґрунту;

• покращення умов мінерального живлення 
рослин завдяки впливу гумусових кислот 
на розчинність мінеральних компонентів 
у ґрунті й доступності їх мікроорганізмам 
та ін.
Для забезпечення можливості підживлення 

озимих та ярих культур якісними препаратами 
на основі гумінових та фульвокислот компа-

нії ДАІМСА та «Спектр-Агро» пропонують 

вашій увазі продукти Натурвітал ВСП, Натур-

вітал Плюс та Аміногумік – це препарати на 
основі гуматів, отриманих з леонардиту, видо-
бутого у власних копальнях компанії ДАІМСА 
в Іспанії – продукти, що мають у своєму складі 
значні концентрації гумінових та фульвокис-
лот, а також водорозчинного калію, що є ефек-
тивними та простими у використанні. За додат-
ковою детальною інформацією про ці та інші 
продукти, ви можете звертатись до наших ме-
неджерів чи в наші офіси, що розташовані по 
всій території України. Завжди раді допомогти!

Тетяна Шкарбан, менеджер із постачання 
Tetyana.Shkarban@spectr-agro.com

Обробка озимої пшениці препаратом Натурвітал Плюс, 0,4 л/га

Озима пшениця, без обробки

ДОВІДКА 

Гумати – це біологічно активні речовини, солі гумінових та фульвокислот, що утворю-
ються у ґрунті в процесі розкладання органічних решток різного походження, являє собою 
складну вуглецеву молекулярну структуру, що є однією із найскладніших на Землі. 

Гумінові кислоти – високомолекулярні органічні кис-
лоти темного кольору. Не розчиняються у воді й розчин-
ні в лугах. Коагулюючи з частинками ґрунту, утворюють 
структурні агрегати.

Фульвокислоти – це орга-
нічні сполуки з меншою моле-
кулярною масою, ніж гумінові. 
Колір мають від світло-жовтого 
до помаранчевого. Фульвокислоти мають дуже кислу реакцію  й 
добре розчиняються у воді. 

Гумінові та фульвокислоти, що в сукупності й формують гумати, активно діють на 
рослинний організм через наявність у своєму складі багатьох складових: амінокислот, 

мінеральних макро- та мікроелементів, вітамінів, пептидів, гормонів, поліфенолів, 

кетонів, жирних кислот і полісахаридів природного походження, кахетинів, хінонів, 

дубильних речовин.
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же не викликає сумнівів, що об-
робка насіння дає змогу значно підвищити 
врожайність на полях, де є високий ризик 
захворювань. Останнім часом на території 
України все агресивніше себе проявляють 
такі хвороби, як антракноз (Colletotrichum 
glycines), аскохітоз (Ascochyta sojaecola), 
септоріоз (Ceptoria glycines), фузаріоз 
(Fusarium link), іржа (Uromyces sojae), бо-
рошниста роса (Erysiphe communis), перо-
носпороз (Peronospora parazitaca) та інші. 
Найнебезпечнішими є захворювання, які 

активно пошкоджують та заселяють рос-
лини у початкові фази їхнього росту, ще 
задовго до того, як на поверхні з’являться 
перші листочки. До таких хвороб належить 
антракноз, аскохітоз, пероноспороз та фу-
заріозні гнилі. Також досить важливим є 
захист безпосередньо самого насіння від 
пліснявіння. Саме передпосівна обробка 
дає змогу досить ефективно захистити на-
сіння від спектра хвороб.

До сьогодні компанія «Байєр» уже була 
представлена в сегменті засобів захисту 

насіння сої досить успішним протруйни-
ком Февер®. Утім, велика популярність сої 
в господарствах та значний ріст технологіч-
ного рівня виробників цієї культури змушу-
ють шукати нові, більш ефективні, рішення 
у питаннях захисту та підвищення врожай-
ного потенціалу культури. Головними кри-
теріями створення нового продукту стали 
ефективність, яку потрібно було підвищи-
ти, та собівартість, яку, відповідно, потріб-
но було зменшити. Таким чином, у 2016 
році на випробування «прибув» новий 

Соя під надійним захистом!
Ще якихось років двадцять тому обробкою насіння сої переймались 

не більше 5% господарств, які вирощували цю культуру. Сьогодні, 
за даними опитування, кількість таких господарств становить 98%. 
Стабільний попит та хороша ціна на сою стали рушійною силою для 
збільшення площ та значної інтенсифікації технології вирощування.

У
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продукт із уже відомою діючою речовиною 
протіоконазол, доповненою системним 
компонентом — металаксилом. Назва но-
вого фунгіциду для захисту сої — Редіго® М,
до його складу ввійшли протіоконазол, 
в об’ємі 100 г/л, та металаксил — 20 г/л. 
Протіоконазол — контактно-системна ді-
юча речовина із нового підкласу триа-
золінтіонів азольної групи, інгібітор де-
митилази, ферменту, що видаляє метил 
(СН3

-) групи з нуклеїнових кислот, білків та 
інших молекул. Завдяки своїм властивос-
тям ефективний проти широкого спектра 
хвороб. Металаксил — системна діюча ре-
човина з класу феніламідів, блокує синтез 
усіх видів РНК і таким чином уповільнює та 
руйнує процеси мітозу. Досить ефективно 
контролює несправжню борошнисту росу 
та різновиди кореневих гнилей. Значно 
підсилює загальну дію препарату.

Випробування нового продукту проводили 
на двох незалежних дослідних станціях — Бі-
лоцерківській (БЦДСС, Київська область) 
та Веселоподільській (ВПДСС, Полтавська 
область). Метою досліджень було вста-
новлення технічної ефективності препарату 
Редіго® М проти комплексу хвороб на сої 
(фузаріозні кореневі гнилі, антракноз, пе-
роноспороз, аскохітоз, пліснявіння насіння). 
Кліматичні зони: Київська область — зона не-
стійкого зволоження, Полтавська область — 
зона недостатнього зволоження. Цільові 
об’єкти: фузаріозні кореневі гнилі (Fusarium 
spp.), антракноз (Colletotrichum glycines), 
пероноспороз (Peronospora manshurica), 
аскохітоз (Ascochyta sojaecola Abramov), 
пліснявіння насіння (комплекс збудників, та-
ких як Penicillium, Aspergillus, Mucor, Botrytis, 
Cladosporium, Cephalosporium, Trichothecium 
та ін.). Норма висіву насіння — 750 тис. схо-
жих насінин на гектар. Попередником на 
ділянках БЦДСС були цукрові буряки, на 
ВПДСС — озима пшениця.

Досліджували три варіанти обробок: 
перший — протруювання одним із найкра-
щих на ринку препаратів із діючими ре-
човинами флудиоксоніл та металаксил у 
нормі 0,8 л/т, другий — Редіго® М у нормі 
0,8 л/т, третій — знову Редіго® М у нормі 
1,0 л/т. Візуальні спостереження сходів на 
обох локаціях не виявили ознак пригнічен-
ня та морфологічних змін у рослин сої піс-
ля обробки насіння препаратом Редіго® М. 
На Білоцерківській ДСС у варіантах із за-
стосуванням протруйника Редіго® М роз-
виток фузаріозної кореневої гнилі був 
менше у 5,6 рази за використання норми 
0,8 л/га та менше у 6,8 рази з нормою 
1,0 л/га порівняно з контролем. Поши-
реність пероноспорозу за використання 
препарату також зменшилась удвічі, а роз-
виток хвороби — майже в 6 разів, ніж у 
контролі (2,1–1,7% проти 12,27%).

Обробка насіння протруйником Редіго® М 
повністю знімала проблему пліснявіння 

насіння. Таким чином, ефективність пре-
парату Редіго® М в умовах Білоцерківської 
дослідно-селекційної станції на сої була 
досить високою і становила від 100% — 
проти пліснявіння насіння до 82,3% — про-
ти пероноспорозу (рис. 1).

В умовах Веселоподільської дослід-
но-селекційної станції не було виявлено 
антракнозу та пліснявіння насіння у посівах 
сої. Застосування фунгіциду Редіго® М у 
нормі витрати препарату 0,8 та 1,0 л/га для 
протруєння насіння сої проти хвороб змен-
шувало поширеність фузаріозної кореневої 
гнилі від 13,7 до 15,0%, переноспорозу — 
від 8,7 до 11,2%, аскохітозу — від 0,8 до 
1,5%. Водночас слід відмітити, що загальна 
ефективність застосування цього протруй-
ника проти хвороб сої коливалась у межах 
80,9–94,3% (рис. 2).

Висока ефективність нової формули Ре-
діго® М позитивно позначилася і на вро-

жайності: так, обидві норми (0,8 та 1,0 л/т) 
показали значну прибавку врожайності 
порівняно з контролем. І навіть порівняно з 
протруйником, що містить флудиоксоніл та 
металаксил, були кращі показники. Зокре-
ма, використання фунгіциду в умовах обох 
станцій сприяло підвищенню врожайності 
насіння сої в середньому на 0,57–0,74 т/га 
порівняно з контролем (рис. 3).

Таким чином, дослідження довели, 
що використання фунгіциду Редіго® М 
для передпосівної обробки насіння сої 
забезпечує високу ефективність захисту 
молодих рослин від комплексу хвороб на 
ранніх стадіях росту за обох норм витрати 
препарату (0,8 л/т; 1,0 л/т) за порівняно 
невеликій вартості.

Стаття підготовлена спеціалістами
компанії «Байєр»

Рис. 1. Технічна ефективність протруйників насіння сої, % (БЦДСС)

Рис. 2. Технічна ефективність протруйників насіння сої, % (БЦДСС)

Рис. 3. Урожайність сої на дослідних полях БЦДСС та ВПДСС, т/га
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зоту належить одне з чільних  
місць серед основних елементів живлен-
ня рослин. Невичерпним його джерелом 
є атмосфера, 78 відсотків складу якої ста-
новить саме цей елемент. У повітрі над 
1 га земної поверхні міститься понад 
80 тис. тонн молекулярного азоту. Проте 
ані люди, ані тварини, ані більшість рослин 
не здатні засвоювати його в такій формі. 
Так, наприклад, промислове зв’язування 
атмосферного азоту в аміак є досить до-
рогим процесом – на 1 кг виробленого і 
доставленого в господарство азоту витра-
чається  як мінімум 1,5 кг рідкого палива, 
нераціональне використання якого при-
зводить до погіршення навколишнього 
середовища. Відтак може підвищуватися 
кислотність ґрунтів, зменшуватись сума 
поглинутих основ, погіршитись співвідно-
шення елементів живлення, підвищитись 
рухливість важких металів та їх засвоюва-
ність рослиною. 

Процес біологічної фіксації молекуляр-
ного азоту прокаріотами – ґрунтовими 
азотфіксуючими мікроорганізмами – ві-
діграє важливу роль у збагаченні ґрунтів 
азотом і має вирішальне значення для зем-
леробства. Своєю чергою, несимбіотичні 
мікроорганізми поділяються на вільноісну-
ючі, що безпосередньо непов’язані з коре-
невою системою рослин, та на асоціатив-
ні, що живуть у ґрунті безпосередньо біля 
коренів у ризосфері, на поверхні коренів, 
листків, а іноді й усередині рослин.  

Азотфіксуючі мікроорганізми здатні що-
року засвоювати з повітря від 40 до 300 
кг азоту на гектар. Цей азот не забруднює 
довкілля і не потребує значних енергетич-
них затрат на своє виробництво. Щороку в 
ґрунт із мінеральними добривами вносять 
близько 35 млн тонн азоту. Тоді як рос-
линами із ґрунту  синтезується приблизно 
75 млн тонн цього елемента за той же час. Це 
свідчить про значущість процесу біологічної 
азотфіксації для світової практики сільсько-
господарського виробництва. Різницю між 
зазначеними величинами компенсує діяль-
ність мікробів – азотфіксаторів. Насамперед 
це бульбочкові бактерії, що зв’язують  моле-
кулярний азот  у легкодоступні форми.

У життєвому циклі бульбочкових бакте-
рій можна виділити дві стадії: вільноісну-

Інокуляція насіння – 
підґрунтя успіху чи вдалий 

маркетинговий хід 

А
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ючих гетеротрофів та стадію симбіотичної 
взаємодії з бобовими рослинами. Під час 
сапрофітного існування екологічною нішею 
для ризобій є ґрунт, який забезпечує  їх 
необхідними елементами живлення. Піс-
ля проникнення мікроорганізмів у корені 
бобових, екологічною нішею для бульбоч-
кових бактерій стає рослина, фізіологічні та 
генетичні особливості якої безпосередньо  
впливають на мікросимбіонт.

Бульбочкові бактерії сприяють утворен-
ню бульбочок на коренях рослин. Після 
чого між рослиною і бактеріями виникає 
симбіоз: бактерії зв’язують молекулярний 
азот атмосфери, передають його рослині, 
яка своєю чергою забезпечує їх поживни-
ми речовинами. Потенційні розміри симбі-
отичної азотфіксації можуть бути в межах 
130–390 кг фіксованого азоту для зерно-
бобових культур і 270–550 кг для багато-
річних бобових трав.

Бульбочкові бактерії широко пошире-
ні у ґрунтах України й становлять один 
із головних елементів агроекосистеми 
бобових рослин. Незважаючи на це, вони 
складають відносно невелику частку ґрун-
тових мікроорганізмів. Штами Rhizobium 
і Bradyrhizobium становлять 0,1–8,0% від 
загальної кількості бактерій у ризосфері та 
0,01–0,14% від їх біомаси. Крім того, вста-
новлено, що ризобії довгий час можуть 
залишатися в  ґрунті  без рослин і функціо-
нувати як сапрофіти. Наприклад, результа-
ти досліджень свідчать, що інтродуковані 
штами у нестерильних ґрунтах після 8–13 
років сапрофітного існування зберіга-
ють генетичну організацію та симбіотичні 
властивості. Чисельність бульбочкових 
бактерій у різних ґрунтах значно варіює і 
залежить від низки абіотичних, біотичних 
та антропогенних чинників. Чисельність 
специфічних ризобій, які є в складі дикої 
флори та тих бобових культур, що культи-
вуються протягом довгого часу в цій місце-
вості,  становить 104–106 клітин в 1 г ґрунту, 
а рослин, які вирощують рідко – 101–103 
клітин у 1 г ґрунту.

Варто зазначити, що в ґрунті існують 
бульбочкові бактерії, які відрізняються за 
активністю, вірулентністю та конкуренто-
здатністю. Окультурення ґрунтів, що осо-
бливо пов’язане з внесенням органічних 
добрив або вапнуванням, поліпшує умо-
ви для розмноження та розвитку ризобій. 
Активні штами цих бактерій частіше міст-
тяться в нейтральних ґрунтах. Аборигенні 
популяції ризобій, на відміну від несимбі-
отичних бактерій, характеризуються висо-
кою гетерогенністю.

Слід зазначити, що позитивний вплив 
азотфіксуючих препаратів на рослину не 
обмежується поліпшенням її азотного жи-
влення. Бактеризація сприяє трансформа-
ції важкорозчинних сполук ґрунту, в тому 
числі фосфорних, що легко засвоюються 

рослинами. Крім того, бактеріальні препа-
рати містять фізіологічно активні речови-
ни, які здійснюють пряму регуляцію росту 
рослин. Зокрема, на 20–30% поліпшують 
використання добрив завдяки кращому 
росту кореневої системи і підвищенню її 
поглинальної здатності. При цьому корис-
ні мікроорганізми проявляють протекторну 
функцію. Адже вони не допускають інфіку-
вання рослини патогенними мікроорганіз-
мами, збільшуючи її стійкість до хвороб. 
Також відмічено, що застосування іноку-
лянтів поліпшує якість посівного матеріалу: 
зростає енергія проростання та схожість 
насіння, покращуються процеси інтенсифі-
кації фотосинтезу.

Сучасні бактеріальні препарати виро-
бляють на основі спеціально створених ви-
сокоефективних конкурентоздатних шта-
мів. Для забезпечення високої активності 
інокулянтів, їх селекцію спрямовують на 
стійкість до низьких та високих темпера-
тур, умов недостатньої зволоженості, під-
вищеного вмісту азоту. 

Багато аграріїв вважають, що в ґрунті 
вже містяться природні азотфіксуючі бак-
терії у достатній кількості. Але на практиці 
майже неможливо визначити їх кількість 
та ефективність. Особливо в останні роки, 
коли спостерігаються значні коливання 
середньодобових температур, повітряні 
і ґрунтові засухи з постійним дефіцитом 
опадів, які негативно впливають на форму-
вання симбіотичного апарату. Використан-
ня якісних інокулянтів із високим титром 
бульбочкових бактерій дає впевненість у 
функціонуванні симбіотичного апарату, що 
дозволить повною мірою реалізувати гене-
тичний потенціал сучасних сортів і забез-
печить найвищі урожаї та якість продукції 
за найкращої окупності інвестицій.

Одним із вирішальних чинників, що 
впливає на ефективність бактеризації, є 
форма біопрепарату. Основними з них є:

рідка, напіврідка (суспензійні мікробні 
препарати; препарати зі згущувачами – 
гельна форма препаратів),суха та грану-
льована. 

Суху форму біопрепаратів виробляють 
на основі різноманітних матеріалів: ак-
тивоване вугілля, торф, вермикуліт. Для 
кращого утримання субстрату на поверхні 
насінини додають прилипач. Найбільш по-
ширеною препаративною формою бакте-
ріального препарату є торфова: стерильна 
та нестерильна.  Перевагами стерильної 
форми є тривалий термін зберігання, за-
хищеність бактеріального компоненту від 
несприятливих факторів навколишнього 
середовища. 

Одними із найефективніших препаратів 
цієї форми є RhizUp і  HiStick виробництва 
компанії BASF. Ці препарати мають декіль-
ка важливих відмінностей порівняно із кон-
курентами: наявність у складі препаратів 
полімеру-прилипача, який забезпечує рів-
номірність нанесення та запобігає осипан-
ню препаратів. Високоефективний штам 
азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobium 
japonicum забезпечує високий рівень ак-
тивності та комплементарності компонен-
тів препарату до сортів рослин різних груп 
стиглості. 

Напередодні посівного сезону компанія 
«Спектр-Агро» поповнила ринок Укра-
їни ще одним цікавим препаратом ви-
робництва англійської компанії Legume 

Technology – LEGUMEFiX (Легум Фікс). 
Продукт представляє кращі в своєму класі 
інновації, розроблені в тісній і ефективній 
співпраці з провідними дослідницькими 
інститутами, що в результаті максимально 
посилює можливості продукту та дає змогу 
отримати добре оброблене насіння з висо-
ким титром бульбочкових бактерій на одну 
насінину.  Крім того, покращуються показ-
ники урожайності та якості насіння. 

Офіційним дистриб’ютором цього пре-
парату на території України є компанія 
«Спектр-Агро».

Рідка форма інокулянту, як правило, має 
два компоненти: власне бульбочкові бак-
терії і фізіологічно активні речовини, що 
дають змогу тривалий час зберігати життє-
здатність бактерій на насінині від 45 до 90 
днів залежно від препарату. Внаслідок цьо-
го економиться час під час посівної компа-
нії. Недоліком цієї формуляції є коротший 
термін зберігання за дотримання темпера-
турного режиму, насіння потребує додат-
кової обробки чи протруєння, що зрештою 
потребує додаткових коштів.  

Серед інокулянтів у рідкій формі особли-
вої уваги заслуговує такий препарат, як: 
HicoatSuper виробництва компанії BASF, 
що має відмінні якісні показники та висо-
кий титр бульбочкових бактерій. Живиль-
не середовище (Extender) є ключовим 
фактором між рослиною та бактеріями 
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запускає роботу низки рослинних генів, 
включення яких чітко корелює з ранніми 
стадіями симбіозу, а також сприяє ініцію-
ванню клітинного поділу.

Двокомпонентні інокулянти Optimize 
та Optimize 400 виробництва компанії 
Monsanto створені за сучасної запатенто-
ваної технології, на основі чистої культури – 
бактерії Bradyrhizobium japonicum із ви-
користанням компонентів формуляції, що 
подовжують термін виживання бактерій 
на насінні, в комплексі з ліпохітоолігосаха-
ридом. Це унікальна молекула, яка покра-
щує живильні властивості рослин, сприяє 
продуктивному утворенню азотфіксуючих 
бульбочок, а також розвитку коріння і мо-
лодих пагонів.

Ще однією цікавою, проте дещо забутою, 
зернобобовою культурою є горох. Він та-
кож потребує інокуляції насіння для кращо-
го росту й розвитку рослин на початкових 
етапах. Вибір інокулянтів для цієї культури 
не такий уже і великий порівняно із соєю. 
Але є продукти, які мають попит або заре-
комендували себе досить непогано. Од-
ним із таких препаратів є Optimize Pulse – 
чиста культура азотфіксуючих бактерій  
Rhizobium leguminosarum, у комплексі з 
унікальною технологією ЛХО Промоутер,   
що дає змогу рослині повністю розкрити 
свій генетичний потенціал, покращуючи 
спроможність поглинати поживні речови-
ни, які є основою природного процесу рос-
ту, зміцнюючи здоров’я рослин та підвищу-
ючи їхню врожайність.

Таким чином, використання інокулян-
тів, що містять сучасні, високоефективні, 
культуро–специфічні штами ризобіальних 
бактерій із підвищеною життєдіяльністю у 
високих концентраціях, забезпечує утво-
рення максимальної кількості бульбочок, 
поліпшує роботу симбіотичного  апарату 
та загалом підвищує врожайність і якість 
насіння. Також процес інокуляції має низ-
ку вагомих переваг: посилюється імунітет 
рослин, пригнічується ріст патогенної мі-
крофлори, зменшується норма викори-
стання добрив, поліпшується якість ґрунту, 
зменшується забруднення навколишнього 
середовища та зростає прибутковість. 

Асортимент біопродуктів щороку по-
повнюється новими препаратами. Спеці-
алісти компанії «Спектр-Агро» ретельно 
відслідковують тенденції ринку. До них ви 
можете звернутися під час вибору препа-
рату, дізнатися про його основні переваги, 
умови застосування, ефективність та наяв-
ність. Завжди раді співпраці!

Марина Кушнір, 
Керівник відділу науково-технологічного 

забезпечення
e-mail: maryna.kushnir@spectr-agro.com
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ільгоспвиробник завжди зацікавлений 
у високій врожайності кукурудзи. Всі зусилля 
фермера будуть спрямовані на збільшення ос-
новного показника – маси зерна з одиниці пло-
щі. Способи отримання високої урожайності 
загальновідомі: сприятливі ґрунтово-кліматич-
ні умови, високий рівень агротехніки та якісний 

гібрид. Але в цих дуже загальних твердженнях 
ховаються безліч нюансів. Збільшення прибутку 
з гектара кукурудзяного поля неможливе без 
розуміння біологічних особливостей цієї куль-
тури. Для щорічних високих урожаїв виробнич-
нику не слід покладатися тільки на гарну погоду 
в сезоні. Так само не можна бути впевненим, 

С
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Рис. 1. Урожайність гібрида КВС 2370 ФАО 280 
за різних густот вирощування, 2017 р.
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Рис. 2. Урожайність гібрида КВС 2370 ФАО 280 

за різних густот вирощування, 2016 р.
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Рис. 3. Урожайність гібрида КЕЛТІКУС ФАО 270 
за різних густот вирощування, 2017 р.
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що один обраний гібрид буде з року в рік ста-
більно давати високий вал зерна. Якщо систе-
ма вирощування кукурудзи інтенсивна і рівень 
агротехнології досить високий, то наступним 
кроком є добір оптимальних схем вирощуван-
ня – строків сівби, норм висіву тощо. Звичай-
но, кожен гібрид по-різному реагуватиме на 
зміни технології вирощування, але структура 
врожайності кукурудзи на зерно є незмінною 
і складається з кількості продуктивних рослин 
на одиницю площі та маси отриманого зерна з 
рослини. Пропоную розглянути вплив цих чин-
ників на урожайність кукурудзи. 

Питання «Яка густота стояння буде опти-
мальною?»  щороку стоїть перед фермером. 
Якщо ґрунтово-кліматичні умови дуже ком-
фортні, то «прогадати» з цим показником важ-
ко. Більшість сучасних гібридів мають широкий 
діапазон оптимуму густоти стояння завдяки 
чудовій компенсаторній здатності (формуван-
ня більшої кількості зерен у ряду, вищої маси 
1000 зерен, формування 2-го качана). Селек-
ційні програми насіннєвих компаній спрямова-
ні на те, щоб поєднати в гібриді високу продук-
тивність кожної рослини та толерантність до 
загущення. Що більша продуктивність кожної 
рослини, то більший діапазон оптимуму кіль-
кості рослин на одиницю площі. Зрозуміло, 
що занадто низька або занадто висока густота 
посівів будуть мати негативний вплив на вро-
жайність. Загущені посіви часто уповільнюють 
появу приймочок на качанах (протерандрія). 
Особливо загущення шкідливе за дефіциту 
ґрунтової вологи в посушливий період. 

На рисунках 1 і 2 добре видно реакцію 
зубовидного гібрида КВС 2370 ФАО 280 на різні 
погодні умови вирощування протягом двох 
років у одній місцевості (Полтавська область, 
Миргородський район). У 2017 посушливому 
році (105 мм опадів) максимальна врожай-
ність була 6,2 т/га і це за густоти 58 тис. рос./га. 
У 2016 році за 286 мм опадів цей гібрид 
сформував максимальну врожайність – 
10,4 т/га за достатньо високої густоти сто-
яння рослин на гектар – 94 тис. Мінімальна 
врожайність була не нижчою 9,6 т/га.

Аналогічна реакція на посушливий сезон 
2017 року гібрида КЕЛТІКУС ФАО 270. Найвища 
врожайність становила 5,3 т/га на наймен-
шій густоті.

Різниця в максимальній урожайності між 
2016 і 2017 роками становить 5 т/га. У спри-
ятливий 2016 рік КЕЛТІКУС ФАО 270 показував 
високу врожайність як за низьких густотах, 
так і за підвищених – на рівні 10,3 т/га. Це 
вказує на те, що гібрид добре пристосову-
ється до широкого діапазону густот.

Істотний спад врожайності в обох випад-
ках у 2017 році підтверджує науково доведе-
ний факт – погодні умови та густота стояння 
є більш впливовими факторами, ніж міне-
ральні добрива чи рівень агротехніки, яки-
ми б високими вони не були. В досліджен-
нях угорських вчених був вивчений вплив 
цих факторів. На лучному чорноземі із се-

реднім вологозабезпеченням підвищення 
кількості рослин на одиницю площі було ре-
зультативнішим щодо врожаю порівняно із 
внесенням мінеральних добрив. Особливо 
істотну роль має запас доступної для рослин 

вологи в ґрунті під час вегетації. Для куль-
тури має більше значення не сумарна кіль-
кість опадів за вегетаційний період, а саме 
наявність такої вологи в критичні для куку-
рудзи періоди: коли відбувається перехід 
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Рис. 4. Урожайність гібрида КЕЛТІКУС ФАО 270 
за різних густот вирощування, 2016 р.

Рис. 5. Формування качанів гібрида КЕРБЕРОС ФАО 310 

за різної густоти вирощування

Рис. 6. Формування качанів гібрида  КВС 2370 ФАО 280 

за різної густоти вирощування
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на живлення власних коренів, під час цвітін-
ня та під час наливання зерна.

Отже, можна зробити висновок, що в зоні 
достатнього вологозабезпечення збільшення 
густоти вирощування гібрида КВС 2370 ФАО 280 
призводитиме до підвищення урожайності. 
Це стосується і вирощування цього гібрида 
на зрошенні, оптимальною густотою буде 
100 тис. га. Водночас діапазон оптимальних 
густот для одного й того самого гібрида в 
зоні з недостатнім вологозабезпеченням 
звужується.

Якщо погодний фактор є майже не контро-
льованим для виробника (за винятком тех-
нології із зрошенням), то агротехнічні при-
йоми можуть також збільшити врожайність. 
Наприклад, оранка підвищує продуктивність 
кожної окремої рослини, а отже, збільшує 
шанс отримати вищий урожай у посушливий 
сезон за загущених посівів. Якщо порівняти 
оранку з глибоким розпушуванням, то пер-
ша у дослідах ефективніша.

Ущільнення посівів різною мірою змінює 
елементи структури врожаю кукурудзи. Змі-
на густоти стояння рослин майже не впливає 
на кількість рядів у качані. Цей елемент – 
більше генетична риса кожного гібрида. Гус-

тота стояння сильно впливає на масу 1000 
зерен, довжину качана та кількість зерен 
у ряду. Ці показники будуть знижуватися 
і реакція на загущення для всіх гібридів ку-
курудзи буде однаковою, оскільки це вже 
біологічна риса. Але під час вивчення опти-
мальних густот слід чітко розуміти, внаслідок 
яких чинників маємо зменшення маси зерна 
на господарсько-цінному качані. Тобто не 
можна плутати зменшення розміру качана 
внаслідок загущення із зменшенням зернівок 
і їх кількості через абортацію, незапиленість 
у посушливий період.

На рис. 5 видно, як формується качан за 
різних густот стояння рослин на одиницю 
площі. Гібрид КЕРБЕРОС ФАО 310 на найнижчій 
густоті – 67 тис. рос./га мав качани з 45–47 
зернами в ряду, а за густоти – 82 тис. рос./га – 
із 35–37 зернами. Але в обох густотах кіль-
кість рядів однакова. Найвищої врожайно-
сті – 10,1 т/га – вдалося досягти за густоти 
стояння 79 тис. рос./га.

Гібрид  КВС 2370 ФАО 280 прореагував на 
загущення більш різко. На найгустішому 
(97,5 тис. рос./га) та найрідшому (67 тис. 
рос./га) посівах він утворив качани з 28–29 
зернами в ряду та 38–39 відповідно. В усіх 

густотах були качани з 16 рядами зерен. 
А за густоти стояння 94 тис. рос./га був мак-
симум урожайності – 10,4 т/га. Обидва гі-
бриди мали майже однакову максимальну 
врожайність – 10,1–10,4 т/га.

Це дослідження показує, що зменшення 
довжини качана в товарних посівах може бути 
доречне тоді, коли воно зумовлене не шкід-
ливими чинниками, а саме підвищеною гус-
тотою. І що зменшення кількості зерен у ряду 
не завжди призводить до зниження врожаю, 
якщо на полі правильно витримані умови для 
вирощування культури. Також ніколи не слід 
покладатися виключно на візуальну оцінку 
качанів для визначення потенційної врожай-
ності. Вона досить часто є помилковою і ми 
недооцінюємо врожайність, коли бачимо ка-
чани невеликого розміру. При цьому потрібно 
враховувати додатково масу 1000 зерен, гус-
тоту стояння та кількість зерен із качана. 

У своїх дослідженнях ми вивчали вплив 
маси 1000 зерен на вологовіддачу. На основі 
отриманих даних можна говорити, що дрібні-
ше зерно має кращу динаміку віддачі вологи. 
Гібрид КАНЬЙОНС ФАО 230 був посіяний у 2017 
році в двох локаціях – Чернігівській і Терно-
пільській областях із чотирма різними густо-
тами. Закономірно, що за підвищення густоти 
зменшуються комфортні умови для кожної 
рослини і вона реагує зменшенням качанів 
та розміру самих зерен. Результати досліду 
показують, що із збільшенням густоти маса 
1000 зерен зменшується. Вологість зерна під 
час обмолочування була нижчою за густоти 
95,5 тис. рос./га ніж за 54 тис. рос./га. На гра-
фіках 7 і 8 видно, що показники вологості зер-
на і маси 1000 зернин є прямопропорційними.

Змінюючи норму висіву, можна регулюва-
ти масу 1000 зерен і, відповідно, прискорю-
вати чи уповільнювати вологовіддачу зерна 
одного і того ж гібрида кукурудзи. Маса 1000 
зерен – це ще один фактор, змінюючи який 
можна впливати на якість урожаю і величину 
кінцевого прибутку.

Проаналізувавши проведені досліджен-
ня, можна зробити висновок, що ми здатні 
корегувати урожайність, вологовіддачу та 
масу 1000 зерен, знаючи реакцію гібрида на 
погодні умови та агротехніку. Тому під час 
вирощування кукурудзи не варто орієнтува-
тися тільки на урожайність, а потрібно про-
водити щорічний аналіз стану гібрида саме 
у ваших умовах вирощування. Візуально за 
виглядом качана можна зробити висновок, 
що відбулося під час вегетації і як гібрид на 
це зреагував. Відповідно, якщо цей гібрид 
вирощуватиметься в наступному сезоні, ба-
жано провести деякі корективи, наприклад 
норми висіву. Таким чином ми зможемо 
зменшити ризики зниження врожайності 
та, відповідно, підвищити прибутковість.  

Каламбет Віталій,
фахівець з агросервісу відділу кукурудзи 

та олійних культур 
ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ 
як додатковий інструмент фінансування 

для малих і середніх сільгоспвиробників України

метою покращення доступу до фі-
нансових ресурсів для малих та середніх 
сільгоспвиробників в Україні впроваджено 
аграрні розписки.

Аграрна розписка – це новий інструмент, 
який допоможе аграріям отримати доступ до 
фінансових та матеріально-технічних ресур-
сів під заставу майбутньої сільськогосподар-
ської продукції. За своєю суттю аграрна роз-
писка – це угода між сільськогосподарським 
товаровиробником  (позичальником) та кре-
дитором  (дистриб’ютором, постачальником 
ТМЦ, зернотрейдером, банком).

Виділяють два види аграрних розписок:
Товарна аграрна розписка – це аграрна 

розписка, на виконання якої сільгоспвироб-
ник здійснює поставку сільськогосподар-
ської продукції.

Фінансова аграрна розписка – це аграрна 
розписка, на виконання якої сільгоспвироб-
ник здійснює виплату грошових коштів.

Використання аграрних розписок є вигід-
ним для кожного учасників відповідної сфе-
ри, можна сформулювати наступні переваги 

аграрних розписок для:

Сільгоспвиробників:

• спрощений доступ до фінансових та мате-
ріально-технічних ресурсів;

• можливість попереднього продажу сіль-
ськогосподарської продукції;

• можливість збільшення обсягу заставного 
майна та зменшення залежності від кредитів;

• можливість управління валютними та ціно-
вими ризиками;

• можливість виходу на нових споживачів та 
постачальників.
Постачальників матеріально-технічних 

ресурсів:

• забезпечують додаткову гарантію виплати 
за поставлені ресурси;

• зменшують ризики несплати;
• поліпшують прозорість відносин між по-

стачальником та сільсьгосподарським то-
варовиробником;

• надають можливість передачі прав креди-
тора третім особам.
Покупців сільськогосподарської про-

дукції:

• є ефективним інструментом закупівлі май-
бутньої сільськогосподарської продукції;

•  зменшують ризики відмови від поставки.
Банків:

• передбачають більш надійний механізм 
застави майбутньої сільськогосподарської 
продукції.
Оформлення аграрної розписки займає 

від декількох днів до двох тижнів. Порядок 
оформлення аграрної розписки передбачає 
дотримання таких умов:

Документи: для оформлення аграної 
розписки необхідні документи, які посвід-
чують повноваження обох сторін, як під 
час оформлення будь-якого договору, а 
також право встановлюючі документи на 
землю (державний акт на право власно-
сті на землю, договір оренди тощо). Права 
на земельну ділянку мають бути належним 
чином зареєстровані відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
Проект аграрної розписки сторони узгод-
жують заздалегідь, відповідно, кредитор 
може затребувати додаткові документи від 
позичальника, які підтверджують його пла-
тоспроможність.

З



СпектрLife28

СПЕКТР Фінанси

Для оформлення аграрної розписки по-
трібно знати важливі нюанси, пов’язані з 

питанням земельної ділянки:
• аграрна розписка може бути видана тільки 

за умови державної реєстрації права орен-
ди земельної ділянки;

• аграрну розписку можна видавати під зе-
мельну ділянку, яка має кадастровий но-
мер і належним чином зареєстрована;

• аграрну розписку можна видавати під всю 
земельну ділянку або її частину, за домов-
леністю сторін. Однак, відповідно до Зако-
ну України «Про аграрні розписки», роз-
мір застави, тобто майбутній врожай, має 
бути не меншим за розмір зобов’язання за 
аграрною розпискою;

• якщо земельні ділянки, що зазначаються 
під час оформлення аграрної розписки, є 
власністю багатьох орендодавців, потріб-
но нотаріусу надавати документи усіх діля-
нок, урожай із яких виступатиме заставою 
за аграрною розпискою;

•  земельна ділянка не передається в заста-
ву за аграрною розпискою, відповідно до 
Закону України «Про аграрні розписки» 
забезпеченням за аграрною розпискою 
виступає застава майбутнього врожаю.
Місце складання: аграрну розписку можна 

укласти будь-де, після чого вона підлягає нота-
ріальному посвідченню та реєстрації в Реєстрі 
аграрних розписок. Застава за аграрною роз-
пискою реєструється в Реєстрі обтяжень рухо-
мого майна. Для вчинення цих дій можна звер-
нутися до будь-якого нотаріуса, який набув 
статусу реєстратора Реєстру аграрних розписок. 
Перелік таких нотаріусів міститься на веб-сайті 
ДП «Аграрні реєстри» http://agroregifters.com.
ua/regiftry. При цьому місцезнаходження зе-

мельної ділянки, під яку видається аграрна 
розписка, має бути в межах областей, у яких 
працює Реєстр аграрних розписок. Тому реко-
мендується реєструвати аграрні розписки за 
місцезнаходженням земельної ділянки. Якщо 
предметом застави за аграрною розпискою є 
нерухомість, то відповідно до Закону України 
«Про заставу» нотаріальне посвідчення аграр-
ної розписки проводиться за місцезнаходжен-
ням (місцем реєстрації) цієї нерухомості або за 
місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї 
із сторін договору.

Строк, на який видається аграрна роз-

писка: обмежень щодо строку дії аграрної роз-
писки законодавством не передбачено. Строк 
дії аграрної розписки визначається за домов-
леністю сторін. Оскільки, як правило, аграрна 
розписка видається для поповнення обігових 
коштів, – це короткострокове кредитування. 
Відповідно, строк дії аграрної розписки зазви-
чай обмежується маркетинговим періодом ви-
рощування певної продукції.

Умови щодо якості та перевірки яко-

сті продукції (ресурсів), що постачається 

постачальником агровиробнику: ці умови 
прописуються в основному договорі між по-
стачальником та агровиробником. Аграрна 
розписка – це документ, що засвідчує без-
умовне зобов’язання, а тому її виконання не 
може ставитися в залежність від інших умов.

Кількість продукції, що підлягає сплаті 

за товарною аграрною розпискою: за то-
варною аграрною розпискою кількість про-
дукції, що підлягає поставці, визначається на 
момент укладення аграрної розписки. 

Сума коштів, що підлягає сплаті за фінан-

совою аграрною розпискою: за фінансовою 
аграрною розпискою формула розрахунку ко-

штів, що підлягає сплаті, також визначається на 
дату укладення аграрної розписки. Але залеж-
но від того, які змінні сторони закладуть у фор-
мулу (біржові котирування, курс валют), сума, 
що підлягає сплаті за аграрною розпискою на 
день виконання, може відрізнятися від суми, 
розрахованої на момент укладання. Тобто сума 
коштів, що підлягає сплаті за фінансовою роз-
пискою, залежатиме від величини ціни на від-
повідну с.-г. продукцію на дату виконання або, 
якщо сторони включили до аграрної розписки, 
від валютного курсу.

Страхування за аграрною розпискою: 
страхування добровільне. На практиці страху-
вання може бути умовою кредитора (наприклад 
банку) для надання кредиту. Розподіл витрат на 
страхування також визначається за домовле-
ністю сторін. При цьому визначених страхових
компаній для срахування за аграрною роз-
пискою немає, сторони можуть обрати будь-
яку страхову компанію, яка має ліцензію на 
страхування сільськогосподарської продукції.

Кількість примірників аграрної розпис-

ки: згідно із Законом «Про аграрні розписки» 
один оригінал аграрної розписки видається 
кредитору, другий – залишається у нотаріу-
са. Боржник може отримати нотаріально за-
свідчену копію аграрної розписки.

Вартість оформлення аграрної розпис-

ки: розмір плати за вчинення нотаріальних 
послуг приватним нотаріусом визначається за 
домовленістю сторін і залежатиме від вартості 
аграрної розписки, а також обсягу докумен-
тів, із якими буде працювати нотаріус. Розмір 
плати, яка справляється за вчинення нотарі-
альних дій приватними нотаріусами, не може 
бути меншим від розміру ставок державного 
мита, яке справляється державними нотаріу-

Умови фінансування банками під заставу аграрних розписок (АР)

ОТП Банк Піреус Банк Агропросперіс Банк

Земельний банк Від 500 га Від 300 га Від 100 га
Фінансові вимоги Прибуток за звітний рік Прибуткова діяльність Прибуткова діяльність

Інші вимоги до клієнта
Ведення профільної діяльності 

більше 3-х сезонів
Рослинництво  70% 
в загальному доході

Вирощування кукурудзи / 
соняшнику / пшениці / сої / 

ріпаку більше 3-х сезонів; 
позитивна репутація

Сума фінансування 2–15 млн грн 1–5 млн грн*** Від 500 тис. грн
Одноразова комісія 1% від суми кредиту 1% від суми кредиту 1% від суми кредиту

Відсоткова ставка 17–19% річних* Від 17% річних 17–19 % річних
Покриття кредиту АР 150% (без страховки) 150% (без страховки) 150% (без страховки)

Додаткове 
забезпечення кредиту

Порука власника 40%** Не потрібна***
У разі обгрунтованого збитку 

за фінансовою звітністю
Прийняття рішення 

(з моменту 
надання документів)

Прийняття рішення – 1 банк. день. 
Видача коштів – до 9 банк. днів

Прийняття рішення – 1 банк. день. 
Видача коштів – до 9 банк. днів

Прийняття рішення – 3 банк. дні. 
Видача коштів – до 7 банк. днів

Контакти

Махініч Андрій: 
044 490 05 06 
050 743 64 99 

andrii.makhinich@otpbank.com.ua

Рябченко Олег: 
067 490 98 18 

0 800 300 170 
Козлов Сергій: 
098 455 28 07

* діють партнерські програми, які дозволяють отримати кредит за пільговою ставкою, заявлено вартість фінансування під час купівлі продукції:
BASF – від 13% річних
Alfa Smart Agro – від 12% річних
Syngenta – від 9,5% річних
** додаткова ліквідна застава (техніка, нерухомість тощо) дозволяє знизити відсоткову ставку за кредитною лінією на 2% річних
*** є можливість збільшення суми кредитування за умови надання додаткової ліквідної застави
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сами за аналогічні нотаріальні дії. Державне 
мито за посвідчення аграрної розписки стано-
вить 0,01% предмета застави, але не менше 5 
і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Крім нотаріальних послуг, 
потрібно сплатити 150 грн за внесення запису 
до Реєстру аграрних розписок. За внесення 
записів та надання витягів із Державного ре-
єстру обтяжень рухомого майна стягується 
додаткова плата: за внесення до Державного 
реєстру обтяжень рухомого майна запису, 
змін і додаткових відомостей до запису – 
34 грн (з урахуванням ПДВ); за видачу витя-
гу з Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна – 34 грн (з урахуванням ПДВ).

На сьогоднішній день нам відомі три ко-

мерційні банки, які фінансують сільгосп-

виробників під аграрні розписки: Агро-

просперіс Банк, ОТП Банк, Піреус Банк. 

Перевагою аграрної розписки для кредитора є 
те, що це більш надійний інструмент. За аграр-
ною розпискою передбачена обов’язкова за-
става (майбутній урожай), механізм стягнення 
за виконавчим написом нотаріуса та Реєстр 
аграрних розписок, який, по суті, виконує роль 
джерела кредитної історії про боржника. 

Укласти аграрну розписку може будь-

який постачальник, але це має бути передба-
чено комерційними умовами відповідного по-
стачальника. На сьогодні ТОВ «СПЕКТР- АГРО» 
має можливість приймати аграрні розписки, 
виписані на продукцію (насіння, засоби захисту 
рослин) ТОВ «Сингента», яке спільно з банка-
ми-партнерами впровадило програму фінан-
сування сільгоспвиробників «ЛегкоПосівна», 
за якою сільгоспвиробник має змогу отримати 
пільгові ставки кредитування для купівлі насін-
ня і ЗЗР для весняної посівної:

Кредитор за аграрною розпискою (банк / 
постачальник) має право здійснювати моні-
торинг майбутнього врожаю сільськогоспо-
дарської продукції, що перебуває в заставі за 
аграрною розпискою. При цьому зобов’язан-
ня за аграрною розпискою залишається в силі 
до моменту його повного погашення.

Під час виконання та розрахунку за 

аграрною розпискою варто знати і розуміти 
такі моменти:

Кількість продукції, що підлягає постав-

ці, визначається на момент укладення аграр-

ної розписки. Аграрна розписка передбачає 
безумовне зобов’язання, тому безпосеред-
ньо до аграрної розписки зміни вносити не 
можна, і обов’язок поставки має бути вико-
наний згідно зі строком і кількістю, вказани-
ми у аграрній розписці. Проте сторонам не 
заборонено визначати додаткові компенса-
ційні механізми поза межами аграрної роз-
писки у рамках договірних відносин.

Прив’язка до курсу: розрахунок за то-
варною аграрною розпискою здійснюється 
виключно поставкою тієї кількості с.-г. про-
дукції, яка зазначена в аграрній розписці. 
Розрахунок за фінансовою аграрною роз-
пискою здійснюється у національній валюті, 
але може прив’язуватися до курсу гривні до 
іноземної валюти на дату виконання.

Поставка продукції на елеватор: за аграр-
ною розпискою не обо’язкова поставка про-
дукції на елеватор, це визначається за домов-
леністю сторін згідно з Правилами Інкотермс: 
на кого покладатиметься обов’язок доставки, 
відвантаження, і де саме місце доставки.

Переведення фінансової аграрної роз-

писки у товарну: законодавство не передбачає 
можливості переведення аграрної розписки 
одного виду в другий. Однак це питання мож-
на врегулювати в договірному порядку шляхом 
виконання фінансової аграрної розписки та ви-
дачі товарної аграрної розписки, і навпаки.

Кількість та якість зібраного зерна зазда-
легідь обумовлюється в аграрній розписці. На 
момент виконання аграрної розписки якість 
продукції визначається боржником і кредито-
ром за взаємною згодою на підставі державних 
стандартів України, технічних умов, технічних 
регламентів, класифікаторів, чинних в Україні, 
на день видачі аграрної розписки. У разі, якщо 

на день виникнення спору щодо якості про-
дукції, погоджена боржником та кредитором 
за аграрною розпискою експертна установа не 
має відповідно до закону повноважень здійс-
нювати необхідні експертизи, боржник та кре-
дитор за взаємною згодою можуть обрати іншу 
експертну установу, яка має відповідні пов-
новаження. У разі недосягнення боржником і 
кредитором згоди щодо експертної організа-
ції спір вирішується в судовому порядку. При 
цьому сторонам рекомендується зазначати в 
аграрній розписці формулу перерахунку кіль-

кості продукції однієї якості у продукцію іншої 
якості. Закон це дозволяє. Якщо така умова є в 
аграрній розписці, боржник повинен буде по-
ставити відповідну кількість продукції іншого 
класу (якості). Якщо ж такої формули пере-
рахунку немає, і сторони після вирощування 
врожаю не досягнули згоди щодо поставки 
продукції іншої якості, кредитор має право 
вважати аграрну розписку невиконаною.

Висока інфляція в країні: аграрна роз-
писка буде виконуватися відповідно до за-
значених у ній умов. Зокрема, товарна аграр-
на розписка виконується шляхом поставки 
сільськогосподарської продукції, визначеної 
кількості та якості. Фінансова аграрна розпис-
ка буде виконуватися шляхом сплати суми 
коштів, розрахованих за формулою, однією зі 
змінних якої є ціна на певну сільськогосподар-
ську продукцію. Сторони можуть включити до 
такої формули показник індексу інфляції.

Передавання аграрної розписки: можли-
вість передачі прав від одного кредитора до 
другого не обмежена. Така передача здійсню-
ється шляхом вчинення передавального на-
пису та підлягає нотаріальному посвідченню.

Розрахунки сільгоспвиробника на єди-

ному податку: сільгоспвиробник на єдино-
му податку IV групи може здійснювати роз-
рахунки у грошовій та негрошовій формах 
(п. 291.6 Податкового кодексу України).

Стягнення штрафу за неповернення 

аграрної розписки: якщо кредитор не повертає 
аграрну розписку, штраф стягується в судовому 
порядку. Максимальний розмір штрафу, перед-
бачений Законом України «Про аграрні розпис-
ки», є достатнім для подання до суду заяви про 
порушення провадження у справі про банкрут-
ство кредитора за аграрною розпискою.

Примусове виконання за аграрними роз-

писками: якщо аграрна розписка не виконана 
вчасно, то кредитор має право звернутися до 
нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, 
після чого аграрна розписка із виконавчим 
написом стає виконавчим документом, і стяг-
нення проводиться згідно  з Законом «Про 
виконавче провадження» з урахуванням особ-
ливостей, передбачених Законом «Про аграр-
ні розписки». Виконавець повинен протягом 
7 днів забезпечити передачу предмета застави 
(заставленого врожаю) кредитору. 

Отримати більше інформації про 

аграрні розписки можна:

• на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри» http://
agroregifters.com.ua/regiftry;

• у Департаменті агропромислового розвит-
ку обласних державних адміністрацій від-
повідної області;

• у регіональних координаторів Проекту IFC 
«Аграрні розписки в Україні»;

• під час проведення навчальних семінарів 
для агровиробників.

Вікторія Височинська,
Директор департаменту 

фінансово-економічного забезпечення
e-mail: viktoria.vysochynska@spectr-agro.com

Умови кредитування ПроКредит Банк ОТП Банк

Період фінансування до 9 місяців 10-12 місяців

До 12 місяців

Фінансова АР 

+ додаткова 

застава

Під заставу 

майбутнього 

врожаю

Гривня (UAH)

Стандартні умови, 
% річних

18–19% + 1% 
(комісія)

17% + 1% 19% + 1% 21,9

7,0% + 0% 9,5%+0% 9,5% + 0% 11,5% + 0%

Долар США / Євро (USD/EUR)

Стандартні умови, 
% річних

6,0% + 1% 
(комісія)

- -

4,0% + 0% 4,5% + 0% - -



СпектрLife30

У цьому випадку швидкість вітру близько 8–9 м/с, проте знесення мінімізовано системою TWIN

СПЕКТР Tехніка

онцепція TWIN є унікальною особли-
вістю HARDI, яка була розроблена на осно-
ві досвіду роботи садових обприскувачів у 
кінці 70-х – початку 80-х років.

Кінцевий покупець може керувати вели-
кою кількістю параметрів, порівняно зі зви-
чайним обприскувачем, такими як:
• швидкість подачі повітря;
• кут атаки;
• можливість покриття рослини з усіх боків.

Фермери, які використовують TWIN, от-
римують більше часу для обприскування, 
збільшують продуктивність, знижують зне-
сення і витрату хімікатів, підвищуючи еко-
номічність та ефективність обприскування. 
Іншими словами TWIN – повітряний пере-
можець із 25-річним досвідом.

Технічні характеристики TWIN
Два потужних вентилятора здійснюють 

незалежну подачу повітря в ліву і праву ча-
стину штанги. Це забезпечує потужне та рів-
номірне розподілення повітря по всій штан-

зі. Великі обсяги повітря, що нагнітаються 
вентиляторами, забезпечують більш швид-
ке внесення хімікатів навіть у дуже складних 
погодних умовах. Кожен вентилятор має 

потужність 2000 м3 /год/ на метр ширини 
штанги і забезпечує максимальну швидкість 
потоку на виході – 35 м/с.

Збільшення продуктивності 
до 100%
Знесення рідини, що розпилюється на об-
прискувачах зі звичайною штангою, може 
бути настільки великим, що оператор зму-
шений зупиняти обприскування, так і не 
закінчивши роботу до кінця. З системою 
ефективного контролю знесення, опера-
тору буде набагато легше проводити об-
прискування цілого поля без зупинок.

Здебільшого фермери, які використову-
ють обприскувачі з системою TWIN, мають 
вдвічі більше часу для проведення якісних 
і безпечних обробок, ніж ті, хто застосовує 
обприскувачі зі звичайною штангою.

Зниження знесення 
та оптимізація швидкості 
обприскування до +50%

У всьому світі фермери намагаються 
отримати вищу продуктивність, підви-
щуючи робочу швидкість агрегату. Однак 
зростання швидкості призводить до біль-
шого знесення.

Активна подача повітря змушує краплю 
рухатися донизу, точно на поверхню рос-
лини незалежно від густоти культури – і 
знесення переможене.

Обприскувачі стають все більшими і 
швидшими. Ця тенденція призводить до 
зниження якості внесення і осідання хімі-
катів лише на поверхні рослини. Низька 
якість внесення знижує ефективність хімі-
катів і може завдати шкоди врожаю. Влас-
ники обприскувачів із системою TWIN не 
мають подібних проблем.

Краще проникнення і покриття
Дуже складно боротися з бур’янами, 

працюючи великої краплею. А система 

Система TWIN – 
найкраща система повітряної підтримки в світі

1. Вентилятор TWIN
2. Гідромотор
3. Масляний радіатор
4. Повітроводи

К

Подача повітря вимкнена Подача повітря увімкнена 
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повітряної підтримки дає змогу працюва-
ти дрібною краплею, забезпечуючи краще 
покриття бур’яну.

Хороше покриття підвищує ефектив-
ність обприскування і дає можливість 
знизити кількість використаних хімікатів.

Чудовий контроль за розпилом, за допо-
могою системи TWIN, дозволяє працювати 
дрібною краплею в будь-яких умовах.

Зниження витрат води до 50%
Система TWIN дає змогу знизити витра-

ту споживаної води, зберігаючи прекрас-
не покриття поверхні листка.

Фермери, які мають обприскувачі з 
системою TWIN, успішно працюють із 
нормою витрати 70–80 л/га навіть по та-
ких містких культурах, як овочеві та полу-
ниця, які зазвичай обробляють нормою 
від 150 до 300 л/га.

TWIN забезпечує значну економію води 
та часу на підвезення і дозаправку порів-
няно з традиційним методом роботи.

Ефект розкриття культури
Якщо на обприскувачах зі звичайною 

штангою (без повітряної підтримки) вста-
новлені розпилювачі, що дають дрібні або 

середні краплі, покриття верхнього листя 
набагато вище, ніж нижніх і нижнього боку 
листка. Дрібніші краплі зависають у повітрі, 
це означає, що їм потрібно більше часу, 
щоб потрапити на поверхню листка. Це до-
ведено безліччю випробувань і зафіксовано 
в багатьох відеодослідах. Якщо швидкість 
вітру вище, ніж швидкість краплі, маленькі 
краплі переносяться з вітром і, відповідно, 
більше внесення відбувається з боку на-
прямку вітру.

Повітряна підтримка TWIN забезпечує 
ефективніше розподілення хімікатів і по-
криття всієї рослини повністю. Це пов’язано 
з тим, що рослина струшується під дією пові-
тряного потоку, і таким чином краплі осіда-
ють на всіх ярусах і сторонах листків. Інший 
ефект полягає в тому, що дрібні й середні 
краплі так само контролюються повітряним 
потоком, відповідно, вони не зносяться віт-
ром, а направляються потоком повітря точно 
на ціль, що й забезпечує дуже точне внесен-
ня і найкращу якість покриття рослин.

TWIN є єдиною системою повітряної під-
тримки обприскування із запатентованою 
технологією зміни напрямку кута атаки роз-
пилення рідини і повітря таким чином, щоб 
максимально протидіяти напрямку вітру і 

швидкості руху агрегату, без шкоди якості 
покриття рослин.

Розмір крапель може бути обраний не-
залежно від швидкості повітряного потоку і 
норми витрати.

Обприскування культур 
середньої облистяності

Краплі осідають в основному на верх-
ній поверхні листя, знижуючи тим самим 
загальну якість покриття культури. Щоб 
забезпечити хороше покриття, потрібно 
збільшувати витрати робочого розчину, 
тобто води. У вітряних умовах варто вико-
ристовувати розпилювачі з великої крап-
лею, щоб знизити знесення. Досліди пока-
зали, що якість роботи TWIN за швидкості 
вітру 8–9 м/с еквівалентно роботі звичай-
ного обприскувача за швидкості вітру 1–
3 м/с за нормального розміру крапель.

Покриття нижнього боку листків – це ве-
лика перевага в технології обприскування, 
особливо на густо облистяних культурах. За 
використання TWIN площа покриття нижньо-
го боку листка зростає більш ніж удвічі.

Покриття нижнього боку листка вимірюва-
ли у верхній і нижній частині рядків культури, 
у % від загального покриття рослин.

Результати тестів можна знайти на сайті 
www.hardi-twin.com

Покращене покриття
За обприскування звичайним обприску-

вачем без повітряної підтримки з дрібної 
і середньої краплями, покриття верхньої 

+40° 0° -30°

Зміна кута атаки повітряного потоку одночасно з розпилюваною рідиною, це дуже важлива перевага системи HARDI TWIN. 
Це сприяє більш точному внесенню хімікатів у різних умовах.

Блакитний колір показує покриття на бур’яні

HARDI ISO F 110
150 l/ha

HARDI ISO LD 110
150 l/ha

HARDI INJET
150 l/ha

HARDI TWIN
75 l/ha
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частини рослини краще. Найдрібніші краплі 
зависають у повітрі. Якщо швидкість вітру 
вище швидкості краплі, маленькі краплі пе-
реносяться з вітром і покриття виходить вище 
за напрямком вітру. Повітряна підтримка 
TWIN забезпечує ефективніше розподілення 
хімікатів і покриття всієї рослини повністю. Це 
пов’язано з тим, що рослина струшується під 
дією повітряного потоку, і таким чином краплі 
осідають на всіх ярусах і боках листя. Дрібні й 
середні краплі контролюються повітряним по-
током і не зносяться вітром, а направляються 
потоком повітря точно на ціль.

Багато відеороликів з процесом покрит-
тя і різними польовими дослідами можна 
подивитися на сайті, в розділі HARDI spray 
laboratory.

Краще проникнення
Обприскування високих рослин із по-

вітряною підтримкою TWIN дає чудові 
результати навіть на пізніх стадіях вегетації. 
Повітряний потік дає змогу краплям проника-
ти всередину зеленої маси й якісно покрива-
ти поверхню листків. Маленькі краплі краще 
затримуються на листках, на відміну від ве-
ликих, які можуть стікати на ґрунт. Особливо 

під час обробок інсектицидами дрібні краплі 
дають кращий результат. На пізніх стадіях ве-
гетації краплям особливо важко досягти цілі. 

Наприклад, у кукурудзи, початок міститься 
глибоко всередині рядка і важкодоступний 
для крапель. Під час фунгіцидних обробок 
квітучого ріпаку краплі мають проникнути гли-

боко в зелену масу культури, тому що інфекція 
міститься на китицях.

Обприскування сильно-
облистяних культур

У облистяних культурах, як картопля або 
овочі, дуже важко досягти якісного покриття 
листків. Великі краплі звичайних обприску-
вачів мають проникати глибше, але вони не 
можуть «відкрити» культуру або підняти ли-
стя вгору. За допомогою унікальної можли-
вості змінюваного кута атаки повітряного по-
току обприскувач TWIN може «відкривати» 
культуру і досягати високої якості покриття, 
в тому числі нижнього боку листків.

Ефект відкриття культури досягається 
тільки за умови, якщо повітряний потік 
TWIN спрямований під кутом до рослин у 
рядку. Вертикальний потік повітря, навпа-
ки, сильніше зімкне рядок і розчин зали-
шиться зверху на культурі.

Заощаджуйте 
на обприскуванні

Від кінцевих споживачів із різних країн, 
що використовують систему TWIN, над-
ходить інформація про підвищення про-
дуктивності й економію хімікатів.

Обидва ці показники свідчать про зни-
ження загальних витрат.

Практична економія хімікатів до 30%. 
Безліч замірів і випробувань показують 
високу ефективність TWIN у застосуванні 
хімікатів, що дає змогу регулювати дозу й 
економити до 30% хімікатів.

Підвищення продуктивності 
до 100%

Висока швидкість обприскування, 
зниження витрат робочого розчину і 
більший час для обприскування дає 
можливість збільшити продуктивність 
до 100%.

Використовуючи TWIN, Ви заощадите близько 140 год/рік (39%), підвищуючи 
продуктивність на 2875 га/рік

Приклад 1

Приклад 2

Введіть Ваші дані на www.hardi-twin.com і Ви побачите, скільки можна 
заощадити на обприскуванні



КОМПЛЕКТАЦІЯ

 Бак: 4100 л

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

 Контролер: Incommand 1200, 
діагональ 12.1”, сенсорний екран

 Змішувач маточного розчину 
TurboFiller: висока продуктивність 
і простота експлуатації

 Рідинна система EFC liquid 
system: збільшена пропускна 
здатність

 Кліренс: 165 см

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

 Штанги:
Алюмінієва штанга 
шириною 28 м

Штанга TWIN FORCE 
шириною 32 м

ПЕРЕВАГИ ШТАНГИ TWIN

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

ПЕРЕВАГИ ОБПРИСКУВАЧІВ HARDI:

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

реакція всіх систем управління 
  Високий рівень стабілізації машини  
  Високопродуктивний і легкий 

в обслуговуванні насос

 TurboFiller: висока ємність, легкий 
в експлуатації

 Чотириколісне управління – простота 
експлуатації та маневреність в трьох 
типах рульового управління

 Великий бак – більший об’єм робочого 
розчину

 Низька вага – висока 
продуктивність у всіх умовах

Самохідні обприскувачі 
також доступні з легкою 
алюмінієвою штангою 
виробництва Pommier

ALPHA evo
Ðîçóìíà ïðîäóêòèâí³ñòü

NEW

Ëåãøà
çà ïîâ³òðÿ

Лінійка продуктів HARDI
від компанії Спектр

Штанги TWIN FORCE
World’s best application system

нічне освітлення
в базовій

комплектації



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

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

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

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

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

(0432) 65 89 19

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

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

(0569) 69 62 82

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

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

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

(067) 504 05 68

7 Київське представництво     

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

(044) 520 94 30;

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

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64602 
вул. Жовтнева, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

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

(067) 232 84 15

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

(067) 824 21 24

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

(0482) 394 700

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

(0532) 50 80 53

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

(0542) 600 136   

15 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

16 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

17
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

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

(0382) 670-999

19 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

20 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Тираж 1800 примірників


