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СПЕКТР Life

Шановні читачі!
У Ваших руках перший номер нашого 

щоквартального корпоративного видання 
«СПЕКТР Life»! 

Під час розробки ми думали над назвою 
цього проекту та його форматом та зрозу-
міли, що  значно важливішою є інформація 
та емоції, які це видання  несе Вам - на-
шим колегам, партнерам, клієнтам. Тому і 
наповнення журналу буде різноплановим, 
сподіваємось, що цікавим і мінімально ре-
кламним.

До першого номеру журналу увійшли 
статті, що стосуються останніх вагомих подій 
з життя нашого колективу, його динамічного 
професійного розвитку, інформація про про-
дукти та відгуки їх безпосередніх споживачів 
- наших клієнтів, публікації про нові обличчя 
компанії  та вже добре знайомих професіо-
налів своєї справи.

Основна мета нашого журналу – напов-
нити правдивим інформаційним фоном все, 
що відбувається в компанії Спектр і навколо 
неї, мотивувати та надихати на подальші 
успіхи наших клієнтів і співробітників. Тому і 
дописувачами стануть наші клієнти, наші ме-
неджери, постачальники, партнери і спеціа-
лісти галузі, а також може стати кожен із Вас.

Маємо надію, що цей проект дасть змогу 
нашим співробітникам та клієнтам завж-
ди тримати руку на пульсі життя компанії 
та й надалі підтримувати імідж згуртованої 
дружньої команди, націленої на розвиток та 
успіх!

Сподіваємось, що це видання стане ката-
лізатором подальшого розвитку живого та 
конструктивного діалогу між нашою компа-
нією та всіма зацікавленими людьми. А до-
сягти успіху на цьому шляху без підтримки та 
зворотного зв’язку із Вашого боку, шановні 
читачі, неможливо. Тож бажаємо цікавого 
знайомства зі «СПЕКТР Life»!

З повагою,
Володимир Лобач,

генеральний директор 
ТОВ «Спектр-Агро»



СпектрLife2

СПЕКТР Life

Реглор Спектрум

ШВИДКИЙ 
НЕСЕЛЕКТИВНИЙ

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

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

Сучасна ситуація в Україні ставить багато викликів 
для продовження життя компаній усіх сфер економіки, 

не винятком є і сфера сільського  господарства 

ожна компанія обирає свій шлях 
розвитку у такий тяжкий час, і часто сьогод-
ні це – протриматись на плаву зараз, щоб 
уже потім розвиватись.
Наша компанія вирішила не піти за планом 
«сплаву», ми вирішили рухатись уперед! 
Саме тому одним із перших кроків став 
розвиток персоналу, а саме наших мене-
джерів із продажу та директорів представ-
ництв, адже розвиток потенціалу людей – 
це запорука успішної діяльності будь-якої 
організації.

Кожному зрозуміло, що ефективно 
навчати веденню бізнесу можуть лише 
успішні практики у сфері організації бізне-
су, тому нашими лекторами стали тренери 
усім відомої Києво-Могилянської Бізнес 
Школи. Тренінг проходив у три етапи в 
різних регіонах України – Полтаві, Черка-
сах та Тернополі.

Навчання команди розпочалося темою 
«Удосконалення навичок хорошого продав-
ця» під керівництвом Михайла Винницько-
го, викладача програм з управління прода-
жем та підприємством Києво-Могилянської 

Бізнес Школи. Михайло у 2003 році здобув 
докторську ступінь з економічної соціології 
у Кембриджському університеті Велико-
британії, має великий досвід у сферах про-
дажу та маркетингу компаній. 

Епіграфом до першого дня навчання 
можна взяти висловлювання: «Продажі – 
це почесна професія». Саме тому першою 
підтемою і була анатомія процесу прода-
жів та риси хорошого продавця. Особли-

ва увага була присвячена саме підготовці 
процесу переговорів: не тільки знати про-
дукт, технології і мати «підвішений язик», 
а підготуватися психологічно до процесу 
переговорів, знати свого клієнта, розуміти 
його й прагнути бути з ним у партнерських 
відносинах. Адже тільки особистісна до-
віра та партнерські відносини є умовою 
ефективної роботи зв’язки «клієнт-мене-
джер».

Після першої перерви на каву навчання 
пішло жвавіше. Наступну підтему першого 
дня – «Сегментація ринку» розібрали на 
прикладі завдання про розподіл ринку, 
що вирішувалося у групах. Михайло да-
вав багато інформації, наші менеджери 
підтримували із ним діалог, не обійшлося 
і без великої кількості запитань. 

І знову практичне завдання! «Хто мій 
ключовий клієнт?», – це запитання ста-
вив собі кожен менеджер. Тому наступна 
вправа дала відповідь на нього. Кожен 
оцінював як свого клієнта, так і себе з по-
гляду клієнта та за цими даними з’ясову-
вав відповідь: із якими клієнтами я маю 
партнерські відносини, а із якими ще слід 
працювати і працювати. 

Над останньою підтемою першого дня 
«Ефективний продаж. Потреби та бажання 
клієнта» думали всі разом. Головним поси-

лом цього підрозділу стали чесність і чіткість 
у роботі із кожним клієнтом та вміння ви-
слухати, а головне почути бажання кожного 
клієнта.

Другий день навчання: динаміка виш-
колу посилилась! Основна тема цього 
дня – «Навички ефективного ведення 
переговорів» – була представлена Єв-
геном Пестерніковим, бізнес-тренером, 
консультантом, власником і керівником 
консалтингової компанії HRPuzzle. Нав-
чання Євген  проводив у ключі розвитку 
креативності у бізнесі, підвищенні особи-
стої ефективності, вдосконаленні тактики 
взаємодії співробітників у організації. 

Увесь другий день навчання був при-
свячений переговорному процесу, його 
етапам, кожен із яких досить детально 
обговорювали. І розпочалося навчання 
із найпростішого – із визначення терміну 
«переговори», а далі почалося…

Отже, першим етапом переговорів було 
названо, власне, підготовку до них, а там… 
І визначення теми та цілі, і своїх переваг та 
слабких сторін, і багато всього іншого. За-
значалося те, що у будь-яких переговорах 
завдання й кінцева мета мають врахову-
вати інтереси іншої сторони, на що також 
треба опиратися під час підготовки прове-
дення процесу переговорів. 

Багато уваги приділялося психології 
ведення переговорів, розумінню яким чи-
ном опонент реагуватиме на ваші пропо-
зиції, що для нього є важливим у роботі, 
за якими показниками він оцінюватиме 
робочий процес і як провести переговор-
ний процес ефективно та водночас макси-
мально комфортно для клієнта.

Не пройшла повз нашої зустрічі й тема 
заперечень та відповіді на них, адже за-
перечення є однією із частин переговорів, 
яку не можна ігрорувати, але яка водно-
час є тією темою, що викликає найбіль-
ший дискомфорт. Євген наголосив, що на 
будь-яке заперечення потрібно реагувати 

позитивно, адже воно також слугує і по-
казником зацікавленості співрозмовника 
у предметі, можливість побачити якісь 
прогалини у веденні бізнесу. Наступним 
етапом переговорів зазначався саме ана-
ліз процесу переговорів, наскільки важ-
ливо після кожного раунду перемовин 
детально розбирати їх за певними кри-
теріями, як-от: підтримка доброзичливої 
атмосфери чи результативність.

Останньою розглянутою підтемою дру-
гого дня стала «Презентація», яку детально 
розібрали на складові. І вже у дискусії ми 
дійшли певної згоди, тому основними тези-
сами підтеми стали: «Говоріть мовою свого 
клієнта», «Не допускайте перебільшень» та 
«Залучайте свого клієнта у демонстрацію». 

Останнього, третього, дня навчання на-
самперед ми прослухали презентацію від 
наших партнерів Headland Agrochemicals 
Ltd. про мікродобрива Спектрум. Презен-
тацію проводив Сем Почеха у Черкасах та 
Полтаві та Кріс Джонсон у Тернополі. Було 
представлено багато інформації як про 
мікроелементи, їхнє значення для рослин, 
умови мобільності, так і, власне, про мі-

кродобрива Спектрум, їхні переваги, ре-
комендації щодо внесення. 

Наступним і заключним лектором став 
Василь Іванович Кушнір, керівник Хмель-
ницького представництва «Спектр-Агро», 
із лекцією на тему «Соя в Україні». Слухачі 
отримали багато теоретичної і практичної 
інформації про сою, її об’єми продажів в 
Україні та за кордоном, районування сор-
тів сої, техніку для вирощування цієї куль-
тури. Багато уваги було приділено темі об-
робки сої інокулянтами та поєднанню їх із 
пестицидами, умовам утворення симбіозу 
сої та бульбочкових бактерій і подальшо-
го розвитку процесу симбіозу.   

Три дні навчання пролетіли дуже швид-
ко, було отримано багато знань, які мож-
на й потрібно застосовувати на практиці. 
Разом із навчанням ми також підтриму-
вали та зміцнювали командний дух, роз-
вивали зв’язки між областями і регіона-
ми, насолоджувалися спілкуванням із 
цікавими людьми. Тож у 2016 рік коман-
да «Спектр-Агро» увійшла націленою на 
успіх, такою, що дала слово та поставила 
ціль – БУТИ КРАЩОЮ на ринку України. 



СпектрLifeСпектрLife 76

СПЕКТР TeamСПЕКТР Team

Н

Програма «Агрорішення»
        від «Байєр»

аступний серйозний крок, 
який компанія «Спектр-Агро» зробила для 
підвищення професійного рівня своєї ко-
манди  – взяла участь у новітній сучасній 
модульній програмі навчання  із впрова-
дження «Агрономічних рішень» із залучен-
ням спеціалістів IFC  та «Байєр КропСайєнс». 

Сучасні «Агрорішення», як інструмент під-
тримки агрономів,  компанія «Байєр» вирі-
шила донести до українських аграріїв тільки 
через двох із 22-х своїх дистриб’юторів.

Програма мала два етапи. Спочатку спе-
ціалісти IFC та «Байєр КропСайєнс» прово-
дили для менеджерів центрального офісу 
компанії «Спектр-Агро» два модульні блоки 
навчання: «Байєр Фітосан монітор» і «Байєр 
Контроль полів». Інша частина навчання пе-
редбачала детальне вивчення теми «Механі-
ка та системи обробітку ґрунту», яка є однією 
із головних тем програми «Байєр Майстер 
клас», що проходила для регіональної ко-
манди директорів представництв. Тепер до-
кладніше про ці інструменти. 

«Байєр Фітосан монітор» – це надійний 
порадник у захисті рослин та дієвий інстру-
мент для підтримки агронома у прийнятті 
ним ефективних рішень щодо системи за-
хисту культур.

У структурі виробничих витрат ЗЗР посі-
дають не останнє місце і тому логічно було б 
забезпечити їхнє своєчасне застосування для 
отримання максимального ефекту на полях.

Кожен препарат має свої особливості: 
механізм дії, ефективність, залежно від 
кліматичних умов, рекомендації до за-
стосування. Тому під час застосування ЗЗР 
важливо чітко розуміти: Проти чого? Коли 
обробляти? Чим обробляти? У якій концен-
трації?

Використовуючи цей інструмент, агроном 
господарства з легкістю зможе:
• змоделювати ризик розвитку хвороб та 

шкідників на культурах;
• отримати рекомендації щодо оптималь-

них доз і строків внесення ЗЗР, з ураху-
ванням порогу шкодочинності та трива-
лості захисної дії препарату;

• мати можливість порівнювати й оцінюва-
ти ефективність дії препаратів «Байєр»;

• отримувати  сигнальні повідомлення на 

електронну пошту для своєчасного обсте-
ження посівів;

• прогнозувати умови розвитку шкодочин-
них агентів на найближчі дні.
Слід також звернути увагу на те, що  систе-

ма захисту інтегрована у моделі із розвитку 
шкідників та хвороб, протестована в Україні 
й при цьому вона не потребує фізичної наяв-
ності метеостанції у господарстві.

На сьогодні середній розмір поля стано-
вить у середньому  100 га, а в одного агро-
нома таких полів може бути 10, 20, 30 і навіть 
більше! Неможливо відслідкувати кожний 
гектар і саме на цьому етапі постає питання 
про пріоритезацію візитів на поля та моніто-
ринг стану сільськогосподарських культур 
протягом сезону. Ось тут і приходить на до-
помогу сучасний інструмент, який стоїть на 

варті вашого врожаю – агрорішення «Байєр 
Контроль полів», що покликане спростити 
роботу агровиробників шляхом використан-
ня супутникових та інформаційних техноло-
гій у сільському господарстві для вчасного 
виявлення «проблемних» зон на полі. Це 
потужний інструмент у сприянні прийняття 
рішень на підставі чіткого розуміння агроно-
мом ситуації на конкретному полі впродовж 
вегетації, аналізу розвитку культур навіть 
у попередні сезони, що особливо важливо 
для розуміння рівня продуктивності кожного 
поля. Також рішення надає доступ до свіжої 
метеоінформації по всій території України. 

«Як це працює?» – запитаєте ви? Сервіс 
забезпечує моніторинг стану розвитку сіль-
ськогосподарських культур, використову-
ючи супутникові знімки та історичні дані, 

на основі яких розраховують вегетаційний 
індекс NDVI. Також здійснюється автоматич-
ний розподіл полів за рівнем вегетації, що 
дає змогу фермеру своєчасно розуміти як 
розвиваються сільськогосподарські культу-
ри у різних куточках його господарства.

За допомогою «Байєр Контроль полів» су-
часний сільгоспвиробник із легкістю отримає 
такі переваги:
• зекономить час за допомогою дистанцій-

ного моніторингу;
• в режимі он-лайн зможе зберігати необ-

хідну інформацію про поля, погодні дані,  
ретельно аналізувати агротехнології;

• своєчасно зможе коригувати і планувати фі-
нансові показники та реалізацію продукції; 

• матиме змогу прогнозувати потенційний 
урожай. 
Ступінь успішності виробництва на агропід-

приємстві визначається його здатністю пра-
вильно враховувати фактори, що лімітують 
урожайність культур, та готовністю до змін. 

Ви стикаєтеся із новими викликами у ви-
рощуванні сільськогосподарських культур? 
Рано чи пізно настає момент, коли ви внесли 
добриво, забезпечили належний обробіток 
ґрунту, захист посівів та інше, але врожай-
ність підвищилася лише до певного рівня? 

У цей момент починається активний по-
шук рішень та нових ідей для реалізації 
стратегії високих і сталих урожаїв. Саме для 
вас, виробників сої та кукурудзи, компанія 
«Байєр» пропонує агрорішення «Майстер 
клас». Це програма надає набір методоло-
гічних та практичних інструментів для оцін-
ки й корегування своєї технології вирощу-
вання культур. Клієнтам надають доступ до 
сучасних агрономічних знань кращих світо-
вих експертів.

«Байєр Майстер класи» проходять у вигля-
ді навчальних семінарів та містять теоретич-
ну та практичні частини. Першою темою, що 
висвітлювали для команди 20 регіональних 
директорів компанії «Спектр-Агро», була 
«Механіка та система обробітку ґрунту», 
яка складалася із практичних сесій на теми: 
«Текстура ґрунту, органічна речовина. Гумус. 

Управління поживними рештками», «Прак-
тика визначення проблем ґрунту та прийнят-
тя рішень щодо його обробітку/не обробітку 
з урахуванням економічної складової».

Серед основних тем, що може запропону-
вати команда «Байєр» у своїх «Майстер кла-
сах», можна виділити:
• Технології вирощування кукурудзи і сої.
• Навчальна програма обстеження посівів 

кукурудзи й сої.
• Як читати результати аналізу ґрунтів.

• Прибуткове застосування мікродобрив.
• Планування та застосування азотних доб-

рив.
• Управління зрошенням.
• Гербіциди: способи їхньої дії та викори-

стання.
• Надання практичних рекомендацій на всіх 

етапах вирощування культур.

 Але ми повернемось до цього пізніше….
ДАЛІ БУДЕ

унікальний інструмент підтримки клієнтів
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Ткаченко Сергій, комірник

Освіта: закінчив професійно-технічне 
училище №35 за спеціальністю-
тракторист-машиніст с.-г. 
виробництва, слюсар-ремонтник.
Досвід роботи: Працював у компанії 
ТОВ «Нова Пошта-Центр», служив 
в армії, має двох дітей – дочку та сина. 
Хобі: дуже любить риболовлю.
Життєвий девіз: ніколи ні за яких обставин не здаватися, 
а рухатись тільки вперед.
Зі смішних історій в житті згадує, як постійно 
в навчальному закладі та й на роботі  йому випадала роль 
Діда Мороза  на новорічні свята. 

Двірничук Михайло, 

менеджер зі збуту

Освіта: Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича. 
Досвід роботи: кар’єру в агросфері 
розпочав у листопаді 2015 року, 
а з лютого цього року – працівник 
ТОВ «Спектр-Агро».
Про себе: веде активний спосіб життя, намагаючись 
завжди бути у вирі подій.
Хобі: дуже любить садівництво, тож із 2012 року 
і до сьогодні займається власним садом. 
Життєвий девіз: ніколи не бійся робити те, що ти не 
вмієш. Ковчег був споруджений любителем. Професіонали 
побудували «Титанік».

Ус Юрій, 
менеджер зі збуту

Освіта: Херсонський аграрний університет 
за спеціальністю «Агрономія».
Досвід роботи: про землю знає не з чуток, 
менеджер із досвідом роботи агрономом 
протягом 7 років.
Хобі: мисливство та риболовля. Любить 
рідні місця, землю і природу.
Життєвий девіз: робити людям добро!

Морозова Олена, 
менеджер зі збуту

Освіта: Уманська сільськогосподарська 
академія (нині Уманський національний 
університет садівництва), спеціальність 
«Бухгалтерський облік та аудит». 
Досвід роботи у сфері продажів товарів 
для сільськогосподарського виробництва: 
більше 5 років.
Хобі: у вільний від роботи час із родиною подорожують 
визначними та цікавими місцями України.
Життєвий девіз: «Успіх приходить до того, хто робить те, 
що найбільше любить» (М.Форбс).

Михайленко Сергій, 
менеджер зі збуту

Освіта: середня спеціальна, але не 
пов’язана із сільським господарством.
Досвід роботи: більше 18 років працює 
у різних зернових компаніях.
Хобі: любить активний відпочинок на 
природі та риболовлю.

Сумське представництво

Тернопільське представництво

Херсонське представництво

Кіровоградське представництво

Полтавське представництво

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Уже вкотре компанія «Спектр-Агро» спрямовує кошти 

на благодійність. Цього року наша компанія разом із бізнес-
партнером – насіннєвою компанією KWS – об’єднали свої зусилля 
заради допомоги дітям, хворим на дитячий церебральний 
параліч. 

Благодійність компаній стала вагомим внеском у проекти 
Міжнародної благодійної фундації «Лікар.інфонд» «Жити – 
означає рухатись» та Благодійного фонду «Союз волонтерів 
України» і шестеро дітей із Львова, Херсона та Прилук отримали 

дієву допомогу: курси реабілітації, які допомогли їм на шляху до 
свободи рухів та перемоги над хворобою. 

Усі ці діти вже пройшли довгий шлях до свого одужання. Щодня 
вони цілеспрямовано виконують важкі довготривалі тренування, 
а за отримані можливості віддячують помітними позитивними 
результатами. З кожним новим курсом реабілітації стан дітей із 
ДЦП поліпшується.

Утім, як у будь-якій справі, у реабілітації дітей, хворих на ДЦП, 
важливо не зупинятися, адже лише безперервна різнопланова 
реабілітація дає відчутний результат: діти із ДЦП відновлюються на 
60–80%, а іноді – й на 100%, що, звісно, дає нам неабияку наснагу 
продовжувати робити добрі справи. На жаль, родинам із дітьми, 
хворими на ДЦП, не завжди фінансово доступні курси повноцінної 
реабілітації. Завдяки підтримці «Спектр-Агро» діти змогли пройти 
курс реабілітації у Міжнародній клініці відновлювального лікування 
у Трускавці, оснащеній сучасним діагностичним та реабілітаційним 
обладнанням.

Ми переконані, що велика перемога складається із 

маленьких досягнень, і ми раді вже вкотре долучитися до 

добрих справ та впевнені на 100%, що проекти «Жити – 

означає рухатись» та «Надія на краще» сприятимуть успіху 

цих маленьких героїв.

У
«Байєр Агрофінанси»

межах фінансового аспекту 
програми «Агрорішень» для економістів 
компанії «Спектр-Агро» було проведено 
ділову зустріч із фінансовим консультан-
том Проекту  сприяння розвитку малого та 
середнього агробізнесу в Україні Андрієм 
Редьком. На цій зустрічі економісти мали 
змогу вдосконалити свої професійні якості 
в сфері планування грошових потоків під-
приємства та аналізу фінансової звітності 
ключових партнерів на предмет надійності 
й фінансової стійкості підприємства в по-
точному і плановому періодах. При цьо-
му тренер надав доступ в електронному 
форматі до трьох фінансових моделей, 
розроблених у співпраці з міжнародними 
експертами:

1) Модель «Бюджет»: комплексний ви-
робничо-фінансовий план для бізнесу.

Ефективне управління грошовим пото-
ками, товарними запасами. Експрес-аналіз 

фінансового стану підприємства та раціо-
нальне планування. 

2) Модель «Оцінка інвестицій»: інстру-
мент прийняття рішень щодо вибору вигід-
них капіталовкладень.

Готові шаблони для експрес-аналізу ін-
вестиційних проектів. 

3) Модель «Порівняльний аналіз техно-
логій»: інструмент аналізу і прийняття еко-
номічно обґрунтованих рішень щодо зміни 
агротехнології.

Оцінка впливу цих рішень на рентабель-
ність виробництва.

Завдяки застосуванню таких моделей у 
господарській діяльності агропідприємства 
матимуть змогу систематизувати фінансо-
ву інформацію для швидкого та зручного 
доступу, створити базу для прийняття якіс-
них фінансових рішень,  моделювати різні 
сценарії розвитку цінової ситуації на ринку, 
щоб бути готовими до непередбачуваних 
обставин нестабільної економічної ситуації 
в світі та в Україні зокрема. 

Економісти компанії «Спектр-Агро» сьогод-
ні володіють всіма необхідними інструмента-
ми для надання консультацій та допомоги 
щодо питань раціонального управління фі-
нансовими потоками підприємства і завжди 
готові забезпечити додаткові інформаційні 
сервіси своїм клієнтам. Адже в наш час най-
важливішою умовою розвитку агробізнесу 
України є взаємна підтримка та безперервне 
вдосконалення.
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Запорізьке представництво

Гладкий Роман
Освіта: вища, спеціальність – інженер 
з рослинництва, Таврійська агротехнічна 
академія (м. Мелітополь, Запорізька  обл.).
Досвід роботи: у сфері сільського 
господарства та продажів працює 
із 2005 року, спочатку у «Райз», 
потім – у «Спектр-Агро».
Хобі: діти, оскільки до рибалки і футболу, які дуже 
полюбляє, руки не доходять через брак часу.
Життєвий девіз: «Ніколи не говори ніколи!»

Вінницьке представництво

Тесар Олег
Освіта: вищу освіту інженера-
електромеханіка здобув у Харківському 
політехнічному інституті, потім був 
Харківський аграрний університет, 
спеціальність «Агрономія».
Досвід роботи: до «Спектр-Агро» мав 
1,5 роки досвіду на посаді менеджера зі збуту. Спочатку 
було важко, майже нічого не виходило, оскільки клієнти 
не сприймали серйозно. Але впертість, терпіння і наснага 
працювати зробили своє і робота закипіла…
Хобі: футбол, подорожі та історичні книги.
Життєвий девіз: «Мені чужого не треба... Але своє я 
заберу, чиє б воно не було!».

Вінницьке представництво

Савенко Олександр 
Народився, виріс та мешкає у с. Вербка 
Вінницької обл.
Освіта: навчався у Верхівському 
сільськогосподарському технікумі.
Досвід роботи: 10 років працював 
агрономом, потім змінив профіль 
роботи – став менеджером зі збуту 
у «Спектр-Агро», де працює вже другий рік.
Хобі: своє дозвілля любить проводити у цікавих місцях, 
подорожує, іноді рибалить. Намагається взяти від життя 
всі позитивні враження та емоції.
Життєвий девіз: «Ніколи не бійся, що в тебе щось може 
не вийти – роби, намагайся, дерзай!» 

Вінницьке представництво

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗБУТУ, І місце

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗБУТУ, ІI місце

КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗБУТУ, ІII місце

ПРЕДСТАВНИЦТВО 
З КРАЩОЮ ДИНАМІКОЮ

КРАЩЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 

Полтавське представництво

«Єдиний спосіб досягти успіху в бізнесі – любити те, 
чим ви займаєтесь».
Із таким девізом Полтавське представництво торік отримало 
чергове звання – «Краще представництво ТОВ «Спектр-Агро». Наше 
представництво працює на аграрному ринку з моменту заснування 
компанії (із 2009 р.). 
За цей невеликий проміжок часу ми досягли досить суттєвих успіхів: 
зросла клієнтська база, підвищився рівень обслуговування клієнтів, 
збільшилась частка на ринку дистриб’юторів з продажу насіння та 
засобів захисту рослин у Полтавській області.
Сьогодні колектив Полтавського представництва налічує 16 осіб. 
Ми – велика і дружна команда. Наш успіх – 
це постійна робота. Ми багато працюємо, пізнаємо нового, 
розвиваємося, вдосконалюємося, виконуємо те, що пообіцяли, 
і завжди намагаємося зробити трохи більше. 
Одна з основних цілей нашого представництва – надання корисних 
рекомендацій, консультацій клієнту. Таку стратегію роботи 
з клієнтами ми впровадили від самого заснування компанії. 

У бізнесі потрібна довіра, без довіри бізнес не розвивається!!!
На такому принципі ґрунтується робота Вінницького представництва 
ТОВ «Спектр-Агро», що розпочало свій шлях у 2011 році. Зі стартом 

діяльності увесь колектив приступив до кропіткої роботи – пошуку 
клієнтів, налагодження контактів, постійного вдосконалення знань та 
навичок. Але всі ми були згодні в одному: задоволений клієнт – благо 
для компанії! Тому основним завданням представництва 
є створення оптимальних умов для успішної співпраці з виробниками 
сільськогосподарської продукції, надання дієвих, а головне, вчасних 
консультацій у системах захисту, технологіях вирощування с.-г. культур, 
підтримка та допомога клієнтам на всіх етапах процесу формування 
врожаю як у полі, так і його догляд у коморі. 
Сьогодні представництво охоплює більшу частину області, постійно 
збільшуючи об’єм продажів, за що і отримало в 2015 році звання 
«Представництво з кращою динамікою». 

КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК 
ТОВ «СПЕКТР-АГРОТЕХНІКА» 

Гончар Роман Адамович

Родом із Чернігівщини. 
Освіта: вищу освіту отримав у м. Рівне, 
закінчивши Український інститут 
інженерів водного господарства 
за фахом інженер-механік.
Досвід роботи: спочатку працював 
на Чернігівщині, не за спеціальністю. 
Потім переїхав до Рівного і почав 
працювати у сфері с.-г. виробництва. «Одного разу мені 
зателефонували й запропонували зустрітися (2004 р.). 
То був регіональний директор агротехніки ПАТ «Компанія 
«Райз», який запропонував мені спробувати себе у сфері 
продажів. Отак я розпочав свою трудову діяльність, 
пов’язану з продажами».
Хобі: полювання та все, що пов’язано із ним 
(зброя, собаки, ножі, амуніція).

КРАЩИЙ БУХГАЛТЕР КРАЩИЙ МЕНЕДЖЕР ІЗ ЛОГІСТИКИ 

КРАЩИЙ КОМІРНИК 

КРАЩИЙ АДМІНІСТРАТОР 
З ОБЛІКУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ 

Наша гордість
ТОВ «Спектр-Агротехніка»

Яценко Віта 
Народилася і виросла у Закарпатській 
області у м. Хуст.
Освіта: Київський державний технічний 
університет будівництва та архітектури; 
навчально-тренінговий центр, курс 
«Бухгалтер 1С».
Досвід роботи: почала свою роботу 
у ВАТ «Київміськсантехмонтаж» інженером-будівельником. 
Потім переїхала до Обухова, перекваліфікувалася і почала 
працювати на державній службі. У липні 2012 року прийнята 
бухгалтером у ТОВ «Спектр-Агро», де і наразі працює та 
сподівається ще довго обіймати цю посаду.
Життєвий девіз: «Життя – це нескінчений рух, 
і бажано вперед!».

Чернігівське представництво

Орос Вікторія 
Освіта: закінчила Сумський національний 
аграрний університет, напрям «Агрономія»; 
Сумський державний університет, напрям 
«Бізнес-адміністрування». 
Досвід роботи: працювала 6 років 
у компанії ПАТ «Компанія «Райз», 
потім перейшла в «Спектр-Агро».
Хобі: маленька донька, тож увесь свій вільний час присвячує їй.  
Любить вчитися, наразі вивчає англійську мову.  

Волинське представництво

Ганачевська 

Галина Петрівна
Народилася у мальовничому с. Дубечне 
Старовижівського району Волинської області.
Освіта: навчалася будівельній професії 
штукатура-плиточника 
у Любомльському ПТУ №8.
Трудову діяльність розпочала на «Волинській обласній 
базі матеріально-технічного забезпечення», потім був 
«Райз», а з 2012 року працює у «Спектр-Агро».
Хобі: дуже любить квіти, вирощує їх удома. 
Життєвий девіз: побільше продати товару зі складу 
навесні, а ще більше восени, щоб меншу кількість потрібно 
було утеплювати на зиму.

Вінницьке представництво

Гудименко Олександр 
Освіта: якось моя мати (головний 
бухгалтер із 20-ним стажем) мені 
сказала: «Сину, Хай Бог милує, бути тобі 
бухгалтером!». Бог, напевно, почув лише 
«…бути тобі бухгалтером». Так я й закінчив 
Вінницький аграрний університет за 
спеціальністю  «Бухгалтерський  облік»!
Досвід роботи: до роботи в «Спектр-Агро» працював 
у різних сферах: водієм, менеджером з продажу побутової 
хімії, будівельного кріплення, запчастин до іномарок, 
займався міжнародними вантажними перевезеннями, 
а вже потім наприкінці літа 2012 року потрапив у компанію 
«Спектр-Агро».
Хобі: заняття спортом, а саме настільним тенісом. 
А жартома висловлюється, що взагалі любить усі види 
спорту, де можна забити комусь!
Досвід роботи: починається четверта весна у компанії 
«Спектр-Агро». За плечима безцінний досвід, багато 
веселих історій, цікавих подій та чудові друзі-колеги! 
А попереду – ціле життя із сюрпризами і подарунками та… 
СКЛАД, ОФІС, НОВА ПОШТА! СЕЗОН!!!

Бохан Сергій
Освіта: історичний факультет Сумського 
педагогічного університету; технікум 
Української академії банківської справи; 
юридичний факультет Української академії 
банківської справи.
Досвід роботи: почав працювати у школі 
вчителем історії, але робота не надто 
захоплювала. Запросили на роботу на цукровий завод: 
спочатку був робітником на пилорамі, потім начальником 
штабу цивільної оборони, головним спеціалістом 
з охорони праці з перспективою стати юристом 
підприємства. Після закінчення юридичного факультету 
працював у приватній агрофірмі, займався юридичною 
практикою. А вже 2011 року моєю другою домівкою став 
«Спектр-Агро». 
Хобі: у вільний час любить відпочивати на лоні природи 
в колі родини та друзів. Має пристрасть до мандрів та 
книжок. У родині його називають «вічним студентом», бо 
навчався протягом 24-х років: школа, технікум і два вузи. 
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СПЕКТР Team

Футбольна команда «Спектр-
Агро» створилась майже відразу після утво-
рення компанії, тобто існує вона вже повних 
6 років. У складі команди  практично всі чолові-
ки центрального офісу компанії «Спектр-Агро» 
та «Спектр-Агротехніки», а більшість наших 
гравців просто закохані у футбол. Двічі на тиж-
день, у понеділок та четвер, колеги зустрічають-
ся у вільний від роботи час у спортивній залі, 
щоб відточувати майстерність та наближати пе-
ремогу за перемогою у своїх турнірних матчах.

У цьому випуску корпоративного журналу 
ми публікуємо інтерв’ю із капітаном та най-
більш завзятими членами цієї команди. Всі 
охоче погодилися розповісти про те, що саме 
їм дає ця гра та спільні тренування із колегами.

Олег Бондар, капітан команди:
–  За яких обставин народилась ідея 

створити футбольну команду за участі 

ваших колег?

– Чесно кажучи, принципової  ідеї ство-
рення команди не було. Було просте бажан-
ня побігати й пограти у футбол після робо-
ти, яке з радістю підтримали колеги. Ось так 
і зібралась команда.

- Що Вас надихає на організацію ко-

манди? 

Усе дуже просто – мені подобається цей 
вид спорту, а також спільне бажання колег 
пограти у футбол.

– В яких турнірах хотілося б брати участь? 

Можливо з компаніями-конкурентами або 

компаніями-постачальниками?

– Ми вже брали участь у турнірах, таких як 
Чемпіонат серед підприємств м. Обухів, регіо-
нальний кубок серед дистриб’юторів.  Як ви-
явилось, це не так легко, адже для отримання 
стабільних результатів потрібно систематично 
тренуватися, а у нас не завжди виходить зібра-
тися із тих чи інших причин, тому в колективі 
вирішили, що, за можливістю, просто двічі на 
тиждень збиратися для власного задоволення.      

Леонід Пилипченко, член команди:
 – Що спонукає вас відірватися від бу-

денних справ у вихідний день і піти на 

тренування? 

– Бажання відволіктися від щоденної праці 
та поспілкуватися із колегами у неформальній 
обстановці, якоюсь мірою позмагатися одне з 
одним у майстерності гри в футбол, та й про-
сто весело та цікаво провести час!

– І що дають вам спільні тренування із 

колегами?

– Отримую заряд позитиву і гарних емоцій 
після тренування, можливість поспілкуватися 
з колегами не лише про певні робочі ситуації, 
а й поділитися цікавими моментами з особи-
стого життя поза роботою, та послухати якісь 
цікаві історії з приватного життя колег-друзів!

Тарас Коропись, член команди:
– Що спонукає вас відірватися від бу-

денних справ і після робочого дня піти 

на тренування? 

– Особисто для мене, футбол є мораль-
ним відпочинком.

– І що дають вам спільні тренування з 

колегами?

–  Проведення часу з колегами у нефор-
мальній обстановці  зближує та допомагає 
знайти порозуміння в робочому процесі. 

Володимир Литвиненко, член команди:
– Що спонукає вас відірватися від бу-

денних справ і після робочого дня піти 

на тренування?

– Мене мотивує у футболі непередбачува-
ність, емоції, драйв.  Після матчу з’являється 
приємна втома, починають боліти ноги і хри-
піти голос. Але ти задоволений! Тебе пере-
повнюють емоції й хочеться ще і ще! Я люблю 
футбол – за ту радість, яку дарує ця чудо-гра.

– І що дають вам спільні тренування з 

колегами?

– Футбол – дуже корисний вид спорту. 
Саме під час гри у футбол розвивається 
швидкість, кмітливість, точність реакції, ви-
тривалість. Це командна гра, де результат 
залежить від кожного гравця. 

Сергій Клименко, член команди:
– Що спонукає вас відірватися від бу-

денних справ у вихідний день і піти на 

тренування? 

– Спорт, це вагома частина життя про яку 
не слід забувати.

– І що дають вам спільні тренування з 

колегами?

– Це своєрідний відпочинок і, звісно, не-
формальне спілкування.

«Хлопці з України грають у футбол!
Що нам всім потрібно? 

Нам потрібен гол!»

ЧЕКАЄМО ВАСЧЕКАЄМО ВАС
нна новому сайті компанії!на новому сайті компанії!

НОВИНИ КОМПАНІЇ
МЕДІА ЦЕНТР
ПРОДУКТИ
КАТАЛОГИ ПРОДУКТІВ
КОНТАКТИ

www.spectr-agro.com
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С Комерційний директор 
М. Глушко

ьогодні вже кожен аграрій добре 
розуміє, що застосування якісних позакоре-
невих добрив на культурах у критичні фе-
нологічні фази – це забезпечення прибавки 
врожайності мінімум 10–15% проти контро-
лю та отримання товарної продукції поліп-
шеної якості.

Адже відомо, що з різних причин понад 
60% вітчизняних ґрунтів мають низький або 
дуже низький вміст сполук фосфору (P), 
азоту (N), сірки (S), бору (B), цинку (Zn), 
міді (Cu), молібдену (Mo) та підвищену 
кислотність (рНводне – менше 6,5). Тому 
позакореневі підживлення збалансованими 
водорозчинними мінеральними добривами 
відіграють ключову роль під час вирощу-
вання культур. Оскільки спрацьовує закон 
мінімуму Ю. Лібіха, з якого випливає, що 
«елемент, який перебуває у мінімумі є обме-
жувальним фактором щодо росту, розвит-
ку культури та підвищення її врожайності й 
продуктивності». 

Добре розуміючи проблеми вітчизня-
ного землеробства, спеціалісти компанії 
«Спектр-Агро» вивели на вітчизняний ринок 
широку продуктову лінійку унікальних по-

закореневих добрив марки Спектрум™ – 

Борон 150, ГрейнМікс, КорнМікс, Спек-

трум Мікс-С, B + Mo, АскоРіст, Zn + S та 

АскоСтарт і кондиціонер води Спектрум 
EASY-MIX виробництва компанії Headland 
Agrochemicals Ltd, Великобританія.

Щодо агрохімічних 
особливостей добрив марки 
Спектрум™

Універсальні добрива

Відомо, що першим кроком в управлінні 
мінеральним живленням культури є передпо-
сівна обробка насіння. Вона мінімум на 5–10% 
підвищує польову схожість, на 3–5% енергію 
проростання та поліпшує перезимівлю зерно-
вих озимих культур. Спектрум™ АскоСтарт 
спеціально розроблений для передпосівної 
обробки насіння культур (табл. 1).

Поступово набуває популярності в Україні 
позакореневе добриво Спектрум™ АскоРіст, 
яке має ще більший вміст екстракту морських 
водоростей та добре збалансоване за міне-
ральними поживними елементами (табл. 2).

Спектрум™ АскоРіст – універсальне 
добриво, яке вирізняється антистресовими 

властивостями, рекомендоване для засто-
совування на зернових колосових культурах 
(пшениця, ячмінь), кукурудзі, сої, соняшни-
ку, є досвід використання його на овочевих 
і ягідних культурах. Спектрум™ АскоРіст та-
кож рекомендовано використовувати у кри-
тичні фенологічні фази культур у дозі від 1,5 
до 3,0 л/га.

Не меншої популярності у вітчизняному 
землеробстві набуло добриво Спектрум™ 

Мікс-С (табл. 3). До його складу входить сір-
ка, якої нині бракує за вирощування сіркофіль-
них культур – ріпаку, гірчиці, пшениці озимої, 
ячменю, кукурудзи, сої, соняшників, овочевих 
культур групи капуст тощо. Застосування пре-
парату активує ростові процеси на ранніх стаді-
ях розвитку культур, сприяє накопиченню біл-
ків, на пізніх стадіях – посилює стійкість рослин 
до різного роду стресових факторів і хвороб 
та підвищує коефіцієнт поглинання біогенних 
елементів кореневою системою.

Спеціальні добрива

У продуктовій лінійці компанії «Спектр-
Агро» є ще спеціальні добрива для піджив-
лення кукурудзи – Спектрум™ КорнМікс та 

зернових колосових культур – Спектрум™ 
ГрейнМікс (табл. 4, 5).

Спектрум™ КорнМікс застосовують на 
кукурудзі у фазах 3–4 та 6–8 листків у дозі 
2,5–3 л/га.

Склад добрива Спектрум™ ГрейнМікс   
пов ністю відповідає особливостям фізіо-
логії мінерального живлення зернових ко-
лосових культур – пшениці, ячменю, жита, 
тритикале, вівса (табл. 5).

Перше підживлення добривом Спек-

трум™ ГрейнМікс проводять у кінці кущін-

ня або на початку виходу у трубку в дозі 
3 л/га, а друге – у кінці виходу в трубку або 
на початку колосіння зернових культур до-
зою 2 кг/га. Такі підживлення дають змогу 
забезпечити потреби зернових культур в 
азоті, магнію, марганці та міді, які активу-
ють продуційні процеси зернових культур, 
особливо за синтезу білків. Добриво можна 
комбінувати із карбамідом, сульфатом маг-
нію, засобами захисту рослин в одному ро-
бочому розчині. Однак таке комбінування 
добрива Спектрум™ ГрейнМікс потребує 
проведення попереднього тестування на 
змішування та фітотоксичність культур. 

Коректори дефіциту елементів 
мінерального живлення

Результати візуальної діагностики 
свідчать, що ріпаку, гірчиці, соняшнику 
постійно бракує сполук бору (В), сої, го-
роху, бобам – бору (В) і молібдену (Мо), 
а зерновим культурам – пшениці, куку-
рудзі, ячменю, тритикале – цинку (Zn) та 
сірки (S).

Добре розуміючи всі ці потреби живлен-
ня рослин, компанія «Спектр-Агро» ввела 
у свою продуктову лінійку коректори де-
фіциту мікроелементів, а саме добриво – 

Спектрум™ Борон 150, Спектрум™ B + Мо 

та Спектрум™ Zn + S.
У складі Спектрум™ Борон 150 містить-

ся 15% бору (В). Підживлення борофільних 
культур препаратом Спектрум™ Борон 150 
проводять дозою не більше 1 л/га. Дворазове 
його застосування дає змогу на 60–70% за-
безпечити потреби культур сполуками бору.

Спектрум™ B + Мо містить 15% бору (В) 
та 0,75% молібдену (Мо). Його рекомен-
довано застосовувати у дозі 1 л/га. Норма 
застосування цього добрива на бобових 
культурах становить 2 л/га. Підживлення 
добривом Спектрум™ B + Мо бобових 
культур проводять на початку росту та роз-
витку рослин і в фазі бутонізації. 

Хочеться акцентувати увагу наших чита-
чів на фізіологічну роль сполук бору та мо-

лібдену у мінеральному живленні культур, 
оскільки ці елементи з кожним роком набу-
вають дедалі більшого значення. Причиною 
цього є те, що у структурі посівних площ 
борофільні культури – соняшник, ріпак, 

гірчиця, соя, буряки цукрові, кукурудза 
в Україні займають понад 40%, а дефіцит-

ний баланс бору призводить до небажа-
них наслідків. Оскільки сполуки бору спри-
яють синтезу меристемних (твірних) тканин 
як вегетативних органів, так і кореневої 
системи, заплідненню квіток, забезпечують 
транспортування продуктів фотосинтезу із 
вегетативних органів до товарної продукції 

культур, підвищуючи вміст сухої речовини, 
цукрів тощо. 

Через постійне підкислення ґрунтів 
України сполуки молібдену стають не-
рухомими у ґрунтовому розчині та недо-
ступні культурам. Водночас брак сполук 
молібдену погіршує азотний обмін, за-
своєння сполук фосфору, заліза, синтез 
хлорофілу. Молібден входить до складу 
ферменту нітрогенази, яка бере активну 
участь у засвоєнні сполук азоту та спри-
яє біологічній фіксації азоту атмосфери 
бобовими культурами.

У складі добрива Спектрум™ Zn + S 
міститься 14% цинку (Zn), 17,2% сірки (S) 

та 0,016% гумінових кислот. Добриво 
знайшло широке застосування на кукуру-
дзі, є досвід використання його на пшениці, 
ячмені, ріпаку, як підсилювач (збагачувач 
цинком, сіркою, гуматами) позакореневих 
добрив Спектрум™ КорнМікс, Спектрум™ 

Мікс-С та Спектрум™ АскоРіст.

Кондиціонер води
Відомо, що якість води, а саме її висока 

твердість та лужність, погіршують ефек-
тивність впливу засобів захисту рослин на 
шкідливі біологічні об’єкти. Також висока 
твердість води знижує й розчинність твер-
дих позакореневих добрив. Особливо це 
стосується східних, південно-східних та 
південних регіонів України, де вода харак-
теризується надмірною твердістю та лужні-
стю. У такому разі компанія «Спектр-Агро» 
рекомендує застосовувати поліпшувач 
води марки – Спектрум EASY-MIX. Його 
застосовують за слаболужної води (за 
рН від 7,5 до 8,5) у дозі 0,5 л, за лужної 
(рН від 8,5 до 9,5) – 1,0 л, а за сильнолужної 
(рН понад 9,5) – 2,0 л/1000 л води.

На завершення хочеться розповісти 
вітчизняним аграріям, що сьогодні ком-
панія «Спектр-Агро» динамічно розвива-
ється на ринку спеціальних мінеральних 
добрив. Ми маємо широку продуктову 
лінійку унікальних позакореневих добрив 
марки Спектрум™, застосування яких 
дає змогу забезпечити фізіологічні по-
треби культур у мінеральному живленні 
та отримати високу продуктивність. Тож 
звертайтесь до нас і ми допоможемо Вам 
досягти вагомих успіхів.

Унікальні добрива Спектрум™ 

від компанії «Спектр-Агро»

Таблиця 2. СКЛАД ДОБРИВА СПЕКТРУМ™ АСКОРІСТ

N Mn Zn Cu P
2
O

5
K

2
O Fe Mo В ЕМВ

3,7% 0,02% 0,01% 0,003% 1,76 3 0,01% 0,001% 0,014% 20%

Таблиця 3. СКЛАД ДОБРИВА СПЕКТРУМ™ МІКС-С

N Mn MgO Zn Cu P
2
O

5
K

2
O Fe Mo S B

20% 0,26% 2,00% 0,14% 0,20% 8% 14% 0,02% 0,01% 9,7% 0,04%

Таблиця 4. СКЛАД ДОБРИВА СПЕКТРУМ™ КОРНМІКС

N MgO Zn Cu P
2
O

5
K

2
O Fe Молібден (Mo)

7% 0,6% 0,1% 0,1% 21% 7% 0,02% 0,1%

Таблиця 5. СКЛАД ДОБРИВА СПЕКТРУМ™ ГРЕЙНМІКС

N Mn MgO Cu

34% 0,9% 2,1% 0,5%

Таблиця 1. СКЛАД ДОБРИВА СПЕКТРУМ™ АСКОСТАРТ

Азот 

(N)

Магній 

(Mg)

Фосфор 

(P
2
O

5
)

Калій 

(K
2
O)

Сірка 

(S)

Екстракт морських 

водоростей (ЕМВ)*

0,04% 5,7% 31,8% 6,3% 0,11% 5%
* Окрім збалансованих мінеральних поживних елементів, у складі добрива міститься ще й екстракт 
морських водоростей роду Ascophillum, який поліпшує обмінні процеси культур та підвищує їхню 
стійкість до хвороб. Спектрум™ АскоСтарт застосовують за передпосівної обробки насіння в дозі 
2–4 л/т напівсухим способом на машинах типу ПС-10. Перед обробкою насіння рекомендовано 
попередньо провести тестування на сумісність із протруювачами.



СпектрLifeСпектрLife 1716

СПЕКТР TехнологіїСПЕКТР Tехнології

ідомо, що в більшості промисло-
вих зерносховищ різних типів наявні комір-
ні шкідники. В Україні їх відомо понад 100 
видів. У період зберігання найпоширені-
шими є понад 30 видів, із них 20 видів жу-
ків, 7 видів молей і вогнівок, 2 види кліщів 
та 3 види мишоподібних гризунів. З огля-
ду на різноманітність і характер шкоди, 
найбільшу небезпеку для хлібних запасів 
становлять комахи.

Основних шкідників запасів можна 
умовно розділити на дві групи за послі-
довністю заселення зерна: первинних та 
вторинних. Це пов’язано із особливостя-
ми їхнього живлення, розвитку та умова-
ми заселення у період зберігання зерна.

Первинні комірні шкідники (комірний 
та рисовий довгоносики, зерновий ша-
шіль, зернова міль) завдяки своїм біо-
логічним особливостям можуть пошко-
джувати здорове зерно, незважаючи на 
міцну оболонку зернівки. Для цієї групи 
шкідників хлібних запасів характерний 
пристосований для цього ротовий апа-
рат, що дає їм змогу прогризати оболонку 
зернівки.

Вторинні шкідники (вогнівки, борош-
няні хрущаки) розвиваються на зерні, що 
попередньо вже було пошкоджене меха-
нічними або біологічними чинниками.

Після збирання врожаю під час переве-
зення та зберігання втрачається від 5 до 
25% зерна залежно від технічного осна-
щення елеваторів і загальної культури 

організації зберігання. Зокрема, Продо-
вольчою та сільськогосподарською Ор-
ганізацією Об’єднаних Націй оцінено що-
річні втрати зерна у світі – близько 10% 
від загального виробництва з максиму-
мом для деяких менш розвинутих країн 
30–50%.

За своєчасного знезараження то-
ків, знищенні минулорічних органічних 
решток, дезінфекції зерносховищ, тари, 
мішків і транспортних засобів перед зби-
ранням нового врожаю значно зменшу-
ється можливість зараження свіжозібра-
ного зерна.

Сьогодні українські господарства та еле-
ватори застосовують в основному лише 
один метод боротьби зі шкідниками запа-
сів – фумігацію. Проте в країнах ЄС цей не-
безпечний метод впевнено витісняє аеро-
зольна обробка зерна, яка полягає в тому, 

що зерно перед закладанням на зберігання 
обприскують слабоконцентрованим ро-
бочим розчином інсектициду. Наразі од-
ним із найпопулярніших у Європі препа-
ратів для такої обробки є К-Обіоль® ЕС25 
виробництва компанії «Байєр». К-Обіоль® 
забезпечує високу біологічну ефектив-
ність проти найнебезпечніших шкідни-
ків хлібних злаків і є препаратом універ-
сального застосування: знезараження 
незавантажених складських приміщень, 
прискладської території та зерна для дов-
готривалого зберігання. 

В

Для обробки зерна препаратом 
К-Обіоль® ЕС25 німецька компанія Lechler 
розробила спеціальне обладнання. Ефек-
тивне знезараження аерозольним спо-
собом досягається завдяки тому, що 
препарат якісно обробляє зерно під час 
його падіння в процессі завантаження 
у зерносховища (добре проникнення у 
міжзерновий простір). Оптимальне роз-
міщення форсунок – у місцях падіння зер-
на – є дуже важливим для забезпечення 
ефективної його обробки та досягнен-
ня біологічної ефективності препарату 
К-Обіоль®. Найпоширенішими місцями 
встановлення форсунок на елеваторах є 
норії, а в складах підлогового зберігання – 
кінець транспортера.

У 2016 році компанія «Спектр-Агро» 
розпочинає дистрибуцію препарату 
К-Обіоль® ЕС 25 та спеціально розроб-
леного обладнання Lechler для обробки 
зерна.

Препарат К-Обіоль® ЕС25 наносять на 
зерно не в чистому вигляді, а у вигляді ро-
бочої суміші препарату і води. Кількість 
робочого розчину, яку видають форсунки, 
калібрується технічною службою компанії 
«Спектр-Агро». Після калібрування вида-

ється таблиця приготування робочого роз-
чину. 

К-Обіоль® ЕС25 містить діючу речовину 
дельтаметрин – інсектицид контактно-киш-
кової дії, ефективний проти широкої низки 

членистоногих, який діє на нервову систему 
комахи, блокуючи натрієво-калійні канали, 
які передають нервові імпульси, і призво-
дить до швидкого паралічу шкідника та його 

знешкодження. До складу формуляції та-
кож входить синергіст – піпероніл бутоксид 
(екстракт сассафрасової олії з кори бразиль-
ської пальми), який уповільнює метаболізм 
окислення у комах, що знижує розщеплення 
піретроїду і як результат – підвищує ефек-
тивність препарату.

К-Обіоль® ЕС25 забезпечує довготри-
валий захист зерна (до 12 місяців) залеж-
но від концентрації застосування. Знач-
ною перевагою використання препарату 
К-Обіоль® є те, що за рекомендованої 
норми використання препарату залишок 
дельтаметрину в зерні в 4 рази нижче 
максимально допустимого рівня. В тако-
му разі періоду очікування до реалізації 
запасів зерна злакових культур немає.

К-Обіоль® ЕС25 рекомендовано до 
застосовування провідними асоціаці-
ями світу, зокрема: Сільськогосподар-
ською промисловою конфедерацією (AIC, 
TASCC); Британською та Ірландською асо-
ціацією пивоварів (BRI); Національною 
асоціацією британських та ірландських 
млинарів (NABIM). Бренд широко відо-
мий, використовують його також у Європі 
та в багатьох країнах світу, зареєстрова-
ний більш ніж у 60 країнах.

Новий метод захисту зерна 
від шкідників препаратом 
К-Обіоль® ЕС25

Ідея партнерства

Готове рішення для агровиробника

Комірний довгоносик

Cуринамський борошноїд
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С івба – це найважливіший 
технологічний елемент у вирощуванні будь-
якої культури. Загалом процес вирощування 
проходить складно, оскільки безпосередньо 
залежить від погодних умов весни. Адже по-
декуди тривалий час не можна вийти в поле 
із технікою, ґрунт прогрівається дуже повіль-
но, часто після короткотривалого потепління 
відбувається зниження температури. Майже 
в усіх регіонах України строки сівби постійно 
відтерміновують, що не сприяє нормально-
му розвитку рослин (зокрема кукурудзи) у 
літній період, адже існує ризик негативного 
впливу посухи.

Тому під час вибору гібридів потрібно, 
в першу чергу, робити акцент на стабільні 
щодо врожайності та розвитку продукти.

Досить суттєвий перелік такого насіння 
у своєму портфоліо має кожна селекційна 
компанія, що представлена на українському 
сільськогосподарському ринку. Тому коротко 
зупинимось на деяких із них.

Компанія ТОВ «KWS Україна» має 20 гі-
бридів кукурудзи із ФАО 190–400, які при-
датні для вирощування в усіх зонах країни. 
В умовах посухи найкраще зарекомендували 
себе високоремонтантні гібриди. Вони витри-
мують як ґрунтову, так і повітряну посуху, що 
дуже важливо під час наливання зерна.

У зоні Лісостепу найвищу врожайність 
та вологовіддачу демонструють гібриди 
КАМАРІЛАСФАО 320 та КІНЕМАСФАО 350.

Найвищий урожай у зоні Полісся сформу-
вали нові гібриди, що мають швидку волого-
віддачу – АМАМОНТЕФАО 240 та КІНЕССФАО 210. 
Ці показники вони досягли завдяки стабіль-
ній стійкості до несприятливих умов (посуха, 
низьке забезпечення добривами) та придат-
ності до екстенсивних технологій.

Найвищу вологовіддачу демонструє гібрид 
СІЛЬВІНІОФАО 200, який придатний для виро-
щування як попередник для озимих культур.

Зона Південного та Північного Лісостепу є 
найбільшою за площею вирощування куку-
рудзи і досить суттєво відрізняється кліма-
тичними умовами Півночі та Півдня.

У Північному Лісостепу найвищої вро-
жайності досягли гібриди КІНЕМАСФАО 350 
та КАМАРІЛАСФАО 320. Останній є виключ-
но зернового напряму та придатний для 
вирощування на території – від Полісся до 
Степу. Також у десятку найкращих гібри-
дів для вирощування у цій зоні потрапи-
ли РОНАЛЬДІНІОФАО 210, КАЙФУСФАО 330, 

СІЛЬВІНІОФАО 200  та КВС АМБЕРФАО 310.
У Південному Лісостепу рекомендовано  

використовувати гібриди КОЛІБРІСФАО 370 та 
КВС 381ФАО 350, що вирізняються відмінною 
ремонтантністю в посушливих умовах.

Найвищі показники врожайності в зоні 
Степу демонструють гібриди КАЙФУСФАО 330, 
КВС 381ФАО 350 та КОЛІБРІСФАО 370.

Компанія Syngenta – світовий лідер із 
розробки новітніх технологій та засобів 
сільськогосподарського виробництва – 
пропонує товаровиробникам широкий гі-
бридний мікс кукурудзи, для всіх ґрунтово- 
кліматичних зон та умов вирощування.

Одним із визначальних заходів захисту 
від основних хвороб кукурудзи є викори-
стання у виробництві гібридів, стійких до:
• стеблових гнилей, гельмінтоспоріозу, пу-

хир частої та летючої сажок (НЕРІСАФАО 200, 
НК КАНЗАСФАО 290, НК ЛЮЦІУСФАО 340, 

НК ПАКОФАО 400, СИ ВЕРАЛІЯФАО 260, 

СИ НОВАТОПФАО 240); 
• кореневих і стеблових гнилей, пухир-

частої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі 

(ДЕЛІТОПФАО 200, НК КОБАЛЬТФАО 320, 

НК ТЕРМОФАО 330, СЕЛЕСТФАО 390).
Сівбу холодостійких гібридів можна про-

водити на 10–15 днів раніше оптимального 
строку за температури ґрунту 6–8°С. Це дає 
змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, 
ніж у нехолодостійких, навіть у роки із не-
достатньою сумою ефективних температур. 
Чудовою холодостійкістю вирізняються гі-
бриди НЕРІСАФАО 200, НК ФАЛЬКОНФАО 220, 

ДЕЛІТОПФАО 220.
Посуха є одним із основних факторів, що 

лімітують розвиток кукурудзи в Україні. Вона 
негативно впливає на елементи структури 
врожаю (зменшується кількість качанів на 
рослині, розмір качана та вихід зерна з нього). 
Досягти такого генетичного рівня можливо за 
утримання на належному рівні обмінних та ро-
стових процесів рослини у посушливих умо-
вах  (НК ДЖИТАГО ФАО 210, НК ТЕРМОФАО 330, 

СІСКОФАО 400, НК ПАКО ФАО 400).
Велике значення для впровадження енер-

гоощадних технологій вирощування кукуру-
дзи відіграють гібриди зі швидкою втратою 
вологи зерном під час дозрівання. Зокрема – 
це НК ФАЛЬКОНФАО 200, СИ ВЕРАЛІЯФАО 260, 

НК ЛЮЦІУСФАО 340, НК ПАКОФАО 400.
«Монсанто Україна» є інноваційною 

компанією у сільському господарстві. Одне 
з головних її завдань – реалізація спільно з 
аграріями максимального потенціалу про-
дуктів. Саме тому передовий досвід отриман-
ня максимальних урожаїв компанія впрова-
джує на полях своїх клієнтів, як напряму, так і 
через мережу дилерських компаній.

Холодостійкістю вирізняються гібриди 
кукурудзи ДКС2787ФАО 190,  ДКС3472ФАО 270, 

ДКС4964ФАО 380, ДКС5276ФАО 460. Найкращі 
продукти, що мають посухостійкі властиво-

сті – гібриди ДК315ФАО 315, ДКС3472ФАО 270, 

ДКС4490ФАО 370.
Серед високоінтенсивних гібридів, що 

максимально використовують елементи 
технології, є ДКС2870ФАО 210, ДКС3203ФАО 240, 

ДКС3759ФАО 290, ДКС4014ФАО 310.

Компанія «Піонер» представлена на рин-
ку насіння кукурудзи України гібридами із 
ФАО 190–490, що дають змогу обрати най-
оптимальніший варіант для вирощування у 
певній природній зоні. 

Поряд із великою кількістю холодо- та по-
сухостійких гібридів є досить велика лінійка 
продуктів, придатних до вирощування як 
монокультура – це гібриди PR39H32ФАО 220 

та PR39G83ФАО 230. Також їхньою перева-
гою є адаптованість до холодних та вологих 
умов, виражена компенсаційна здатність за 
нерівномірної густоти рослин, пластичність 
із доброю посухо- та жаростійкістю. Гібрид 
PR39B76ФАО 280, окрім придатності до піз-
нього висіву, високої стійкості до вилягання, 
толерантний до пошкодження кукурудзя-
ним метеликом. До цієї категорії відносять-
ся також гібриди Р7709ФАО 190, Р8521ФАО 220, 

PR39W45ФАО 220, P8000ФАО 230, P8529ФАО 280, 

P8659ФАО 290 та ін.
Новим етапом у генетиці кукурудзи є 

гібри ди за технологією AQUAmax®. Зокре-
ма, це  P8523ФАО 260, P9175ФАО 330, P9241ФАО 360, 

P9911ФАО 440, P0216ФАО 480, які мають виражену 
високу вологовіддачу, пристосовані до спе-
котних та посушливих умов вирощування.

Еталоном кукурудзи для продовольчих 
цілей є гібрид PR39R20ФАО 290 – простий, із 
кремнистоподібним типом зерна. Придат-
ний для раннього висіву, поєднує холодо- 
та посухостійкість, має швидкий стартовий 
ріст. За виробництва крупи має високий ви-
хід крупної фракції. 

Селекція ЗААТБАУ представлена по-
над 20-ма висококонкурентнимими гі-
бридами кукурудзи із ФАО від 220 до 370: 
ГРІМАЛЬДІФАО 260, ДАНУБІОФАО 260, ПЕЛАР-

КОФАО 320, КЛАДІОФАО 250 та ін.
Із гібридів селекції «Маїсадур» заслугову-

ють на увагу    МАС 14.ГФАО 180, МАС 25.ФФАО 250,

МАС 33.АФАО 320, МАС 36.АФАО 330, МАС 39.Т 

ФАО 350, МАС 44.А ФАО 380 та ін.
Компанія «Євраліс» пропонує досить вели-

кий асортимент гібридів кукурудзи – ДЕЛЬ-

ФІН ФАО 190, ЕС ЗІЗУФАО 210, ЕС ПАЛАЦЦОФАО 220,

ЕС ПАРОЛІФАО 260, ЕС ГАРАНТФАО 300, ЕС КУ-

БУСФАО 310, ЕС МОСКІТОФАО 350, ЕС СЕНСОРФАО 370.

Свою лінійку гібридів на українському 
ринку представляє  і компанія «Лімагрейн» :

ААЛВІТОФАО 210, АДЕВЕЙФАО 290, ДЖОДІФАО 280, 

ЛГ3232ФАО 260, ЛГ3255ФАО 250, ЛГ30.288ФАО 260, 

ЛГ30.325ФАО 310, ЛГ3258ФАО 250, ЛГ3285ФАО 270, 

ЛГ3330ФАО 340, ЛГ3350ФАО 350 та ін).
Соняшник – одна з найприбутковіших сіль-

госпкультур. У своєму портфоліо ми маємо 
гібриди як для класичної технології, стійкі до  
вовчка соняшникового (PR64F66, PR64F50, 

NK KONDI, NK BRIO, NK DELFI, SY_LASCALA, 
SY_KUPAVA, LG5550, TUNKA, MEGASUN, 
MAS 97.A, ES PETUNIA, ES BIBA, ES BESANA), 
так і придатні для вирощування за технологі-
єю Clearfield® (P64LC53, NK_NEOMA, NK_
ALEGO, ES AMIS CL, ES ARTIMIS, MAS 80.IR, 
MAS 95.IR, MAS 87.IR, LG5661 CL, LG5663 CL).

Поряд із продуктами за вказаними селек-
ціями наша компанія може запропонувати 
сільськогосподарським виробникам насіння 
кукурудзи та соняшнику всіх (на вибір покуп-
ця) селекцій, що представлені на ринку Укра-
їни, та дібрати оптимальну технологію виро-
щування культур у кожній природній зоні.

Сьогодні Україна посідає восьме місце в 
світі та перше у Європі за посівними площа-
ми та обсягами виробництва сої. Останні-
ми роками площі під соєю значно зросли і 
вона зайняла другу позицію серед основних 
олійних культур після соняшнику.

ТОВ «Спектр-Агро» пропонує товаро-
виробникам насіння сої провідної австрій-
ської компанії ЗААТБАУ, що вже понад 65 
років займається селекцією та насінництвом 
більше ніж 30-ти польових культур. 

Усі сорти сої ЗААТБАУ мають високі по-
тенціал урожайності  (до 5 т/га) та вміст біл-
ка в зерні (понад 40%), нейтральні до три-
валості світлового дня, що дає змогу висівати 
їх у ранні строки. Крім того, майже всі сорти 
мають світлий насіннєвий рубчик на зерні, 
що є досить важливою ознакою для експор-
ту та переробки сої. Окремо слід звернути 
увагу на характерну особливість сортів сої 
ЗААТБАУ: процес цвітіння у них відбуваєть-
ся знизу догори. Навіть потрапляючи в ст-
ресові ситуації, за яких рослини перестають 
цвісти, завдяки зазначеній особливості сорти 
цієї селекції здатні утворювати боби від са-
мого низу, аж до верхівки рослини.  

Асортимент сортів, які пропонує компанія 
ЗААТБАУ: МЕРЛІН, ЛІССАБОН, КОРДО-

БА, КАРДІФФ, КЕНТ, ПАДУА.
Також можемо запропонувати насіння 

гороху Стабіл (високорослий, пластич-
ний, стійкий до вилягання) та ярої пшениці 
ГРЕННІ (відмінний потенціал урожайності 
та якості зерна, підвищена здатність до ку-
щіння, потужній ріст та розвиток на початко-
вих етапах. Натура зерна 776–780 г/л, вміст 
клейковини 22–28%, якість клейковини 
95 одиниць ВДК) селекції ЗААТБАУ.

Крім насіння зернових ЗААТБАУ, наша 
компанія здатна забезпечити товаровироб-
ників ярою пшеницею КУБУС (високовро-
жайний сорт інтенсивного типу, різновид 
лютесценс. Вирізняється високою продук-
тивною кущистістю, що дає змогу зменши-
ти норму висіву до 3,0–3,5 млн насінин на 
гектар (цінна пшениця) та ярим ячменем 
АЛІСІАНА (дуже врожайний низькорослий 
сорт із високою стійкістю до вилягання та 
оптимальними якісними показниками для 
виготовлення комбікормів).

Насіння – один із ключових елементів, 
від вибору якого залежить отримання прибутку

Добре насіння – 
щедрий урожай
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икористання самохідного обпри-
скувача вигідне для будь-якого фермера або 
агропідприємства, особливо якщо там виро-
щують соняшник чи ріпак. Одним із таких агре-
гатів є HARDI Альфа Evo 4100. 

Про переваги роботи цього 

обприскувача розмовляємо 

з Володимиром Рудою, регіональним 

директором східного регіону, 

ТОВ «Спектр-Агротехніка»:

– Володимире, ТОВ «Спектр-Агротех-

ніка» є офіційним дилером компанії HARDI 

в Україні, тож Ви добре знаєте про особли-

вості експлуатації моделі Альфа Evo 4100.

– Це інтелектуальний і водночас надійний 
обприскувач. Обприскувачі цієї моделі дуже 
популярні у Нідерландах та інших країнах 
Західної Європи. До того ж цей агрегат має 
надійну і просту конструкцію та пристосова-
ний до важких умов експлуатації (і в умовах 
України також). За регулярного й правиль-
ного технічного обслуговування обприску-
вачі HARDI Альфа витримують цілодобове 
використання багато сезонів поспіль у важ-
ких умовах – без поломок.

Особливо хочеться відзначити те, що ці об-
прискувачі обладнані спеціальною системою 
повітряної підтримки TWIN, наявність якої дає 

змогу проводити обприскування і вносити пе-
стициди, мікродобрива та іншу агрохімію на-
віть під час вітру. Як відомо, зазвичай доцільно 
проводити обприскування тільки тоді, коли 
вітру немає: рано вранці (до 11:00), вночі та вве-
чері, коли вітер стихає (зазвичай не раніше ніж 
із 20.00). В інший час здебільшого дме сильний 
вітер, особливо навесні, й обробки посівів пе-
стицидами проводити не можна. 

Система повітряної підтримки TWIN дає 
змогу проводити ефективні обприскування 
пестицидами навіть за помірного вітру. А це 
додатково дає значну кількість робочого часу 
в сезон, тобто обробити самохідним обприску-
вачем, обладнаним такою системою, можливо 
вдвічі більшу площу. А це суттєвий додатковий 
прибуток, якщо перерахувати на гроші.

Також хочеться відзначити простоту тех-
нічного обслуговування самохідного обпри-
скувача HARDI Альфа, що дуже важливо для 
інженера, і легкість заміни запасних частин.

– Звісно, для українців важливий до-

свід використання машин у локальних 

умовах, чи так це з вашими клієнтам? 

– Один із обприскувачів HARDI Альфа у нас 
придбало ФГ «Тріскало» (Дніпропетровська 
обл.), де він дуже добре себе зарекомендував 
за інтенсивного практичного використання.

Технічні характеристики обприскувача, 
поставленого у господарство:
• Alpha evo TF 4100/30 + система AutoHight;
• TF (Twin Force) – повітряна підтримка;
• 4100 л – бак для агрохімії;

• ширина штанги – 30 м;
• AutoHight – автоматична підтримка висо-

та штанги;
• змінна ширина колії;
• кліренс – 165 см;
• автопілот;
• повний привід.

Через три сезони використання (спільно з 
представником HARDI, журналу The Ukrainian 
FARMER, ФГ «Тріскало» і дилера) провели 
аналіз виконаної роботи обприскувача HARDI 
Alpha evo 4100 (обладнаного системою TWIN) у 
цій агрофірмі та оцінку фінансових і практичних 
вигод від його використання. Як з’ясувалося, 
були отримані дуже цікаві результати викори-
стання обприскувача.

Відповісти на запитання, що саме 

дало використання обприскувача HARDI 

Alpha evo 4100 протягом трьох років 

експлуатації «у полях», погодився 

відомий професіонал аграрного бізнесу – 

Олександр Вальчук:

– Які основні сільськогосподарські 

культури ви вирощуєте та яку техніку при 

цьому використовуєте?

– Ми обробляємо близько 2500 га. Ви-
рощуємо соняшник, сою, озимі пшеницю та 
ріпак. Сучасні технології вирощування куль-
тур передбачають велику кількість обпри-
скувань різними препаратами за вегетацію. 
Також ми вносимо КАС і мікродобрива. Біль-
шість основних машин, використовуваних 

у аграрному виробництві наших польових 
культур, імпортні. Незважаючи на те, що у нас 
в агрофірмі вже були два імпортних обпри-
скувачі (самохідний і причіпний), три роки 
тому придбали ще один новий самохідний 
обприскувач – HARDI Alpha evo 410. Позаяк 
наявні обприскувачі вже не справлялися з об-
сягом робіт. Оскільки всі обприскування по-
трібно проводити якісно та своєчасно, тільки 
тоді вони будуть ефективними і приносити-
муть економічний прибуток.

– Скажіть, що вплинуло на ваш вибір 

саме HARDI Alpha evo 4100, адже на рин-

ку представлено дуже багато самохідних 

обприскувачів?

– Ми дуже серйозно і ретельно підійшли 
до вибору агрегату та довго придивлялися до 
різних самохідних обприскувачів, які вико-
ристовують сусідні успішні агрофірми. Також 

ми ознайомилися з міжнародним досвідом і 
характеристиками більшості представлених 
на ринку обприскувачів. Адже якщо помили-
тися на самому початку, потім ці помилки вже 
не виправити. Також ми постійно орендували 
різні самохідні обприскувачі для роботи в на-
шому господарстві й порівнювали якість їх-
ньої роботи та простоту експлуатації.

Основними критеріями, крім ціни, були 
надійність і можливість роботи у вітряну пого-
ду, позаяк агрофірма розміщена у степовій зоні 
України, де завжди дме досить сильний вітер 
у денний час. Тому ми обрали HARDI Alpha із 
системою повітряної підтримки TWIN, яка дає 
змогу якісно працювати у вітряну погоду. І як 
показав час, ми не помилилися й зробили пра-
вильний вибір. Тепер ми дуже задоволені цим 
обприскувачем, адже він нас ні разу не підвів, 
навіть попри те, що експлуатували його досить 
інтенсивно протягом трьох років.

– Скажіть, які переваги дає HARDI Alpha  

фермеру?

– Якщо порівнювати з іншими більш 
складними машинами, то тут все просто й 
зрозуміло. Обприскувач простий у нала-
штуванні, введенні в експлуатацію та під час 
експлуатації складнощів не було. Інвестиції 
в покупку і подальше використання такого 
обприскувача нижче, ніж у більшості конку-
рентів імпортного виробництва.
• Обприскувач має інтуїтивно зрозуміле 

управління й електроніку. Спочатку я на-
вчився працювати на ньому сам, потім 
навчив ще двох операторів, при цьому ве-
ликих складнощів не виникало.

• Можна працювати навіть під час вітру в 
10 м/с, але оптимально не більше 5–7 м/с.

• Завдяки системі TWIN він може працювати 

у вітряну погоду, коли всі інші обприскува-
чі стоять. 

• За сезон оприскувач у нас напрацьовує до 
12 тис. га без поломок.

• Хочеться відзначити можливість швидкого 
заправлення робочим розчином обприску-
вача – тільки 12 хв і машина вже заправлена 
й пішла працювати у поле.

• М’яка підвіска та крабовий хід обприскувача 
дуже зручні, особливо за роботи на нерівних 
полях і по вологому ґрунту навесні.

• Ми вносили дуже багато КАС для піджив-
лення озимої пшениці та інших культур 
(до 500 т за сезон). КАС – досить агресив-
на й «важка» речовина для обприскувача. 
Обприскувач HARDI Alpha чудово впорав-
ся і з цим завданням та відпрацював без 
будь-яких поломок.

• Однією з переваг системи TWIN, яка вста-
новлена на нашому обприскувачі, є висока 
ефективність роботи і відмінне покриття всієї 
рослини робочим розчином: від верхівки до 
найнижчих листків; тих культур, які мають 
густу вегетативну масу, в нашому випадку – 
це соняшник і ріпак. Також під час обприску-
вання озимої пшениці завдяки системі TWIN 
забезпечується хороше покриття бур’янів, 
що перебувають біля поверхні ґрунту.

• Завдяки високому кліренсу обприскувача ми 
успішно проводили обприскування ріпаку та 
соняшнику (французькі гібриди) по вже до-
волі високих рослинах, що дало хороший 
економічний ефект, при цьому обприскувач 
навіть не ушкоджував рослини.

• Окремо хочеться відзначити своєчасне й 
якісне технічне обслуговування машини.
– Який же прибуток приносить цей об-

прискувач?

– По-перше, це додаткова прибавка вро-
жайності від можливості обприскування висо-
костебельних культур – соняшнику і ріпаку.

По-друге, ми провели дослід. Працювали на 
сої звичайним причіпним імпортним обприску-
вачем та самохідним Alpha evo. Єдине розход-
ження у досліді – це вид обприскувача. Тільки 
завдяки використанню HARDI Alpha із системою 
TWIN ми отримали додаткову прибавку врожаю 
сої 3 ц/га, а це додатково 110 $/га за ціни на сою 
360 $/т. Тому ми плануємо купити ще один та-
кий новий обприскувач, адже його застосуван-
ня, крім того, що значно спрощує роботу ферме-
ра та економить такий важливий ресурс, як час, 
приносить і реальний додатковий прибуток.

Cамохідний обприскувач 
Hardi Alpha Evo – 

надійна інвестиція
Про основні переваги використання самохідного 

обприскувача у фермерському господарстві

В Олексій Орлов,
кандидат с.-г. наук

aleksey.orlov@agpmedia.com.ua

Володимир Руда – 
інженер та експерт із аграрної техніки

Олександр Вальчук, 
керівник аграрного бізнесу 

ФГ «Тріскало» (Дніпропетровська обл.)

Самохідний обприскувач Альфа Evo TF 4100/30 + система TWIN. Надійна машина зі зрозумілим управлінням

Наш обприскувач Alpha evo TF 4100/30 та його робота на ріпаку (фото Олександра Вальчука)
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Дорогу осилить той, 
хто йде

Сергій Осадчий – один із сучас-
них представників українського бізнесу. Саме 
українського. На його думку, Україна не мати-
ме серйозного економічного поступу, а отже і 
майбутнього, без власного новітнього техно-
логічного, високопродуктивного виробництва. 
Перед тим, як прийняти важливе рішення, 
Сергій Степанович все зважить, вмотивує, пе-
редбачить реальну віддачу. Його аналітичне 
мислення закладене ще батьком, Степаном 
Сергійовичем, який очолював господарство, а 
також здобуте освітою та досвідом практичної 
роботи. Ніколи не гнався за посадами, а своє 
призначення бачив у відповідальному і твор-
чому виконанні покладених на нього обов’яз-
ків. Із 2007 року – генеральний директор агро-
промислової компанії «Маїс».

– Сергію Степановичу, з чого розпо-

чиналася робота компанії «Маїс» і чому 

саме насінництво?

– Насамперед зазначу, що нинішнього 
року «Маїсу» виповнюється 25 років – це 
вагомий ювілей. Бізнес-проект формувався 
командою, яку згуртував навколо себе Сер-
гій Терещук. До неї одними із перших ввійшли 

його друзі юності – Сергій Пасєка, ровесники 
з Уманського сільгоспінституту, зокрема Олег 
Калінчук, а згодом покликали і мене. Звабли-
вою була сама ідея. У Центральній Україні до 
появи «Маїсу» не було насінництва кукурудзи 
власної селекції. На ринку домінував амери-
канський «Піонер», який реалізовував свої 
гібриди тільки за долари. А де їх тоді було 
взяти, коли за тонну товарної кукурудзи виру-
чали мізерних 200 гривень? Спроби і зусилля 
Володимира Плютинського, що господарює 
на Рівненщині, його селекційна школа – 
приклад позитивний, який ми врахували, 
але його масштаби – радше регіональні і не 
розв’язували проблем кукурудзівників усієї 
України. Вітчизняний ринок потребував гі-
бридів дешевших і доступних для аграріїв. 
Розпочинали реалізацію задуму разом із тим 
самим «Піонером» – із ним пройшли перші 
кроки становлення, збудували калібруваль-
ний завод на околиці Білозір’я. Вони пере-
дали нам передові технології виробництва 
насіння, що дало змогу заявити про себе на 
ринку України.

– То було на початку, а якою компанія 

є нині?

– «Маїс» перетворився у корпорацію, 
до якої входять шість фермерських гос-
подарств та чотири сільгосппідприємства. 
Розташовані вони всі у Черкаській області, 
на відстані в межах 150 км одне від одного. І 
це економічно виправдано, бо зменшує ри-
зик втрат урожаю від граду, посухи та інших 
примх погоди. А от структурні підрозділи 
розміщені у Чигиринському, Черкаському, 
Золотоніському, Тальнівському районах.

«Маїс» став відомий в Україні і садівни-
цтвом. На 150 га добірно плодоносять яблу-
ні, груші, а в сусідній Боровиці діє сучасне 
фруктосховище на 5 тис. т. Яблуко, яке ви-
явилось нестандартним, іде на поживний 
та смачний сік. За прикладом США, Фран-
ції, Молдови заклали і горіхові сади. Виро-
щуємо не тільки надзвичайно корисні для 
здоров’я людей плоди, а й саджанці горіхів 
реалізуємо для потреб різних організацій і 
населення. І ростуть вони вже на 2 тис. га. 
З нами тепер співпрацюють кращі зарубіж-
ні фірми: КWS, «Монсанто», «Косад Се-
манс», «Лімагрейн», «Євраліс». Збудували 
найсучасніший і найбільший в Україні ка-
лібрувальний завод. На ньому встановили 
обладнання відомої данської фірми «Кімб-
рія». Продукцію «Маїсу» охоче купують у 18 
областях України.

– Повернімося до насінництва, це склад-

не високотехнологічне виробництво?

– Так, воно залежить від добору квалі-
фікованих кадрів, світових технологій, су-
часної техніки та засобів захисту рослин. 
У нас тепер свій селекційний відділ і ми 
тісно співпрацюємо з Інститутом степової 

зони, що у Дніпропетровську. Уже маємо 
й результат – зареєстровано десять гібри-
дів кукурудзи. Щодо техніки, то у нас вона 
теж високоефективна, тому у стислі терміни 
виконуємо всі належні агротехнічні заходи. 
Особливу увагу приділяємо зрошенню. Сьо-
годні його застосовуємо на 3,5 тис. га, най-
ближчим часом плануємо прокласти ще на 
3 тис. га, що становитиме половину земель 
компанії. Не менш важливим аспектом є хі-
мічний захист рослин – обробка гербіцида-
ми, фунгіцидами та живлення добривами. 
І тут важливо правильно обрати надійного 
та високопрофесійного партнера. Із усього 
розмаїття компаній на ринку ми надали пе-
ревагу «Спектр-Агро».

- Розкажіть як складається ваша спів-

праця зі «Спектр-Агро» у цьому напрямі?

– Уже шість років співпрацюємо з компані-
єю «Спектр-Агро» та ще ні разу не пошкоду-
вали про свій вибір! «Спектр-Агро» постачає 
дуже якісні продукти, її цінові пропозиції 
гнучкі й взаємовигідні для обох партнерів. 
Фахівці компанії професійно підготовлені та 
обізнані з новими технологіями боротьби з 
шкідниками і хворобами рослин, відпові-
дально виконують укладені з нами договірні 
умови.  Їхні рекомендації дають позитивні 
результати, сприяють підвищенню ефек-
тивності нашого виробництва, зокрема за-
безпечують захист посівів пшениці, ячменю, 
кукурудзи, сої. Без своєчасних обробок саду 
ми не мали б таких якісних і смачних яблук. 
А високою врожайністю кукурудзи та соняш-
нику ми завдячуємо коректно розробленій 
програмі живлення мікродобривами Спек-

трум Корн Мікс та Спектрум Zn+S. Анатолій 
Романович Зубачов і як регіональний керів-
ник «Спектр-Агро», і як науковець особи-
сто цікавиться й опікується полями та садами 
«Маїсу», за що ми йому дуже вдячні.

– Поділіться секретами управління ве-

ликою компанією.

– Зазначу, що ми реалізуємо власну кон-
цепцію розвитку «Маїсу». У ній немає мети 
створити великий холдинг із сотнями ти-
сяч гектарів землі. Під терміном «велика 
компанія» ми розуміємо підприємство не 
за обсягом орендованої землі, а за висо-
кою продуктивністю із гектара. До землі ми 
ставимося бережно, не виснажуємо її, зба-
лансовано вносимо органічні та мінеральні 
добрива, дотримуємося всіх вимог агротех-
ніки обробітку та рекомендованих сівозмін. 
Тож наші поля завжди милують око і щедро 
віддячують нам урожаєм.

Це з одного боку. А з другого – людяні й 
доброзичливі стосунки із власниками паїв. 
Ми не скупимось на відсотки оплати за пай. 
Ні на йоту не зазіхаємо на їхні інтереси. Під 
патронатом «Маїсу» вся соціальна сфера 
сіл, де мешкають наші пайовики. Однак є ще 

й третя складова. Керувати – це не коман-
дувати, не диктувати. У нас децентралізація 
не на словах. Кожен підрозділ самостійний, 
має статус юридичної особи, відповідає за 
кінцевий результат господарювання. На 
раді директорів ми погоджуємо і затвер-
джуємо бізнес-плани, а потім контролюємо 
їхнє виконання.

А тепер трішки пофілософствуємо. 
Мені дуже подобається вислів: «Дорогу 
долає той, хто йде». Тож 25-й рік «Маїс» 
крокує зі сходинки на сходинку – все 
вище і вище.

– Побутує думка, що успішні справи 

даються непересічним. 

– Та звичайний я. Все людське мені не 
чуже. Милуюсь природою без рушниці і 
спінінга. Бо все живе має своє призначення. 
Захоплююсь Булгаковим. «Білу гвардію» і 
сьогодні іноді перечитую (як в око стріляє 
письменник-провидець). Наша незгурто-
ваність і розбрід згубили Народну Україну, 
а сусіди-вороженьки розтоптали кованим 
чоботом нашу волю, згубили нашу Неза-
лежність. І ось знову все повторюється. Тож 
коли ми схаменемося!?

Зростання «Маїсу» повчальне, ми ма-

ємо йти своїм шляхом, не зупиняючись 

ні на крок.

Рубрику «СПЕКТР Партнер» ми розпочинаємо із історії 
успіху одного з найбільших партнерів нашої компанії – 
АК ТОВ «Маїс», з якою нас пов’язують тісні партнерські 

стосунки вже протягом шести років
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Усьогоднішніх ринкових умовах 
кожна компанія будує стратегію свого роз-
витку, закладаючи в неї умови збільшення 
прибутків, зменшення витрат і забезпе-
чення своєї конкурентоздатності на ринку. 
Одним із шляхів забезпечення виконання 
всіх цих умов є ефективне управління ло-
гістикою підприємства, яка сьогодні стала 
невід’ємною частиною будь-якої господар-
ської діяльності..

Кожна сфера застосування має свої осо-
бливості розуміння терміну «логістика». У 
загальному розумінні логістикою називають 
процеси, пов’язані з транспортуванням, збе-
ріганням та обробкою матеріальних ресурсів, 
продуктів незавершеного виробництва або 
готової продукції. В сфері дистрибуції логіс-
тика відіграє ключову роль у правильному та 
раціональному розподілі товару, організації 
й координації процесів закупок, транспорту-
ванні та зберіганні товару.

У діяльності компанії «Спектр-Агро» де-
партамент логістики займає одне із ключових 
місць. Департамент складається із директора 
та 23 логістів, що займають свої місця безпо-
середньо на кожному із структурних підроз-
ділів нашої компанії по всій Україні. Кожне 
представництво має свій склад для зберіган-
ня товару й оперативного постачання його 
до клієнта. У свою чергу Центральний офіс 
має у своєму користуванні спеціалізований 
складський комплекс у м. Обухів, який об-
ладнаний сучасною складською технікою, 
що включає в себе митний та комерційний 
склади, де зберігаються засоби захисту рос-
лин, насіння та мікродобрива. Завдяки цьо-

му Центральний офіс має змогу безперервно 
забезпечувати товаром регіональні струк-
турні підрозділи, тому вони завжди мають 
великий асортимент товару на своїх складах 
для забезпечення будь-яких потреб кінце-
вого споживача. Враховуючи той факт, що 
на цьому складському комплексі свій товар 
зберігає переважна кількість постачальників, 
це дає нам змогу оперативніше отримувати 
замовлений товар та проводити доставку 
його до наших клієнтів в короткий термін. 
Центральний офіс забезпечує товаром регіо-
нальні структурні підрозділи, які, своєю чер-
гою, оперативно забезпечують потреби кін-
цевих споживачів. Одним із найпотужніших 
представництв з розвиненою логістикою є 
Полтавське, що за сезон перевозить понад 
20% посівних одиниць насіння та засобів 
захисту рослин від загального об’єму компа-
нії. Також своїми «логістичними успіхами» 
можуть похизуватися Вінницьке, Сумське та 
Черкаське представництва. Нагадаємо, що у 
номінації на кращого менеджера з логістики 
2015 року перемогу здобув Олександр Гуди-
менко із Вінницького представництва.

Для ефективного й оперативного вико-
нання поставлених завдань наш департамент 
логістики працює як з різними видами тран-
спорту, так і з кур’єрською службою доставки. 
Враховуючи те, що доставка товару до місця 
призначення завдання не із легких, для його 
вирішення потрібно ретельно продумати 
весь шлях руху товару, врахувати всі деталі, 
починаючи від характеру вантажу (ЗЗР, на-
сіння, добрива), планування маршруту, типу 
завантаження-розвантаження і закінчуючи 

безпосередньо транспортуванням вантажу з 
оформленням усіх необхідних документів. Усі 
співробітники департаменту постійно стика-
ються з нестандартними ситуаціями, для ви-
рішення яких потрібно проявляти неабиякий 
професіоналізм, креативність та кмітливість. 
Завдяки налагодженості всіх бізнес-проце-
сів, професіоналізму кожного окремо взятого 
співробітника департаменту логістики такі си-
туації вирішуються без особливих проблем. 

Логістичні процеси компанії «Спектр-

Агро» орієнтовані на постачання якісного то-
вару в необхідній кількості, в потрібне місце, 
своєчасно та з мінімальними затратами, саме 
тому наші клієнти завжди можуть бути впев-
нені, що товар отримають вчасно, а посівну 
виконають в строк. «Спектр-Агро» – лише 
якісний логістичний сервіс!

Логістика як інструмент 
ефективного менеджменту

Універсальний неселективний  гербіцид 

для знищення однорічних та багаторічних бур’янів

Препарат швидко проникає через листкову пластину у 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 та чагарникової рослинності.

• Можливість застосування препарату по стерні та у якості десиканту широкого спектру 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!

Загальне фото Департаменту логістики

Справа Директор департаменту 

логістики Пилипченко Леонід, зліва 

кращий логіст 2015 року Олександр 

Гудименко (Вінницьке представництво)



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

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

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

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

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

(0432) 65 89 19

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

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

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

(0569) 69 62 82

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

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

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

(06143) 4 47 74

7 Київське представництво     

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

(044) 520 94 30;

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

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

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

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

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

(067) 232 84 15

11 Львівське представництво
79026
вул. Персенківка, 19
м. Львів 

(032) 270 07 33

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

(0482) 394 700

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

(0532) 50 80 53

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

(067) 501 32 97

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

(0542) 600 136   

16 Тернопільське представництво

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

(0352) 22 51 19

17 Харківське представництво                         

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

(067) 547 77 03

18
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

19 Хмельницьке представництво
29008
м. Хмельницький, вул. Демитрова, 4 

(0382) 67 09 99

20 Черкаське представництво

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

(0472) 55 09 88 (факс)

21 Чернігівське представництво     

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

(067) 445 53 75

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР - АГРО»


