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Добриво для позакореневого підживлення зернових 
колосових олійних та технічних культур. Продукт із 
оптимальним складом елементів живлення. Оптимізує 
процеси дихання, посилює накопичення хлорофілу та 
утворення цукрів

MnPro
СКЛАД ПРЕПАРАТУ:

Mn Cu Zn

330 г/л 110 г/л 84 г/л
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НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Пазін Руслан Васильович

Директор

Освіта: 1998–2002 рр. 
Дніпропетровський державний 
аграрний університет, базова вища 
освіта за напрямом підготовки 
«Агрономія», кваліфікація бакалавра 
вченого агронома. 

1998–2003 рр. Дніпропетровський 
державний аграрний університет, повна вища освіта 
за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація агроном-
технолог, отримав диплом спеціаліста. 

2003–2004 рр. Дніпропетровський державний 
аграрний університет, повна вища освіта за 
спеціальністю «Агрономія», кваліфікація агроном-
дослідник, диплом магістра.

Досвід роботи: ТОВ «Дніпрооблагрохім», м. Дніпро, 
менеджер із засобів захисту рослин (2004–2005 рр.), 

ТОВ «Приват-Агроцентр», м. Дніпро, менеджер із 
засобів захисту рослин, комерційний відділ (2005– 

2008 рр.); ТОВ «Приват-Агроцентр», м. Дніпро, 
регіональний агроном холдингу, агрономічний відділ 
(2008–2010 рр.); ТОВ «Август-Україна», менеджер зі 
збуту, Дніпропетровська область (2010–2014 рр.); 

ТОВ «Август-Україна», директор східного регіону 
(2014–2018 рр.); ТОВ «Август-Україна», директор 
комерційний (2018–2022 рр.).

Мій життєвий девіз: «Йти тільки вперед, до мети». 

Хобі: риболовля.

Департамент мікродобрив

Мельничайко Тамара Миколаївна

Заступник генерального 

директора 

Освіта: закінчила Український інститут 
інженерів водного господарства у 1983 
році, спеціальність – інженер-економіст 
(диплом з відзнакою).

Досвід роботи: свою трудову 
діяльність розпочала на Рівненському 
заводі тракторних агрегатів на посаді 
економіста (1983–1993 рр.). У 1993 р. 
почала працювати у компанії «РАЙЗ» фінансистом-економістом. 
Коли компанія почала бізнес із міжнародними постачальниками 
пестицидів, була переведена на посаду менеджера з постачання 
і відповідала за контакти з іноземними виробниками – «Байєр», 
«Монсанто», «Дюпон» та ін. У вересні 1998 р. отримала 
пропозицію від японської компанії «Сумітомо Корпорейшн», яка 
готувалась до відкриття дочірньої української компанії «Самміт-
Агро Юкрейн». Після відкриття компанії в 1999 р. я почала 
працювати на посаді логіста, потім комерційного директора. 
А з 2013 р. була призначена генеральним директором компанії. 
У 2022 р. прийняла ще одну пропозицію від «Сумітомо 
Корпорейшн» – співвласника компанії «Спектр-Агро», тож із 
1 липня цього року я працюю у ТОВ «Спектр-Агро» на посаді 
заступника генерального директора. Сподіваюсь, що зможу 
докласти зусиль для подальшого зростання компанії та 
добробуту її співробітників.

Мій життєвий девіз: «Немає нічого неможливого! 
Мрії перетворюйте у плани, а плани – у здійснені мрії!».

Хобі: у вільний час люблю подорожувати, відкривати для себе 
нові куточки планети. А ще – вирощувати квіти й прикрашати 
свій двір.

ЦО

Соловйов Роман Павлович

Менеджер регіональний

Освіта: вища. У 2015 р. закінчив 
Сумський державний педагогічний 
університет ім. Макаренка, у 2008 р. – 

Сумський національний аграрний 
університет, у 2005 р. – Шосткинський 
хіміко-технологічний коледж ШІ СумДУ. 

Досвід роботи: починав у 2002 р. 
спортсменом-інструктором з баскетболу, 
у 2005 р. перейшов у будівельне управління «Дніпро-міст», 
із 2006 р. ВАТ «Конотопський завод із ремонту дизель-потягів», 
майстер дільниці з ремонту електроустаткування дизель-потягу 
ЕВРЦ, а з 2012 по 2021 рр. служба за контрактом у ДПСУ.

Мій життєвий девіз: «Використовуй кожен шанс у житті так, 
ніби він є останнім».

Хобі: баскетбол, риболовля.

Департамент товарів для населення

Компанія «Спектр-Агро» – 
не тільки надійний бізнес-

партнер та постачальник, але 
й чудовий роботодавець, який 

піклується про своїх працівників 
і має відмінну репутацію. 

Наша динамічна команда 
не стоїть на місці, а розвивається 

та поповнюється свіжими 
головами й силами. До вашої 

уваги представляємо нових 
співробітників у рубриці 

«Нові обличчя».
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Кисіль Валерій 
Станіславович

Директор

Освіта: вища, закінчив магістратуру 
в НУБіП.

Досвід роботи: 5 років агрономії в 
СТОВ «ЗК» ХОРС», 5 років досвіду 
регіонального представника ТОВ 
«Байєр», 2 роки у відділі маркетингу, 
ТОВ «Байєр», 6 років управлінського досвіду, 
ТОВ «Август-Україна».

Мій життєвий девіз: «Усе можливо, варто лиш правильно того 
захотіти і точно знати, що це саме те, чого ти насправді хочеш».

Хобі: закоханий у риболовлю, капітан команди CarpTimers.

Департамент розвитку власних продуктів

Канак Олександр 
Іванович

Менеджер із збуту

Освіта: повна вища, закінчив 
Черкаський національний університет 
ім. Б. Хмельницького за спеціальністю 
«Біологія та хімія».

Досвід роботи: з 2014 р. свою трудову 
діяльність пов’язав із аграрним 
бізнесом.

Мій життєвий девіз: «Життя – це постійний рух вперед!».

Хобі: спорт.

Черкаське представництво
Диченко Сергій 
Віталійович

Менеджер із збуту

Освіта: Хорольський державний 
агропромисловий коледж, 
молодший спеціаліст за спеціальністю 
«Організація і технологія ведення 
фермерського господарства» 
(1999–2002 рр.).

Досвід роботи: ТОВ «Чиста Криниця» (2005–
2022 рр.), 2005 р. прийнятий на посаду агронома, 
2006 р. переведений на посаду головного агронома, 
2019 р. – директор із виробництва.

Мій життєвий девіз: «Живи, поки живеш, 
і нічим не журись!».

Хобі: полювання та догляд за садом.

Полтавське представництво

Задорожня Ірина 
Тимофіївна

Комірник

Освіта: закінчила Тернопільську 
республіканську школу декораторів-
рекламодавців. Здобула спеціальність 
художник-декоратор. 

Досвід роботи: за фахом працювала 
три роки.

Мій життєвий девіз: «Життя на позитиві».

Хобі: художник-декоратор.

Дніпропетровське представництво

Полюхович Оксана 
Миколаївна

Менеджер з логістики 

Освіта: закінчила Рівненський 
державний гуманітарний університет 
за спеціальністю «Економічна 
кібернетика».

Досвід роботи: 2013–2016 рр., 
кредитний фахівець у ПАТ «ПУМБ», 
2016–2020 рр. – менеджер із збуту в ТОВ «Ріва Трейд» та 
ПП «Тиква».

Мій життєвий девіз: «Життя одне – живи щасливим».

Хобі: Подорожі, скелелазіння, SUP board.

Рівненське представництво

Синиця Леся Іванівна

Менеджер регіональний

Освіта: Дніпропетровський державний 
аграрний університет. Спеціальність 
«Менеджмент організацій».

Досвід роботи: ТОВ «ЛАРАН», 
економіст.

Мій життєвий девіз: «Усе під силу».

Хобі: Спорт, мистецтво, туризм, 
мандрівки.

Департамент товарів для населення
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СПЕКТР Поради юриста

1. Воєнний стан, як обставина 
непереборної сили 
(форс-мажор)

У результаті військової агресії російської 
федерації проти України, що стала підста-
вою для введення указом президента №64 
воєнного стану з 5:30 ранку 24 лютого 2022 
року на термін 30 діб або до його офіцій-
ного завершення (далі – війна росії проти 
України), важливого значення набула по-
треба детальної конкретизації у господар-
ських договорах випадків форс-мажору, 
коли сторона звільняється від виконання 
взятого на себе зобов’язання. З визначен-
ня «форс-мажор», яке перекладається з 
французької мови як «вища сила», можна 
зробити висновок, що це непередбачувані 
обставини, які не залежать від волі сторін 
договору, за яких неможливо виконати по-
кладені на них зобов’язання.

Що саме підпадає під поняття «випадок» 
чи «непереборна сила» або більш звичне 
для людського слуху визначення «форс-ма-
жор», а також як довести, що сторона не 
може виконати зобов’язання саме через 
обставини, які від неї не залежали?

Українське законодавство не містить по-
няття «форс-мажору», проте ми можемо 
знайти згадку про таке визначення як «об-
ставини непереборної сили» в Цивільно-
му та Господарському кодексах. Стаття 218 
Господарського кодексу України передба-
чає, що суб’єкт господарювання за пору-
шення господарського зобов’язання несе 

господарсько-правову відповідальність, 
якщо не доведе, що належне виконання 
зобов’язання виявилося неможливим внас-
лідок дії непереборної сили, тобто надзви-
чайних і невідворотних обставин за певних 
умов здійснення господарської діяльності. 
У ст. 617 Цивільного кодексу України за-
значено, що особа, яка порушила зобов’я-
зання, звільняється від відповідальності за 
його порушення, якщо вона доведе, що це 
сталося внаслідок випадку або неперебор-
ної сили.

Більш чітке визначення «форс-мажору» 
міститься у Конвенції ООН про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів: сто-
рона не несе відповідальності за невико-
нання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо 
доведе, що воно було викликане перешко-
дою поза її контролем, а також що від неї 
нерозумно було б очікувати прийняття до 
уваги цієї перешкоди під час укладення до-
говору, уникнення чи подолання цієї пере-
шкоди або її наслідків.

Тобто обов’язковими умовами звільнен-
ня від виконання зобов’язань, по-перше, є 
обставини, які склалися, мають бути поза 
контролем сторони зобов’язання; по-друге, 
сторона не мала можливості передбачити 
виникнення таких обставин під час укла-
дання договору.

Також зазначеною Конвенцією передба-
чається, що сторона, яка не виконує свого 
зобов’язання, має повідомити іншу сторону 
про перешкоду та про її вплив на здатність 

здійснити виконання. Якщо це повідомлен-
ня не було отримане іншою стороною впро-
довж розумного строку після того, як про цю 
перешкоду стало чи мало було стати відомо 
стороні, яка не виконує свого зобов’язання, 
ця сторона несе відповідальність за збитки, 
які є результатом того, що таке повідомлен-
ня не було отримане.

Щодо встановлення факту настання 
форс-мажору, слід зазначити, що відповід-
но до Закону України «Про торгово-про-
мислові палати в Україні», виключною 
компетенцією засвідчувати зазначену подію 
наділена Торгово-промислова палата Укра-
їни (далі – ТПП України) та її регіональні 
підрозділи.

ТПП України оприлюднила лист від 
28.02.2022 р. №2024/02.0-7.1, яким засвід-
чила форс-мажорні обставини (обставини 
непереборної сили), а саме воєнну агре-
сію рф проти України, що стало підставою 
введення воєнного стану із 05 години 30 
хвилин 24.02.2022 р., підтвердивши, що 
«…зазначені обставини з 24.02.2022 до їх 
офіційного закінчення є надзвичайними, 
невідворотними та об’єктивними обстави-
нами для суб’єктів господарської діяльності 
та / або фізичних осіб по договору, окре-
мим податковим та / чи іншим зобов’язан-
ням / обов’язком, виконання яких / -го на-
стало згідно з умовами договору, контракту, 
угоди, законодавчих чи інших нормативних 
актів і виконання відповідно яких / -го стало 
неможливим у встановлений термін внаслі-

ДЕЯКІ ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ 
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ, 

СПРИЧИНЕНОГО АГРЕСІЄЮ ПРОТИ УКРАЇНИ
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док настання таких форс-мажорних обста-
вин (обставин непереборної сили)».

Цей лист ТПП – не є гарантією амністії за 
будь-які порушення договорів чи законо-
давчих правил! Введення воєнного стану та / 
або воєнні дії справді вважаються форс-ма-
жорними обставинами, що є підставою для 
звільнення від відповідальності за порушен-
ня договору чи окремих норм законодавства 
(наприклад, податкового), ОДНАК лише за 
умови, що саме ці обставини й стали причи-
ною порушень. Інакше кажучи, не потрібно 
допускати зловживань або списувати на 
воєнний стан будь-які порушення.

Також варто наголосити, що відповідно 
до ст. 617 ЦКУ форс-мажор (він же обста-
вини непереборної сили) звільняє лише від 
відповідальності за порушення зобов’язан-
ня, що сталося внаслідок такого форс-ма-
жору, але не звільняє від виконання відпо-
відного зобов’язання і не є підставою для 
припинення зобов’язань. Тобто якщо, для 
прикладу, авансована поставка товару була 
прострочена через воєнні дії, то це не озна-
чає, що постачальник взагалі більше нічого 
не винен замовнику, це означає лише, що 
за прострочення поставки постачальнику 
не має нараховуватися ні пеня, ні штраф, ні 
інша неустойка.

2. Відшкодування майна, 
втраченого внаслідок бойових 
дій на території України

Також ще одним важливим моментом у 
даний час є фіксування наслідків агресії рф 
на території України, зокрема, пошкоджен-
ня та руйнування майна. Це потрібно для 
того, аби мати можливість отримати від-
шкодування.

29 березня у додатку сервісу державних 
послуг «Дія» з’явилась нова функція, в якій 
можна подати заявку на відшкодування по-
шкодженого чи втраченого майна внаслідок 
агресії російської федерації. Як повідомляв 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні 
вже створили Фонд відновлення зруйно-
ваного майна та інфраструктури. Все, що 
зруйнував ворог, почнуть відновлювати 
після закінчення війни, проте громадянам і 
бізнесу потрібно забезпечити коректну фік-
сацію шкоди вже зараз.

Найголовніше, що необхідно: мати оригі-
нали або фото правовстановлюючих доку-
ментів на майно. Фотографуйте всі руйну-
вання.

Фіксацію фактів руйнування та пошко-
дження майна на території України від актів 
агресії рф необхідно робити із використан-
ням відео- або фотозйомки. У разі фіксування 
через фотографування потрібно додатково 
складати протокол на місці подій із залучен-
ням свідків (бажано дві особи), які мають 
підписами підтвердити викладені обставини.

Фіксацію фактів руйнації/пошкодження 

об’єктів на території України слід здійсню-
вати у максимально близький день після 
вчинення акту агресії рф, що спричинив 
його руйнацію/пошкодження.

Якщо пошкоджено/зруйновано приват-
ний об’єкт, потрібно підготувати документи 
про право власності на нього.

Що необхідно робити:
1. Перш за все, за можливості, зберегти 

документи, що посвідчують право власно-
сті. Для прикладу це можуть бути: договір 
купівлі-продажу, свідоцтво про право влас-
ності на нерухомість, договір дарування, 
свідоцтво про право на спадщину, договір 
міни, державний акт на земельну ділянку, 
витяги з реєстрів прав на нерухоме майно 
та технічний паспорт тощо. Якщо є можли-
вість, зробити з них копії.

2. У разі пожежі, аварійного стану викли-
кати працівників Державної служби з над-
звичайних ситуацій для усунення наслідків 
та складення відповідного акту, отримати 
його копію

Якщо немає такої можливості, а також 
додатково для фіксації можна звернутися 
такими способами:
• у разі функціонування місцевої адміні-

страції – звернутись із заявою щодо скла-
дення акту обстеження житла;

• скласти акт руйнування самостійно з сусі-
дами, у довільній формі із застосуванням 
норм законодавства.
Супутніми доводами можуть бути кви-

танції на рухоме майно (техніку, речі та 
інше, що перебувало в будинку), фото май-
на до й після руйнування.

Також необхідно зібрати за наявності 
будь-які чеки (квитанції, фактури) на по-
шкоджене чи знищене майно, яке перебу-
вало в нерухомості, зробити з них копії.

3. Як це не страшно та неприємно визна-
вати, але третій етап після фіксації самого 
факту це збирання доказів щодо агресії. 
Способи:
• робити фото- та відеофіксацію руйну-

вань;
• скласти письмові пояснення свідків об-

стрілу, бомбардування тощо;
• зберігати статті, фото і відео засобів ма-

сової інформації, щодо факту обстрілу, 
бомбардування тощо (за наявності);

•  креслення або схема місця події із зазна-
ченням місць ураження й траєкторії руху 
боєприпасу, що спричинив ураження; 
можливо – фото знищеної/знешкодже-
ної одиниці військової техніки агресора, 
яка завдала ураження.
4. Звернутись з заявою про злочин до 

правоохоронних органів із наданням до-
казів руйнування майна. Отримати витяг з 
Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Далі слід подати заяву про вчинення 
злочину до правоохоронних органів із за-

лученням доказів руйнування майна. Отри-
мати дані щодо реєстрації заяви про кримі-
нальне правопорушення – витяг з Єдиного 
реєстру досудових розслідувань).

6. Для подальшого отримання компен-
сації за зруйноване майно, звернення до 
Європейського суду з прав людини, Міжна-
родного кримінального суду в першу чергу 
необхідно довести, що на момент оскаржу-
ваних подій ви були власником певної не-
рухомості (квартири, будинку тощо).

Що має міститися у доказах
З метою фіксації факту руйнування май-

на, для подальшого отримання компен-
сації, звернення до Європейського суду з 
прав людини, Міжнародного кримінально-
го суду необхідно таке:

1) Зазначення, ким і коли формується до-
каз. Вказати прізвище, ім’я, по-батькові, якщо 
є можливість – паспортні дані або ідентифіка-
ційний номер чи місце реєстрації для підтвер-
дження надалі особи, яка здійснює фіксацію.

2) Зазначення міста, точної адреси, дати 
й часу пошкодження/руйнування майна, 
кому належить цей об’єкт (приватний, ко-
мунальний, державний). Бажано із зазна-
ченням геолокаційних даних місця пошко-
дженого/ураженого об’єкта.

3) Опис (словами на відео або у протоко-
лі) обставин: яким чином, від чого сталося 
пошкодження/руйнування майна, від якого 
виду зброї й типу боєприпасу; вказівка ру-
кою напряму/місця пуску боєприпасу.

4) Зазначення обставин і доказів того, що 
руйнування відбулося саме від зброї та дій 
військових загонів або ДРГ рф. Це надзви-
чайно важливо у зв’язку із заявами рф про 
пошкодження тільки військових об’єктів в 
Україні, а це означає, що росія доводитиме, 
що українці самі знищували свої об’єкти, а 
не російські війська або підрозділи, що їх 
контролювали.

Опис наслідків:
• опис того, що зруйновано, із зазначенням 

кількості місць пошкоджень;
• стислий опис характеру кожного пошко-

дження: яке саме пошкодження, в якому 
приміщенні або частині будинку;

•  фотографії кожного з пошкоджень 
зблизька та у площині відповідного при-
міщення / об’єкта;

• фотографії будь-яких залишків боєпри-
пасу, бажано з детальними фото елемен-
тів маркування, серійних номерів.
Зазначення прізвища, ім’я, по-батькові 

свідків із фіксацією даних, які допоможуть 
надалі підтвердити їх особу (паспортні 
дані, ідентифікаційний номер, реєстрацій-
ні дані).

За спільної ініціативи Офісу Президен-
та України, Міністерства юстиції України, 
Міністерства закордонних справ України 
та Представництва Президента України в 
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Автономній Республіці Крим створено веб-
платформу для ефективного збору й об-
робки інформації про порушення прав лю-
дини російською федерацією.

На міжурядовій платформі https://
humanrights.gov.ua/ представники право-
захисних організацій, експерти у сфері прав 
людини, представники наукової спільноти 
та всі, хто володіють інформацією про факти 
порушень прав людини або ж став жертвою 
чи свідком таких подій зможуть подати від-
повідну інформацію за чіткою формою.

Зібрані факти будуть використані як до-
кази для захисту і представництва України в 
Європейському суді з прав людини та Між-
народному суді ООН.

Для того, щоб зафіксувати порушення 
прав людини та / або скоєний злочин необ-
хідно заповнити форму, описати факт пору-
шення прав людини загарбником, долучи-
ти наявні докази: фото, відео, документи, 
інформацію про свідків, жертв події.

Поки Збройні Сили України щохвилини 
боронять нашу країну від загарбника – вже 
сьогодні потрібно готувати позиції України 
для притягнення російської федерації до 
юридичної відповідальності на відповідних 
міжнародних судових майданчиках.

Якщо виникають якісь питання, то потріб-

но звертатися до Єдиного контакт-центру 
за телефоном: 0 800 213 103.

Компенсація втраченого майна
Закон передбачає обов’язок держави по-

вернути майно після завершення воєнного 
стану або відшкодувати його вартість в разі 
його знищення.

Відшкодування здійснюється в 2 етапи:
• постраждалий готує пакет документів 

для визнання його постраждалим та про-
ведення обстеження майна для визна-
чення рівня збитків;

• підготовка пакету документів для отри-
мання грошової компенсації.
Як потрібно діяти:
По-перше: для отримання грошової 

компенсації, а також для проведення об-
стеження майна, зруйнованого внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характе-
ру, спричиненої збройною агресією ро-
сійської федерації, та для визнання особи 
постраждалою через надзвичайну ситуацію 
постраждалі подають на розгляд органів 
місцевого самоврядування, а у разі їх від-
сутності – відповідних військово-цивільних 
адміністрацій населених пунктів за місцем 
розташування майна такі документи на ко-
жен окремий об’єкт майна:

1) заяву про проведення обстеження май-
на, зруйнованого внаслідок надзвичайної 
ситуації воєнного характеру, спричиненої 
збройною агресією російської федерації, за 
затвердженою формою;

2) копію документа, що посвідчує особу 
та підтверджує громадянство України або 
документа, що посвідчує особу і підтвер-
джує її спеціальний статус;

3) копію одного з передбачених Податко-
вим кодексом України документа з даними 
про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків;

4) нотаріально завірені копії документів, 
що підтверджують наявність права власності у 
постраждалого на майно на момент подання 
заяви про проведення обстеження майна.

По-друге: після отримання довідки про 
визнання особи постраждалою внаслідок 
надзвичайної ситуації, постраждалі, їхні за-
конні представники або представники, які 
діють на підставі нотаріально посвідченої 
довіреності (далі – представник), додатко-
во подають органам місцевого самовряду-
вання, а в разі їх відсутності – військово-ци-
вільним адміністраціям населених пунктів:

1) заяву в довільній формі про виплату 
грошової компенсації. У заяві зазначають 
реквізити банківської картки (карткового 
рахунка у банку), на яку (який) потрібно пе-
рерахувати компенсацію, та зазначити, що 
заявник не звертався за виплатою до інших 
органів місцевого самоврядування, а в разі 
їх відсутності – військово-цивільних адміні-
страцій населених пунктів;

2) копію довідки про визнання особи по-
страждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

3) копію акту обстеження майна;
4) інформаційну довідку (витяг) з Дер-

жавного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про припинення права власності на 
майно у зв’язку з його знищенням, яку ви-
дають в установленому порядку на підставі 
акту обстеження майна.

Протягом 3-х робочих днів з дати прийнят-
тя комісією рішення про надання грошової 
компенсації та включення постраждалого в 
узагальнений список постраждалих регіо-
нальні органи соціального захисту населення 
надсилають постраждалим, а також органам 
місцевого самоврядування, а у разі їх відсут-
ності – військово-цивільним адміністраціям 
населених пунктів копію рішення комісії із за-
значенням розміру грошової компенсації.

Уряд України пообіцяв, що скоро у тих, 

чиє майно постраждало внаслідок війни, 

з’явиться шанс отримати відшкодування. 

Заяву можна буде подати через портал 

«Дія». Механізм такої компенсації буде 

напрацьований пізніше, проте громадя-

нам та бізнесу необхідно забезпечити 

коректну фіксацію шкоди вже зараз.

Наталія Маркіна,
юрист ТОВ «СПЕКТР-АГРО»
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інець літа – початок осені – пора 
збирання врожаю винограду. Однак садів-
ники не завжди отримують бажаний ре-
зультат через хвороби, які знищують їхні 
виноградники. Найпоширеніші захворюван-
ня винограду – мілдью, оїдіум, антракноз, 
сіра та біла гнилі. Ці хвороби можуть повністю 
знищити рослину, якщо вчасно не вжити від-
повідних заходів. Саме тому садівникам по-
трібно знати все про захворювання винограду 
й вчасно боротися з ними. У будь-якому разі 
хворобі краще запобігти, ніж лікувати вже по-
шкоджені рослини. 

Сьогодні детальніше зупинимося на тако-
му захворюванні, як мілдью. Перш за все слід 
розібратися наскільки воно небезпечне для 
винограду, аби мати повне розуміння того, 
як потрібно боротися з цією хворобою. Адже 
інфекція може завдати важкої шкоди врожаю 
і кущам винограду як цього року, так і наступ-
ного. Щоб таких проблем не виникло, ми по-
ділимося рекомендаціями й навіть підкажемо 
чудові засоби проти мільдью.

Мілдью, або ж несправжня борошниста 
роса – це грибна інфекція, яка проявляється 
у вигляді маслянистих плям різної величини і 
форми. Збудником захворювання є монофа-
говий гриб Plasmopara viticola, який належить 
до царства Chromista, відділу Oomycota, по-
рядку Peronosporales. Джерелом первинної 
інфекції хвороби слугують зооспори, які зи-
мують у опалих заражених листках і ягодах. 
Ооспори утворюються в кінці літа й восени в 
результаті статевого процесу всередині ура-
жених тканин. Проростають тільки після дозрі-
вання, життєздатність зберігають більше 2-х 
років. Також ооспори проростають навесні, в 
умовах високої вологості. Для проростання їм 
потрібно дво-, триденне сильне зволоження. 
Активність процесу залежить від температури. 
Зазвичай вони проростають за температури 
від 11 до 38°C, оптимальна температура – 25°C, 
за 17–25°C – проростають через 2–3 дні, а за 
11°C – через 8 діб. 

Проростаючи, ооспори утворюють зооспо-
рангії, які легко відламуються і переносяться 
вітром. Осідаючи на поверхні листків вино-
граду, змочених краплями дощу або роси, 
зоо спорангії розтріскуються, вивільняючи 
зоо спори. Живуть близько 2-х годин та ру-
хаються у воді, а потім, під час дотику до про-
дихів на нижньому боці листків, рух зооспор 
припиняється, вони втягують у себе джгутики, 
набувають округлої форми й вкриваються 

оболонкою. Після цього зооспори пророста-
ють, даючи ниткоподібний паросток, який 
проникає в тканини через продихи. Паросток 
розростається в грибницю між клітинами. В 
клітини проникають лише гаусторії, якими 
гриб поглинає поживні речовини. Після за-
раження гриб розвивається приховано. Він 
порушує життєдіяльність клітин, руйнує хло-
рофіл. Через це на уражених листках з’явля-
ються маслянисті плями і починається відми-
рання клітин. 

У молодого листя плями зазвичай круглі, 
а у більш старих та грубих листків (а також у 
стійких до мілдью сортів винограду) незграб-
ні й розташовані здебільшого вздовж жилок. 
Через деякий час після зараження нижня ча-
стина листкової пластинки винограду покри-
вається сірим нальотом (цвіллю), що призво-
дить до ураження всього листка, а згодом до 
зараження інших частин виноградного куща, 
а саме вусиків, пагонів, суцвіть, грон і ягід. На 
зелених пагонах, вусиках та гребенях мілдью 
викликає утворення коричневого кольору у 
вигляді плям подовженого овалу, які у вологу 
погоду також покриваються білим нальотом. 

Чим обробити виноград 
від мілдью? 

Ефективним захистом виноградників від 
мілдью є комплекс агротехнічних і хімічних 
заходів. Агротехнічними заходами можна 
створити умови, несприятливі для розвитку 
хвороби. Розвиток захворювання затримують 
також внесення фосфорних і калійних добрив, 
позакореневі підживлення мікроелементами. 
Застосування азоту призводить до прогресу-
вання хвороби, що може спричинити уражен-
ня всього куща. Якщо це захворювання у ва-
шому винограднику вперше, то обприскувати 
слід за появи білого нальоту на листках знизу 
чи пагонах. Якщо на вашій ділянці ви вже сти-
кались із цією хворобою, профілактику розпо-
чинайте за температури 8°С після дощів або 
ж за появи перших листків (3–4) у травні. За 
дощової весни обприскувати потрібно 2–3 
рази до цвітіння. Якщо ж весна була суха, за-
хист винограду починають після цвітіння (під 
кінець формування зав’язі). Цей етап догляду 
пропускати не можна.

Чудовим помічником у боротьбі з не-
справжньою борошнистою росою стане 
один із найпопулярніших препаратів, що є на 
сьогоднішній день, для застосування на при-
садибних ділянках – це надійний фунгіцид 

лікувально-захисної дії Кольт. Це препарат 
для захисту винограду від мілдью та картоплі 
від фітофторозу і альтернаріозу. Перший дію-
чий компонент препарату манкоцеб пригнічує 
метаболізм у клітинах, впливає на ферментні 
системи грибів, що містять сульфгідрильні 
групи, порушує важливі біохімічні процеси 
в цитоплазмі та мітохондріях клітин грибів. 

У результаті гальмується дозрівання спор і 
слабшає поширення грибної інфекції. Другий 
активний компонент – диметоморф – викли-
кає антиспорулянтну активність, змінює при-
родний морфогенез клітинної стінки грибів, 
порушуючи їх нормальний цикл розвитку й 
бореться зі спорангіями до того, як спори гри-
бів отримають можливість утворити та ство-
рити деструктивні зооспори. Через 1–2 години 
після обробки майже повністю поглинається 
рослиною. 

Переваги препарату:
• Має захисний та лікувальний ефект 
• Можна застосовувати протягом усього 

періоду вегетації 
• В діючій речовині міститься Zn та Mn, які є 

додатковими елементами позакоренево-
го живлення

• Безпечний для бджіл, птахів і ґрунтової 
мікрофлори 

• Немає фітотоксичності
• Висока розчинність препарату й суміс-

ність із більшістю ЗЗР

Стаття підготовлена 
спеціалістами Департаменту 

товарів для населення, 
0-800-335-895

Надійний контактно-
системний фунгіцид 

для захисту овочів та винограду!

К
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ридбання нового трактора – це 
потенційно одне з найважчих рішень для 
аграрія, адже на ринку є багато різноманіт-
них моделей, які мають різний набір опцій 
та функцій, не кажучи вже про ціну.

Кожен фермер чи власник господарства 
під час вибору трактора постає перед про-
блемою вибору типу трансмісії. Кожний 
бренд тракторів має свої різновиди транс-
місій, але їх усі розподіляють приблизно 
за такими критеріями: звичайна механічна 
трансмісія, механічна з PowerShift, роботи-
зована, автоматична та Vario.

Механічна ступінчаста трансмісія пере-
дає крутний момент від двигуна до ведучих 
коліс трактора за допомогою набору шесте-
рень і муфт. Перевагами такої трансмісії є 

простота та надійність конструкції, високий 
коефіцієнт корисної дії й невисока вартість. 
Її недолік полягає у тому, що немає можли-
вості оптимально використовувати потуж-
ність двигуна, що призводить до зниження 

продуктивності та збільшення витрати па-
лива.

Пропоновані компанією трактори 6145W 
HD і 180W PROFI оснащені механічною син-
хронізованою трансмісією із 4 швидкостями та 
3 діапазонами. КПП цих тракторів обладнана 
знижувальним редуктором і сумарно має 24 
передачі переднього та 12 передач заднього 
ходу. Мінімальна швидкість руху за номіналь-
них обертів двигуна становить 1 км/год.

Трактор Agrofarm G115 також має ме-
ханічну трансмісію: три діапазони і п’яти-

ступінчасту КПП. Сумарно маємо 15 пе-
редач переднього та 15 передач заднього 
ходу. В моделі тракторів Agrofarm є опція 
Hi-Lo (рис. 2). Це не що інше як елемент 
PowerShift з електрогідравлічним приво-
дом, за допомогою якого можна зменши-
ти або збільшити швидкість руху в межах 
обраної передачі. За цієї опції кількість пе-
редач становить 30 вперед і 30 назад. Це 
допомагає правильно підібрати необхідну 
передачу з максимальною ефективністю 
роботи.

Коробка передач – 
важливий елемент ефективної роботи трактора

П

Рис. 1. Загальний вигляд трактора 6145W HD (180W PROFI) та важелі перемикання механічної трансмісії

Рис. 2. Загальний вигляд трактора 
Agrofarm G115 та важелі перемикання 

механічної трансмісії 
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PowerShift – це механічна коробка, в якій 
за допомогою гідропідтискних муфт відбу-
вається перемикання діапазонів у межах 
обраної передачі. 

Серія тракторів 6G представлена трак-
торами моделей 6175G і 6205G. Трактор 
6175G має чотири передачі та шість ступе-
нів PowerShift. Сумарно маємо 24 пере-
дачі вперед і 12 передач назад. Переваги 
трансмісії PowerShift перед звичайною 
механічною полягають у тому, що опе-
ратор має можливість перемикати шість 
діапазонів у межах однієї передачі без 
розриву потужності. 

Трактор 6205G має п’ятиступінчасту ко-
робку та шість ступенів PowerShift. 

Роботизованою КПП являється насправді 
механічна КПП PowerShift із електронним 
блоком управління. Як опцію в тракторах 
серії 6G можна замовити роботизовану 
трансмісію. Deutz-Fahr RC Shift – це роботи-
зована трансмісія, яка, за словами розроб-
ника, забезпечує виключно зручне, ефек-
тивне і повністю автоматичне перемикання 

передач. Робота такої трансмісії дає змогу 
вибирати три режими водіння:
• ручний: оператор вибирає діапазон і 

швидкості PowerShift;
• напівавтоматичний: оператор вибирає 

діа  пазон, а система – швидкості PowerShift 
автоматично (польові операції);

• повністю автоматичний: система авто-
матично вибирає діапазон і швидкості 
PowerShift (дорожні операції). 
Безступінчаста (автоматична) трансмі-

сія має гідромеханічний принцип роботи, 
який поєднує в собі можливості переда-
вати енергію за допомогою механіки або 
гідравліки, залежно від робочого наванта-
ження трактора. Під час оранки буде біль-
ше задіяна механічна складова, а під час 
транспортних робіт – гідравлічна. Трак-
тори 7250 TTV HD, 8280 TTV та 9340 TTV, 
які поставляє в Україну наша компанія, 
будуть оснащені безступінчастою транс-
місією. Особливістю конструкції автома-
тичної коробки є поєднання планетарних 
механічних компонентів із продуктивним 

гідростатичним пристроєм високого тиску, 
що забезпечує плавний та рівномірний по-
тік потужності й максимальні показники за 
зниженої витрати дизельного палива.

Проаналізувавши наявний парк тракто-
рів стає зрозуміло, що сегмент 100–150 к.с. 
обладнано механічними КПП. На тракторах 
потужністю 150–250 к.с. стоять механічні 
КПП із PowerShift, а в потужних тракторах 
більше 250 к.с. здебільшого застосовують 
автоматичні коробки передач. 

Отже, яка трансмісія краще? Механічна 
проста та довговічна, незважаючи на те, 
що доводиться вручну вибирати переда-
чу, а потім використовувати зчеплення? Чи 
педаль автоматичної гідростатичної транс-
місії? Відповідь лежить десь у компромісі 
між ергономікою, вартістю, застосуванням 
та особистими вподобаннями. 

Ачкевич Василь, 
менеджер із постачання

Vasyl.Achkevych@spectr-agro.com
067 801 55 50

Рис. 3. Загальний вигляд трактора 6205G Agrotron та важіль перемикання механічної трансмісії з PowerShift

Рис. 4. Загальний вигляд трактора 9340 TTV Agrotron  та безступінчаста (автоматична) трансмісія
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к правильно дібрати гібрид та які ос-
новні осінні технологічні аспекти? На сьогод-
нішній день ріпак – це культура, яка цікава для 
Європи, до того ж вона є найрентабельнішою 
порівняно з іншими культурами, навіть за 
умов різкого обвалу ціни. Також, найголовні-
ше, у нас має бути розуміння, що для ринку ЄС 
цікавий саме якісний ріпак, а це комплекс за-
ходів, який розпочинається з підбору гібрид-
ного насіння та технології вирощування. 
Вирощене якісне товарне зерно легше екс-
портувати в ЄС автомобільним транспортом із 
більшою рентабельністю на собівартості пере-
везення. Це якщо коротко про цінність ріпаку. 
Давайте розглянемо тепер питання, яке є 
дуже важливим цього сезону: літньо-осінні 
витрати; економія на витратах без втрати рен-
табельності.

Компанія «НПЦ Україна», як ви знаєте, є №1 
на ринку ріпаку України та ЄС. Наші гібриди 
відомі своєю високою генетикою і стабільні-
стю. Селекціонери компанії виводять нові гі-
бриди, опираючись на виклики сьогодення. 
В портфоліо компанії є новинки, які менш ви-

багливі до азотних добрив, утім, вони здатні 
формувати високі показники врожайності. Це 
гібриди ВІОЛІН, ТЕМПО, ПАРКУРС, КРИСТАЛ, 
КЛАВІР КЛ та РАГНАР. 
Ці гібриди були розроблені за умов низьких 
норм використання азоту в ЄС, а саме в нормі 
100 кг/га N в діючій речовині. Гібриди неви-
багливі до обробітку ґрунту, тому дуже добре 
придатні для прямих висівів та для техноло-
гій із мінімальним обробітком ґрунту (No-till, 
Strip-till та ін.). ВІОЛІН, ТЕМПО, ПАРКУРС, 
КРИСТАЛ, КЛАВІР КЛ та РАГНАР вирізняють-
ся високим показником вмісту олії, стійкості 
до вірусних і грибних хвороб, розтріскування 
стручків, морозо- та посухостійкістю. Пластич-
ні до умов вирощування.
Також ми маємо цікавий гібрид для Західної 
України – МЕНТОР, який стійкий до кили ка-
пусти, що дуже важливо для цього регіону.  
Зробивши перші висновки щодо результатів 
урожайності, можна впевнено сказати, що 
цього року найкраще себе зарекомендували 
технології з мінімальним обробітком ґрунту та 
точним висівом. 
Розглянемо основні технологічні аспекти 
осені. Ми повинні завжди пам’ятати, що під 
ріпак потрібно з осені внести в ґрунт на гли-
бину до 20 см добрива з вмістом фосфору 
(40 кг/га в д.р.) та калію (40 кг/га в д.р.). 
Ці елементи живлення необхідні для форму-
вання міцної кореневої системи та накопи-
чення цукрів у кореневій шийці для хорошої 
перезимівлі. 

Також важливим технологічним при-
йомом є робота з пожнивними рештка-
ми. Якщо сівба запланована за класич -
ною технологією, а це оранка або дискуван-
ня, то обов’язково для мінералізації пожнив-
них залишків під обробіток слід внести азот 
(30 кг/га в д.р.). За прямого висіву, без об-
робітку ґрунту, краще попрацювати деструк-
тором стерні, а осінню норму азоту внести 
навесні, щоб прискорити наростання веге-
тативної маси. Але за прямої сівби ви маєте 
пам’ятати про розгортачі на сівалці, аби забез-
печити рівномірні, якісні сходи культури. 

Далі, після отримання сходів ріпаку, 
обов’язково маємо добре попрацювати над 

рістрегуляцією рослин. За сходів у ранні або 
оптимальні строки першу обробку потрібно 
провести у фазі 2–3 листків тебуконазолом, 
250 (0,6 л/га) із обов’язковим додаван-
ням бору (0,5 л/га) та інсектициду, бажано 
системно-контактної дії. 

Другу обробку слід виконати у фазі 5–6 
листків тебуконазолом, 250 (1 л/га) або ме-
пікват-хлорид + метконазолом (0,7–1,2 л/га) 
із додаванням бору (1 л/га) та інсектициду. 

Третю обробку необхідно провести про-
філактично перед зимою тебуконазолом, 
250 (1 л/га) або тебуконазолом, 250 + кар-
бендазимом (0,5 + 0,5 л/га) із додаванням 
бору та цинку (0,5 + 0,5 л/га). Ця обробка 
максимально захистить рослини від фомозу 
та підвищить відсоток збереження перези-
мованого листя навесні. Важливо зберегти 
максимально листковий апарат для економії 
азотних добрив навесні на його відновлення. 
Третю обробку краще виконувати за три тижні 
до настання перших заморозків. 

Ці основні осінні технологічні прийоми дуже 
важливі для того, щоб закласти якісний май-
бутній результат. Формування кількості сте-
бел, стручків і насінин у стручках відбувається 
саме восени, тому не варто недооцінювати 
осінній етап росту й розвитку ріпаку. Адже ко-
жен з нас розуміє, що правильно підібраний 
гібрид, грамотна технологія та дотримання 
строків є основою для формування високих 
показників. Ефективний старт допоможе роз-
крити максимально потенціал гібрида, тому 
хочемо вам запропонувати для сівби в цьому 
сезоні три наші новинки: 
• ВІОЛІН – високоврожайний гібрид із висо-

ким виходом олії, який відповідає ключовим 
викликам вирощування ріпаку в Україні.

• ТЕМПО – гібрид інтенсивного типу з ви-
соким потенціалом урожайності в Східній 
Європі. 

• ПАРКУРС – комбінація високої морозо-
стійкості та хорошої посухостійкості з силь-
ною батьківською лінією гібрида АТОРА.

Свириденко Максим Віталійович,
менеджер з продажу ріпаку 

в Київській області 

Чи потрібно займатися озимим ріпаком 
в умовах сезону 2022–2023? 

Я

Із переліку гібридів компанії «НПЦ Україна» можна розділити гібриди на три основні групи

Новинки  Перевірені часом Стабільні

ВІОЛІН   АТОРА ШЕРПА
ТЕМПО   РАГНАР КСЕНОН

ПАРКУРС   КУГА РОХАН
КРИСТАЛ   КІКЕР ТРУМФ

ФРАНКЛІН   МЕРСЕДЕС АБАКУС
КЛАВІР КЛ   ШРЕК ВІСБІ   



ПРОФЕСІЙНИЙ 
КЛІНІНГ 
БУР’ЯНІВ

Селективний післясходовий гербіцид для боротьби з 
однорічними та багаторічними злаковими бур’янами 
на посівах зернобобових культур

www.spectr-agro.com

СА КВИЗАГРАМ 
ГЕРБІЦИД
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же досить давно поняття «родючість» 
асоціюється із дуже об’ємним поняттям – «ГУ-
МУС». Тривалий час, та й навіть сьогодні, 
родючість ґрунту ми оцінюємо за вмістом у 
ньому гумусу. Мало гумусу – малородючий 
або неродючий ґрунт, багато – родючий. Усе 
просто й зрозуміло. Та аж занадто просто і 
занадто зрозуміло. Аж підозріло. Проте зараз 
мова буде не про це. Часто рівень гумусу в 
ґрунті немає нічого спільного із врожайністю, 
втім, ми з дивною наполегливістю продовжу-
ємо тлумачити, що «гумусний» ґрунт – це ро-
дючий ґрунт. 

Ми розуміли поняття родючості в межах ви-
значеної парадигми, яка встановилась рівнем 
розвитку наукової думки. Основним завдан-
ням науковців у співпраці з агросектором було 
винайти зведений показник, який би характе-
ризував стан поля, його потенціал і т.д. Наука 
не стояла на місці. І ми з часом починали ро-
зуміти, що не «гумусом єдиним»… Тож почали 
шукати відповіді в дещо глибших та дотичних 
горизонтах, дійшовши аж до хімії ґрунту. Ро-
дючість почали шукати на зрізі хімії, фізики й 
біології ґрунту. З’явились популярні навіть у 
нашій країні пакети аналізів ґрунту, які місти-
ли в собі показники ключових параметрів, що 
могли б впливати на родючість. 

Сьогодні багато лабораторій почали пропо-
нувати такий вид аналізу ґрунту. До речі, він 
справді корисний. Корисний у тому плані, що 
завдяки йому можна значно ширше побачити 
ґрунт із середини, детальніше, ніж за простого 
агрохімічного обстеження. До цього аналізу 
входить безпосередньо сама хімія й фізика 
ґрунту (агрегатна стабільність як основа во-
доутримувальної здатності) та біологія як осно-
ва розуміння реакції вашого поля на добрива, 
зокрема на азотні. Останній критерій визначали 
шляхом встановлення респіраційного коефіці-
єнта ґрунту, викидів оксиду вуглецю живими 
організмами на одиницю ваги ґрунту. 

Це абсолютно нормальний підхід до вста-
новлення родючості. Проте здається, що навіть 
і його критикують, оскільки він має вигляд ще 
однієї спроби затягти фермера в черговий цикл 
проведення агрохімічного аналізу. 

Потім усі ми стали «свідками вуглецю». По-
стійні дебати між широким і вузьким значенням 
цього поняття, співставлення вуглецю та гуму-
су як основного показника родючості ґрунту й 
подібні речі. Адепти намагались і досі намага-
ються прив’язати родючість до вмісту вуглецю в 
ґрунті. Як на мене, в цьому є певний сенс, проте 
занадто перебільшений як на сьогоднішні умо-
ви роботи фермера. Напевно, через глобальне 
потепління – дуже грошовита тема. Це так, до 
слова… Як втягуєшся в неї, то вже зовсім ско-
ро забуваєш, звідки ти почав і про родючість 
йдеться в другорядних реченнях. 

Усі ці спроби систематизувати й «заключити» 
в цифру чи показник таке поняття як родючість 
марні. Жодна з них не дає нам відповіді на го-
ловне питання – який ґрунт є родючим, а який 
не родючий та які складники має родючість на 
вашому полі.

Можна встановити основні показники ро-
дючості за різними характеристиками ґрунту: 
із хімії ґрунту – це насиченість основами, із 
фізики ґрунту – ідеальне співвідношення піску, 

мулу та глини, що визначатиме опосередко-
вано агрегатність, із біології – активність мі-
кроорганізмів (точніше біологічний кворум) і 
взагалі наявність її в ґрунті.

Усе це якась абстракція із встановленням 
показника родючості. Таке враження, наче б 
то його хтось хоче встановити просто для за-
вершення домашнього завдання й вмити руки, 
або для якогось уявного власника, якому треба 
просто показник – пацієнт живий чи мертвий. 
У людини, котра працює на земельній ділянці, 
інші цілі й потреби. Для фермера в цьому па-
раметрі поля має міститись набагато більше 
інформації. Це поняття має більшу ємність, яку 
не можна виразити в одному показнику, і тим 
більше не притягувати за вуха не дотичні до цієї 
теми показники. Я не маю на увазі нічого із зга-
даного вище. Ми тут все розклали по поличках. 

Завдяки чому піщані легкі неродючі малогу-
мусні безвуглецеві ґрунти дають нам урожай 
не гірший, а то й кращий, ніж звичні для біль-
шості нас чорноземи. Чому на піску родить не 
гірше, ніж на чорноземі. І що ж тоді родючість? 
По-перше, це зведений показник не тільки хімії 
та біо логії ґрунту, а й правильного використан-
ня його фізичної структури. Родючість сьогодні 
та й надалі в майбутньому – більше про те, що 
і як ми робимо на нашому полі. Родючість – це 

СПЕКТР Сторінка знань

Що таке родючість ґрунту? 

У
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набір правильних і оптимальних практик. Ро-
дючість – це параметр того, що ми робимо та 
чого не робимо на нашому полі. Родючість – це 
ми з вами і кожен окремо із нашим досвідом, 
можливостями й знаннями, які використовує-
мо в потрібному напрямку. 

Родючість – це правильний вибір посівного 
матеріалу, відповідна підготовка ґрунту, якісна 
сівба, ефективний догляд, своєчасне збирання 
врожаю та підготовка поля до наступної куль-
тури. Часто ми нехтуємо цими параметрами. 
Хтось через те, що має достатньо опадів, тому 
й не надає їм належної уваги. Хтось – через те, 
що має великий банк землі та може дозволи-
ти собі десь втратити. Хтось – просто не знає, 
як і що потрібно робити. Хтось – дивиться як
робить сусід або просто підлаштовується під 
ситуацію. Звісно, я нікого не звинувачую, а 
просто хочу пояснити структуру врожайності й 
родючості. 

Ми все своє фермерське життя працюємо за 
однією схемою. Кожен переконаний, що маю-
чи 30 років досвіду, знає все! Проте це 30 років 
досвіду одного або двох років щонайбільше. 
Ми однаково шукаємо собі зручні варіанти 
пояснити все, що відбувається, у два або три 
ходи. Як не одне, то інше. Все зручно й зрозу-
міло. То у нас ґрунт неродючий, то немає коли 
зробити то одне, то друге. Ми занадто довго 
були розслаблені. Ми мали чітко виражені 4 
пори року для вирощування затребуваних 
культур. Ми мали достатню кількість опадів і 
маємо зараз (щоправда, розподілення опадів 
дещо змінилося, проте загалом ситуація тер-
пима). Ми мали нормальні ціни на збіжжя та 
дешеву робочу силу. Ось де була наша родю-
чість. Ось де вона була прихована. 

Сьогодні нам усім хочеться отримувати вищі 
врожаї. І якщо родючість – це функція (залеж-
ний параметр) наших дій або бездіяльності, 
то, вочевидь, робити щось нам доведеться 
більше. Власне, українці роботи не бояться, як 
і вчитися новому. Якщо ми можемо насипати 
москалям й дати перцю другій армії в світі, то 
такі прості речі, як облік робіт та систематизація 
даних, впровадження ощадливих технологій 
обробітку ґрунту, використання покривних 
та проміжних культур і увага до деталей – це 
дуже просто. Якщо ми цього не зробимо, а й 
далі продовжуватимемо експлуатувати вивче-
ні та знайомі технології, сподіваючись на дощ, 
то родючість нашого поля можна буде поясни-
ти не багатьма параметрами, на які МИ МО-
ЖЕМО впливати, а одним – дощем – на який 
ми впливати не можемо. Ба навіть більше – не 
можемо його навіть ефективно використати, 
коли він випав. Болісно дивитись. 

На фото 3 карти врожайності поля, а на 
фото 4 – карта вологозабезпеченості поля 
перед висівом. Якщо ми нічого не змінювати-
мемо, то змінять нас. Родючість уже не буде 
просто функцією нашої активності на полі та 
ефективності. Вона стане індикатором того, чи 
залишимось ми господарювати на своїй зем-

лі. Не варто занадто покладатися на добрива, 
техніку й насіння. Це важливо, але не має ви-
рішального ефекту на результат. Ці складові 
здатні полегшити нам роботу, а от встановити 
нові планки та горизонти вони не в змозі. Не 
треба ховатись від проблем за сучасним залі-
зом і новітніми гібридами із добривами. Адже 
вносиш ти добрива чи не вносиш, сієш чи не 
сієш – якщо є дощ, то щось і вродить. У такому 
разі, залишаючись на рівні 70-х років минуло-
го століття, нічого робити й не треба. А от ЯК 
зробити, щоб урожай не так сильно залежав 
від вологи або як її зберегти чи правильно 
розподілити – це і є ПОТРІБНЕ питання, на яке 
варто шукати відповідь.

Слід зізнатися самому собі, що техноло-
гії, які ми експлуатуємо, і заразом підходи 
до вирощування, дуже сильно застарілі й 
на деградованих ґрунтах за нинішньої си-
туації продовжувати їх використовувати це 
самогубство. Зосереджуйте свою увагу і час 

на якості робіт та своєчасності, застосовуйте 
прості способи підвищення родючості ґрун-
ту, такі як покривні культури, сидерування 
та/або мульчування, більш ґрунтовно підій-
діть до системи підготовки ґрунту й фіксуйте 
абсолютно все, що відбувається на вашому 
полі. Тільки так можна зрозуміти, чого потре-
бує поле і наскільки родючішим воно може 
стати під вашим пильним доглядом. І тоді ро-
дючість ґрунту від простого показника вмісту 
активного вуглецю перетвориться не тільки у 
функцію успіху вашого господарства, а й ста-
не індикатором успіху всієї країни. У нас же 
тільки що і є, що Україна та її земля. В прямо-
му та переносному значенні. Слава Україні!  

Валентин Ємець, 
Менеджер по системам 
точного землеробства, 

Valentyn.Yemets@spectr-agro.com, 
067 129 33 62
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СПЕКТР Агрономам на замітку

умовах сучасної ринкової економіки, 
а також обмежених фінансових можливо-
стей, одним із найефективніших засобів 
ведення успішного сільського господарства 
залишаються інноваційні сорти та гібриди, 
які оптимально адаптовані до сучасних при-
родно-кліматичних умов, і високоякісний 
посівний матеріал. Роль кожної селекційної 
компанії – максимально сприяти своєю ро-
ботою стабілізації продовольчої безпеки.

У 2021 році ТОВ «КВС-УКРАЇНА» зареє-
струвала нові сорти м’якої озимої пшениці 
з високим рівнем адаптивності до зон виро-
щування та викликів природи, сорти, що вже 
зайняли своє місце в сівозмінах Централь-
ної Європи. В новому сезоні ми розширили 
свою лінійку 4-ма новими сортами, які заці-
кавлять аграріїв як із заходу, так і з півдня. 
КВС ТАЛАНТ, КВС СПЕНСЕР, КВС ЛАЗУЛІ та 
СТРОМБОЛІ – фантастична четвірка сортів із 
набором важливих агрономічних ознак.

КВС ТАЛАНТ – новий сорт озимої 
пшениці з середніми строками достигання. 
Це хлібопекарська пшениця В класу якості, 
що відповідає українському 3 класу. Ця пше-

ниця завоювала свою популярність у країнах 
Європи, перш за все, завдяки високому по-
тенціалу врожайності, а також пластичністю 
до строків сівби, а отже, у виробників є біль-

Фантастична четвірка сортів 
пшениці озимої від KWS

В

Сьогодні продовольча безпека – важлива тема серед населення не тільки 
України, а й усього світу. Озима пшениця – одна з найважливіших зернових 

культур, і за посівними площами займає перше місце в Україні.

Сорт озимої пшениці КВС ТАЛАНТ
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ше можливостей для вибору попередників, 
які можуть пізніше звільняти площу. Крім 
того, висока стійкість до фузаріозу колосу 
дає змогу висівати кукурудзу як попередник 
для КВС ТАЛАНТ. Високий профіль стійкості 
до основних хвороб пшениці, а саме борош-
нистої роси, бурої листкової та жовтої іржі, 
септоріозу дає змогу висівати цей сорт після 
стерньового попередника. Висока стійкість 
до абіотичних стресів і зимостійкість – саме 
ці характеристики притаманні цій пшениці 
й відповідають сучасним вимогам аграріїв. 
Сорт КВС ТАЛАНТ рекомендований для ос-
новних зон вирощування у центральних та 
північно-західних областях України.

КВС СПЕНСЕР – ще одна новинка в 
нашій лінійці. Середньопізня за строками 
достигання пшениця, належить до А класу 
якості, що відповідає 2–3 українському кла-
су якості. Сорт характеризується набором 
цінних ознак для озимої пшениці. Це і висо-
кий профіль стійкості до основних хвороб, 

здатність давати стабільні врожаї за умов пе-
ріодичної посухи, а також висока зимостій-
кість, що дає перевагу в пізньоосінній період 
і за умов низьких весняних температур. Сорт 
невибагливий до ґрунтів та проявляє високу 
стійкість до іонів алюмінію, який часто стає 
причиною недобору врожаю на кислих ґрун-
тах. КВС СПЕНСЕР повністю відповідає по-
требам сьогодення для технологій із різним 
забезпеченням ресурсів та у різних ґрунто-
во-кліматичних зонах вирощування культу-
ри. Сорт рекомендований для основних зон 
вирощування у центральних і північно-захід-
них областях України.

КВС ЛАЗУЛІ – сорт із французької се-
лекційної програми, що розробляли для пів-
денних регіонів. Це перша остиста пшениця 
в портфоліо КВС-УКРАЇНА. За строками 
достигання це середньорання пшениця, А 
класу якості, що відповідає 2–3 українсько-
му класу. КВС ЛАЗУЛІ – це низькоросла пше-
ниця, в середньому до 70 см, що забезпечує 
виняткову стійкість до вилягання. Сорт має 
високу масу тисячі насінин, чудові якісні по-
казники зерна – високу натуру та вміст білка. 

Гарний профіль стійкості до хвороб забезпе-
чує високі агрономічні властивості сорту, та 
звісно посухостійкість – один із козирів цьо-
го сорту. КВС ЛАЗУЛІ швидше переходить до 
наливання зерна, що дає змогу частково зні-
велювати вплив критично високих темпера-
тур. Недарма ця пшениця отримала чималу 
популярність у південних регіонах Франції 
та Італії. Сорт КВС ЛАЗУЛІ має низку переваг, 

що дає йому можливість отримати значного 
поширення на півдні України.

СТРОМБОЛІ – ще одна пшениця з 
французької селекційної програми. Се-
редньорання за строками достигання, бе-
зоста форма. Це пшениця А класу якості, 
що відповідає українському 2–3 класу. 
Цей сорт має хорошу продуктивність ко-

лосу, високу масу тисячі зерен та натуру. 
СТРОМБОЛІ має хороший показник «здо-
ров’я» листя й колосу, чудову стійкість до 
септоріозу, піренофорозу, жовтої та бу-
рої листкової іржі, а також до церкоспо-
рельозної кореневої гнилі, що дає деяку 
технологічну спрощеність для виробни-
ків. Толерантність до абіотичних стресів, 
зокрема посухо- і зимостійкість, дає змо-
гу розширити ареал вирощування цієї 
пшениці від заходу до півдня. Крім того, 
сорт толерантний до гербіцидів на основі 
хлортолурону. СТРОМБОЛІ – це поєднан-
ня високої врожайності зерна з відмінною 
якістю борошна та стабільними агрономіч-
ними характеристиками.

Успішний досвід підбору, випробу-

вань та екологічної адаптації дали 

змогу нам, КВС-УКРАЇНА, розширити 

лінійку сортів, що допомагають от-

римувати стабільні врожаї й чудову 

якість зерна як за посушливих, так і хо-

лодних умов вирощування. Ми радимо 

вам спробувати нові сорти, перекона-

тися на власному досвіді в їхніх пере-

вагах та отримати додаткові прибутки 

від їх вирощування!

Іванова Катерина Олексіївна, 
Менеджер з продукту 

Негібридні культури 
КВС-УКРАЇНА, 

38 050 364 62 12

Сорт озимої пшениці КВС ЛАЗУЛІ

Сорт озимої пшениці КВС СПЕНСЕР

Сорт озимої пшениці СТРОМБОЛІ
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СПЕКТР Сервіс

а ринку України склалась сьогодні 
така ситуація, в якій зовсім байдужих до еле-
ментів точного землеробства майже немає. 
Всі про них чули і навіть бачили в роботі. 
Тож далі мова йтиме про одного із «яскравих 
представників виду» точного землеробства 
– автопілот. І перед тим як почати «розбір 
польотів», висловлю свою позицію та бачен-
ня, щоб викладена інформація справила на 
читача потрібне й правильне враження.

Із власного спостереження та багаторіч-
ного досвіду роботи з елементами ТЗ заува-
жу, що будь-які елементи ТЗ досить складні. 
Насамперед тому, що їх робота потребує не 
тільки правильної апаратної підтримки, але 
й якісної геопросторової прив’язки до вико-
нуваних робіт. Це означає, що для хорошої 
роботи автопілоту потрібна не тільки якісна 
механічна та гідравлічна частина обладнан-
ня, а й коректно працюючий приймач GNSS.

Далі розглянемо ключові моменти та 
наболілі питання, які стосуються точності 
автопілота – основного і першого в усіх ро-
зуміннях цього слова елементу точного зем-
леробства. 

Насправді, за статистикою автопілоти ви-
користовують лише 25–30% аграріїв (пере-
важно великі господарства), а повний функ-
ціонал автопілота – лише 15%. Втім, війна, 

яка прийшла на наші поля, змушує фермерів 
більш раціонально підходити до викори-
стання палива, добрив, ЗЗР і навіть ресурсу 
техніки. Тобто наявні ресурси потрібно за-
стосовувати з максимальною віддачею. 

Напевно, всі бачили на своїх полях:
• подвійні сліди від проходу обприскувачів, 

коли трактор не потрапляє в одну колію;
• хаотичні розвороти на краях полів (зво-

роти);
• надмірне перекриття або пропуски.

При цьому паливо, моторесурс, оплата 
праці, час використовуються без користі для 
ваших посівів, а навіть навпаки – завдається 
тільки шкода.

Відповідно, постає питання, а як під-

вищити рентабельність рослинництва та 

обмежити нераціональне використання 

обмежених ресурсів? 

Це зробити дуже просто – припинити 
неефективне «катання» полями. Для змен-
шення кількості проходів полем потрібно 
дві речі – автопілот та точний сигнал. Тож 
давайте розглянемо їх детальніше. Базово 
автопілот «водить» знаряддя чи самохідну 
техніку по прямих (лінії А–Б), які встанов-
люють безпосередньо під час роботи або 
завантажують із попередніх завдань. Від-
так можна, наприклад, засіяти за допомо-

гою автопілота, а потім застосовувати цю 
лінію для обприскування, підживлення та 
збирання врожаю (за умови використан-
ня точного сигналу 1–3 см). Це дасть змогу 
обмежити кількість витоптаного врожаю 
до мінімуму, але переважна більшість 
власників автопілотів не користується цією 
можливістю або не знають про неї. 

Також чудовою опцією є авторозворот, 
тобто за наближення до «звороту» трак-
тор автоматично розвертається із завчасно 
встановленим радіусом. При цьому цей 
радіус постійно однаковий і не змінюється 
під час роботи. Використання цієї функції 
зведе до мінімуму витоптування полів на 
розворотних полосах. Єдине, що потрібно 
зробити оператору, це опускати та підніма-
ти агрегат і стежити за якістю технологічно-
го процесу.

Невід’ємною частиною сучасного ав-
топілота є можливість працювати з універ-
сальним терміналом (UT), тобто підтримка 
ISOBUS. Саме ISOBUS дає змогу агрегатам 
різних брендів працювати із одним «УНІ-

ВЕРСАЛЬНИМ» монітором незалежно 
від виробника. Таким чином, ви уника-
єте варіанта з переплатою за монітор, а 
найголовніше – оператор зосереджується 
на технологічному процесі, а не стежить 

Автопілот як необхідність

Н
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за гірляндою моніторів у кабіні. Монітор 
ISOBUS означає, що ви отримуєте автома-
тичне відключення секцій та роботу за кар-
тами-завданнями. 

А зараз перейдемо до точності сигналу. 
Цікаво, а чи знали ви, що GNSS приймачі 
незалежно від виробника в автономно-
му режимі (без використання сигналів 
коригування типу WAAS/EGNOS) мають 
точність 1–2 м. Для підвищення точності 
виробники пропонують різні варіанти ко-
рекції сигналів. Давайте розглянемо кілька 
варіантів.

Усі виробники (крім John Deere) в базі 
працюють на безкоштовних сигналах ко-
рекції GNSS типу WAAS/EGNOS точність 
40–20 см від проходу до проходу. Тому 
коли ви купуєте автопілот, це не означає, 
що базово ви отримаєте високу точність. 
Головним недоліком цього коригування є 
низька точність та залежність від набли-
ження до коригуючої наземної станції, яка 
розташована в Польщі. Тому в західних 
регіонах України точність вища, в східних 
і південних – нижча.

Переважна більшість виробників мають 
змогу підвищувати точність автоматич-
ного водіння завдяки так званій платній 
супутниковій поправці. Виробники актив-
но використовують цей принцип, але в 
кожного коригуючий сигнал називається 
по-різному. Так, у John Deere це SF1 (базо-
ва комплектація), SF2, SF3; в Trible – Range 
Point, Center Point; в AgLeader – TerraStar-C 
Pro, TerraStar-X; в Raven – Satellite GS-LITE, 
Satellite GS-PRO. Застосування супутнико-
вої поправки дає змогу досягти точності від 
проходу до проходу від 15 до 3 см, але це 
не означає, що на наступний рік ви повер-
нетеся на те саме поле і потрапите ті рядки, 
які використовували минулого року. Тому 
що абсолютна точність з використанням 
супутникової поправки буде вже від 50 
до 5 см, залежно від тарифного плану, на 

який ви підписані. Головною перевагою су-
путникової поправки є можливість отриму-
вати її в будь-якому регіоні України, неза-
лежно від покриття мобільного зв’язку чи 
інтернету. Але є й недоліки – потреба ра-
зової оплати за розблокування та щомісяч-

на, щоквартальна чи щорічна абонентська 
плата. Для стабільного сигналу потрібна 
пряма видимість неба, під деревами й у 
ярах сигнал може послаблюватися.

Тому наразі найкращий варіант отрима-
ти абсолютну точність 2,5 см (тобто пов-
торюваність з року в рік) – це коригуючий 
сигнал РТК, який передається до приймача 
по радіоканалу або через мобільний інтер-
нет (GPRS). Усі виробники обладнання для 
точного землеробства мають змогу пра-
цювати з коригуючим сигналом РТК. Але і 
цей сигнал має свої недоліки, точніше не 
сигнал, а доставка його до GNSS приймача 
та віддаленість від коригуючої станції. Тоб-
то, що далі ви перебуваєте від коригуючої 
станції, то гірше точність, найкраща якість 
роботи – якщо ваші поля розташовані в ра-

діусі 30 км від базової станції. Тому опти-
мальним варіантом для стабільної роботи 
буде становлення власної базової станції, 
адже в такому разі ви не платите жодної 
абонплати за сигнал, тільки разово за роз-
блокування можливості отримувати РТК. 

Відповідно, якщо ви хочете, щоб обпри-
скувач ходив одними і тими самими колі-
ями, перекриття під час ґрунтообробітку 
було мінімальним, а стики під час сівби 70 
см, вам потрібна власна РТК станція.

Якщо вас зацікавив варіант встановлен-
ня власної базової станції для отримання 
РТК, звертайтеся до компанії «Спектр-А-
гро», ми дамо вичерпні відповіді на ваші 
запитання. В разі потреби проконсультує-
мо щодо сумісності з вже наявним облад-
нанням у господарстві. 

Сергій Лець, 
Менеджер по системам 
точного землеробства, 

Sergiy.Letz@spectr-agro.com, 
067 448 38 82
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СПЕКТР Агрономам на замітку

станніми роками в світі й в Україні 
гостро стоїть проблема поліпшення якісних 
характеристик ґрунтів. Оскільки у структурі 
орних земель чорноземні ґрунти становлять 
67,7%, найважливішою частиною органічної 
речовини яких є неповторний продукт ево-
люції природи – гумус, який тисячоліттями 
відігравав вирішальну роль у виробництві 
основних продуктів споживання. Проте 
внаслідок екстенсивного використання, 
чорноземи України втратили значну части-
ну гумусу. Ще не менш болючим питанням 
для сільгоспвиробників залишається висока 
вартість мінеральних добрив і недостатнє 
забезпечення органічними добривами. Тому 
на тлі викладених вище проблем доцільним 
є впровадження альтернативних джерел від-
новлення втрат гумусу, які б забезпечували 
перевагу процесів гуміфікації над мінера-
лізацією та створювали можливість підтри-
мання бездефіцитного балансу гумусу в 
ґрунтах орних земель. 

Сидерати (або покривні культури, грі-
нінг) – це проміжні культури, які вирощу-
ють для насичення сівозміни органікою. 
Вирощування сидератів (так само як впро-

вадження системи No-till або використання 
технологій точного землеробства) нале-
жить до технологій кліматично-орієнтова-
ного сільського господарства, що покликані 
зберігати ресурси та підвищувати сталість 
рослинницького виробництва. Вітчизняний 
і закордонний досвід свідчить, що проміж-
ну сидерацію в сучасних умовах ведення 
землеробства можна розглядати як агроза-
хід багатопланової дії, який допомагає: по-
повнити джерела органічних добрив і азоту 
в ґрунті; зменшити невиробничі витрати во-
логи й поживних речовин завдяки знижен-
ню процесів інфільтрації з кореневмісного 
шару ґрунту і тим самим підвищити коефіці-
єнти використання опадів, добрив та хіміч-
них меліорантів; знизити процеси водної 
й вітрової ерозії; зменшити засміченість 
посівів, а в окремих випадках і зараженість 
культурних рослин грибними хворобами; 
підвищити біологічну активність ґрунтів; 
поліпшити його агрофізичні властивості, 
а отже, зменшити негативну дію на ґрунт 
важких машин і механізмів; знизити витра-
ти на обробіток ґрунту внаслідок активно-
го розпушування орного й підорного шару 

біологічним шляхом – завдяки кореневим 
системам сидеральних культур.

Термін «сидерація» вперше у ХІХ ст. за-
пропонував французький вчений Ж. Віль. 
Батьківщиною сидерації вважають країни 
древньої хліборобської культури – Китай 
та Індію, які вирощують рослини на зелене 
добриво близько 3000 років. В англійській 
літературі більш поширеним є термін «по-
кривні культури». Українські хлібороби вже 
в середньовіччі усвідомлено користувалися 
таким агрономічно ефективним способом 
відтворення родючості ґрунту, як приорю-
вання посеред літа зеленої трав’яної маси. 
У ХІХ ст. його застосовували на всій етнічній 
території. Так підживлювали ґрунт на своїх 
полях ще давньоруські хлібороби. 

Щодо термінів «зелене добриво», «сиде-
ральне добриво», в якості яких можуть бути 
використані покривні культури, то їх одна-
ково трактують в нашій і англомовній науко-
вій літературі. Відомо, що останніми роками 
за кордоном (США, Німеччина, Болгарія, 
Польща, Нідерланди та ін.) сидерати, які 
вирощують у проміжних посівах, усе більше 
застосовують як органічні добрива. Зокрема, 

Покривні культури – 
не данина моді, а вимога часу 

О
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німецькі фахівці вважають, що сидерація є 
багатоплановим заходом, тому залежно від 
призначення зелених добрив (оструктурення 
ґрунту, збільшення вмісту гумусу, елемен-
тів живлення, зокрема азоту, розпушуван-
ня підорного шару, боротьба з бур’янами, 
хворобами та шкідниками) рекомендують 
використовувати тільки певні їх форми, щоб 
досягти відповідної мети. При цьому панує 
думка, що зелені добрива забезпечують най-
більший ефект насамперед на важких ґрунтах 
та в спрощеній сівозміні. До цієї думки схиля-
ється також низка українських вчених.

Вибір форми сидерації диктується ґрунто-
во-кліматичними і економічними умовами 
виробника сільськогосподарської продук-
ції. Форми сидерації визначають вибором 
способу висіву або підсівання сидеральних 
культур. Фахівці розрізняють кілька форм си-
дерації.

Основна (самостійна) – полягає у засто-
суванні отави багато- і однорічних трав на 
зелене добриво та у заміні чорного пару на 
сидеральний. Парозаймаючі культури висі-
вають восени або навесні із використанням 
на добриво всієї зеленої маси, а за потреби – 
отави. Ця форма сидерації можлива для гос-
подарств у будь-якій ґрунтово-кліматичній 
зоні України за вирощування одно- та багато-
річних трав. Перспективна для зони нестійко-
го і недостатнього зволоження. 

Підсівна сидерація – насіння сидерату 
підсівають упродовж рядків одразу після сів-
би покривної культури. Після збирання осно-
вної культури на високому зрізі нарощується 
зелена маса сидератів, яку приорюють під 
наступну культуру. Під озимі зернові куль-
тури практикують підсівання люпину бага-
торічного, серадели, багаторічних бобових 
трав (конюшина, люцерна, еспарцет). Бага-
торічний люпин підсівають під покрив озимих 
культур пізно восени або взимку по снігу чи 
рано навесні з нормою висіву 55–60 кг/га. 
Ефективність люпину як сидерату зростає за 
поєднання його із соломою озимих культур. 
Ця форма сидерації придатна для всіх ґрун-
тово-кліматичних зон України.

Проміжна сидерація може бути як після-
укісною, так і післяжнивною, що залежить від 
строків сівби. Це найпоширеніший спосіб си-

дерації, особливо за достатнього зволоження 
і на зрошуваних землях. 

Післяукісну сидерацію виконують у пер-
шій половині вегетації після звільнення поля 
від однорічних трав або кукурудзи на силос. 
За довшої тривалості вегетаційного періо-
ду післяукісні трави нагромаджують більшу 
зелену масу, яку вносять під озимі зернові й 
ярі просапні культури – картоплю, кукурудзу, 
буряки цукрові та кормові. Для цієї форми 
сидерації придатні такі культури, як редька 
олійна, ріпак ярий і бобові – люпин, буркун, 
серадела. Частину зеленої маси цих культур 
можна використовувати на корм худобі. Ця 
форма сидерації, як і наступна післяжнивна, 
може бути стабільно гарантованою в зонах 
достатнього зволоження атмосферними опа-
дами або на зрошуваних землях. 

Післяжнивну сидерацію проводять у 
другій половині вегетаційного періоду після 
збирання ранніх зернових культур – ози-
мини, ячменю; ранніх овочевих – редиски, 
ранньої капусти, ранніх огірків тощо. Для 
цієї форми сидерації підбирають високо-
врожайні культури з коротким вегетаційним 
періодом – гірчицю, редьку олійну, капусту 
кормову, ріпак або сумішки люпину, гороху, 
вики з вівсом.

У сидератів різних сімейств неоднаковий 
функціонал: бобові спеціалізуються на фік-
сації азоту з повітря; хрестоцвіті й злаки – із 
ґрунту, переводять інші мінерали в більш до-
ступну форму, запобігають демінералізації 
ґрунту, підвищують гумусний шар завдяки 
великій листковій масі; як зелене добриво 
ріпак, гречка, овес, люцерна здатні знизити 
кислотність ґрунту; бобові, соняшник, гірчиця 
біла, редька олійна, календула пригнічують 
нематод і ряд збудників хвороб. 

Усі сидерати своїми коренями розпушують 
ґрунт, особливо люпин, боби, олійна редька, 
а також пригнічують ріст бур’янів. Але не ко-
жен сидерат придатний для осіннього висіву. 
До ярих належать овес, редька олійна, ріпак, 
гірчиця біла, фацелія, які не зимують, у них 
відмирають і коріння, і надземна частина, але 
за зиму вони перегнивають не повністю. Ози-
мі сидерати – жито, вика, ріпак – сіють пізно 
восени перед заморозками, щоб насіння про-
росло навесні. 

Залежно від кількості тепла, опадів, умов 
місцевості, гранулометричного складу ґрун-
тів, наявності добрив і насіння на сидерати 
можна висівати такі культури: бобові – люпин 
багато- та однорічний, буркун білий і жов-
тий, сераделу, вику озиму й яру, пелюшку, 
горох, злакові – жито озиме, райграс, а та-
кож підсівні злакові та бобові багаторічні 
трави, використовуючи перший укіс худо-
бі, а отаву на добриво. За наявності азотних 
добрив перспективно для сидерації висівати 
капустяні культури (ріпак озимий і ярий, су-
ріпицю озиму та яру, редьку олійну, гірчицю 
білу, перко), фацелію, кормовий горох й 
інші швидкоростучі культури та їх сумішки. 
В якості сидеральних культур можуть знайти 
застосування астрагал, маш, чина, пажитник, 
люцерна, еспарцет, сочевиця, боби кінські, 
соя, пайза, суданська трава. 

Культури, які використовують на зелене 
добриво, по-різному впливають на накопи-
чення гумусу в ґрунті. Особливе значення має 
фаза росту й розвитку рослин, за якої їх зао-
рюють: у фазі «травки», чи в більш пізні стадії 
росту (бутонізація, цвітіння, колосіння). Бага-
торічними дослідженнями в цьому напрямі, 
які проводили в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах, встановлено, що заорювання сиде-
ральних культур у фазах до цвітіння бобових 
чи колосіння злакових активізує мікробіоло-
гічні процеси в ґрунті, підвищує врожай на-
ступної культури, але не впливає ні на кількіс-
ні, ні на якісні показники гумусу. Пояснюється 
це тим, що така ніжна зелена маса сидерата 
бідна на лігнін, який швидко мінералізується 
й у гумусних сполуках не закріплюється.

Органічну речовину зеленого добрива 
можна розглядати як створений у ґрунті ре-
зерв усіх необхідних рослинам поживних 
речовин, які переходять у засвоювану форму 
не відразу, а поступово, впродовж усього ве-
гетаційного періоду, забезпечуючи неперерв-
ний ріст та розвиток рослин. 

Мінералізація органічних речовин у ґрун-
ті має важливе значення для рослинництва, 
оскільки рослини здатні засвоювати голов-
ним чином мінеральні форми поживних 
речовин. Важливою умовою розкладання 
органічних речовин є відносний вміст у них 
безазотних і азотовмісних сполук, що, звісно, 
характеризується відношенням вуглецю до 
азоту. Тому важливим показником якості рос-
линного матеріалу є співвідношення в ньому 
вуглецю й азоту, а також загальний вміст азо-
ту. Встановлено, що рослинну масу можна 
заорювати під будь-яку культуру, якщо вміст 
загального азоту в ній в розрахунку на абсо-
лютну суху речовину становить не менше 2%, 
а співвідношення С:N – не більше 20-ти. 

Дослідним шляхом встановлено, що за 
заорювання органічної речовини із співвід-
ношенням С:N від 10:1 до 21:1 підвищується 
врожайність ячменю на 0,2–0,7 т/га, а за 
співвідношення від 77:1 до 87:1 це призводить 
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до зниження врожаю. Таким чином, що мен-
ше співвідношення С:N і більший вміст азоту 
в рештках, то більш висока їх удобрювальна 
дія. Мінералізація органічних сполук пов’яза-
на не тільки з вмістом азоту та вуглецю, але й 
з природою вуглецевмісних сполук, стійкості 
різних компонентів до біологічного розкла-
дання, а також умов розкладання – рН, ае-
рації, активності ґрунтової мікрофлори. Рос-
линні речовини акумулюють у своїх тканинах 
найважливіші елементи живлення рослин, а 
їх наступне розкладання є одним із важливих 
моментів, що впливають на підвищення ро-
дючості ґрунту. 

Мінералізація органічних речовин рослин 
є важливою складовою балансу поживних 
речовин у ґрунті (азоту та зольних елемен-
тів). Підвищена здатність до мобілізації азо-
ту встановлена у вики волохатої, сочевиці, 
гірчиці, сої, ріпаку. Заорювання в ґрунт 1 т 
їх зеленої маси мобілізує 3–4 кг азоту. Під 
час розкладання 1 т зеленої маси гороху, 
люпину, амаранту, люцерни, еспарцету ви-
вільняється 1–2 кг азоту. Численними дослі-
дженнями українських вчених встановлено, 
що чим триваліший вегетаційний період си-
деральної культури, то більше накопичуєть-
ся органічної речовини, яка заорюється під 
урожайність наступної культури. Приміром, 
буркун і еспарцет накопичують до 12–18 т/га 
біомаси, озима вика 7–9 т/га, а ярі сидерати 
(редька олійна, гірчиця, вико-овес та ріпак 
ярий) лише 5–8 т/га. 

На продуктивність сидеральних культур 
великий вплив мають погодні умови їх ви-
рощування. У вологі роки маса органічної 
речовини, яка надходить до ґрунту під час за-
орювання сидератів збільшується на 22–46%. 
Сидерати мобілізують елементи живлення 
нижніх шарів ґрунту і переміщують їх в орний 
шар. Якщо внесення гною – це повернення у 
ґрунт елементів живлення, що були викори-
стані рослинами для формування врожаю, то 
застосування зеленого добрива – це мобілі-
зація поживних речовин із сонячної енергії, 
атмосфери та нижніх шарів ґрунту, які мало 
використовуються. 

Покривні культури сприяють відновлен-
ню нормального циклу колообігу органічних 
речовин і азоту в ґрунті. Азот у зеленій масі 
приораних рослин міститься у формі білкових 
сполук. У процесі її мінералізації спочатку від-
бувається амоніфікація, а потім нітрифікація, 
й азот зелених добрив переходить у сполуки, 
доступні для живлення рослин. Результати 
досліджень із використанням мічених ізо-
топів показали, що під час заорювання гірчиці 
білої у вигляді пожнивного сидерата істотно 
покращилося азотне живлення рослин ячме-
ню та озимих зернових культур, в основному 
завдяки підвищенню коефіцієнту застосуван-
ня азоту мінеральних добрив на 40–60%. 

У Німеччині серед культур на зелене до-
бриво надають перевагу бобовим (конюши-
на лугова, пасовищна, гібридна, інкарнатна, 

перська, олександрійська), зернобобовим 
(люпин, серадела, вика озима та яра, боби 
кормові, горох польовий), тонконогим (рай-
граси уельський, німецький, гібридний, 
однорічний), капустяним (ріпак ярий та ози-
мий, редька олійна, гірчиця, суріпиця озима 
й яра), фацелії та ін. Сидерацію слід запро-
ваджувати з відповідною алелопатичною 
узгодженістю між культурами. Ефективність 
її значно зростає, коли до складу сумішок 
входять правильно підібрані культури. Дуже 
популярними є сумішки озимих – вики і жита, 
ярих – вики й вівса, вівса, вики та гірчиці, го-
роху й вівса, пелюшки і кормових бобів, вики 
ярої, пелюшки й ріпаку .

Під час заорювання зеленої маси сидератів 
за врожайності 35–40 т/га в ґрунт потрапляє 
150–200 кг азоту, що рівноцінно 30–40 т/га 
гною. Коефіцієнт використання азоту з них у 
1-й рік удвічі більший, ніж із гною. У зеленій 
масі сидератів міститься стільки азоту, як і 
в гної, але менше фосфору та калію (вміст у 
гної N – 0,50%, Р – 0,25%, К – 0,60%). Тому, 
заорюючи сидерати, потрібно одночасно 
вносити в ґрунт і фосфорно-калійні добрива.

За даними науковців, заорана пізно восени 
зелена маса пожнивної бобової культури у 
розмірі 15–20 т/га за дією рівноцінна внесен-
ню 20 т гною, однорічний люпин дає в серед-
ньому 8–16 т/га кореневих і пожнивних за-
лишків із коефіцієнтом гуміфікації 0,15–0,25, 
ріпак у разі використання на зелене добри-
во залишає у ґрунті 1,0–1,5 т/га рослинних 
решток або більше 200 кг/га гумусу із коефі-
цієнтом гуміфікації 0,15–0,20.

Для післяжнивного висіву, незалежно від 
його призначення, придатні тільки росли-
ни, які характеризуються перш за все скоро-
стиглістю. Найбільш скоростиглі та не вимог-
ливі до тепла рослини із родини капустяних, 
найкращі з них – яра й озима свиріпа, гірчиця 
біла, редька олійна, ярий та озимий ріпак. 
За заорювання післяжнивної гірчиці разом із 
соломою в ґрунт надходить до 150 кг азоту на 
гектар.

Чернігівський інститут АПВ розробив тех-
нологію використання зеленого добрива в 
аспекті біологізації землеробства, яка перед-
бачає вирощування вузьколистого люпину в 
проміжних посівах після озимих і ярих зерно-
вих культур. Вона дає змогу на дерново-під-
золистих ґрунтах за допомогою сидератів 
замінити внесення 30 т/га гною, на 25–30% 
зменшити вертикальний стік вологи, а також 
знизити втрату біогенних елементів із ґрунту 
та добрив: кальцію на 80–105 кг/га, азоту 
– на 46–60 кг/га, магнію – на 18–20 кг/га, 
водорозчинного гумусу – на 10–16 кг/га та 
більш повно використовувати ґрунтово-клі-
матичний регіон Полісся.

Останнім часом заслуговують на увагу ре-
комендації щодо комбінації й сумісного ви-
користання соломи і різних видів зеленого 
добрива. Внесення соломи разом із зеленим 
добривом сприяє активізації біологічних 

процесів у ґрунті, покращує забезпеченість 
доступними формами азоту, створює кращі 
умови для формування врожаю.

Варто враховувати труднощі загортання 
біомаси сидерату в ґрунт. Оскільки велика 
наземна маса у ґрунт загортається погано, 
якість заорювання незадовільна. За високої 
врожайності маси поле обробляють дискови-
ми знаряддями в один-два сліди. Через 3–4 
доби після підв’янення сидерату знову про-
водять лущення, а потім заорювання за за-
гальноприйнятими технологіями. Сидерати із 
невеликою біомасою заорюють безпосеред-
ньо у ґрунт. Фахівці рекомендують ще таку 
технологію: сидерат коткують гладенькими 
котками, після чого оранку ведуть у напрямку 
проходу котків. Закладати рослинну масу си-
дератів, особливо в зеленому вигляді, потріб-
но не глибоко: на легких супіщаних і піщаних 
ґрунтах на глибину 10–15 см, на зв’язкових за 
гранулометричним складом ґрунтах – 8–10 
см. Сидерати краще загортати в ґрунт пізно 
восени за зниження температури до 5°С, коли 
мікробіологічні процеси в ньому майже при-
пиняються. 

Як правило, до кінця жовтня запаси ґрун-
тової вологи повністю відновлюються і сиде-
ральна маса потрапляє у вологе середовище 
зі зниженою температурою, яка продовжує 
знижуватися. А отже, сполуки не вимива-
ються у нижні шари ґрунту, втрати поживних 
речовин та газоподібного азоту – мінімальні. 
Навесні, за підвищення температури ґрунту, 
сидерати починають розкладатися, відбува-
ється виділення значної кількості вуглекисло-
го газу, що сприяє ґрунтовому й повітряному 
живленню рослин. Під час загортання сиде-
ратів у теплий період осені вони швидко роз-
кладаються, сполуки мінералізації вимива-
ються дощами у нижні шари ґрунту, де вони 
стають малодоступними для рослин. Цей 
процес особливо інтенсивний на легких пі-
щаних ґрунтах, де втрачається значна частина 
органіки й різко знижується ефективність зе-
леного добрива.

Отже, використання сидератів дає змо-
гу вирішити низку агроекологічних питань: 
поповнення ґрунту органікою й пожнивни-
ми речовинами, утилізація важкорозчинних 
сполук фосфору з нижніх горизонтів, змен-
шення втрат вологи й рухомих поживних 
речовин у ґрунті, зменшення втрат ґрунту від 
ерозії під суцільним покривом стеблостою, 
зниження забур’яненості посівів, поліпшен-
ня агрофізичних параметрів ґрунту завдяки 
розпушуванню його глибоких шарів, а за 
відмирання коренів – створення вертикаль-
ного дренажу, покращення біологічної актив-
ності ґрунту. 

Марина Кушнір, 
Директор департаменту 

науково-технологічного забезпечення, 
Maryna.Kushnir@spectr-agro.com, 

067 223 80 70
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з кожним роком зацікавленість у вирощу-
ванні озимого ріпаку зростає завдяки висо-
кому попиту на зовнішньому ринку та спри-
ятливій експортній ціні. В сезоні 2021 року 
під урожай 2022 року було засіяно площу під 
озимий ріпак на рівні 1,2 млн га, в минулому 
сезоні це було 881 тис. га. Станом на липень 
місяць в Україні вже змолочено близько тре-
тини площ ріпаку, середня врожайність ко-
ливається від 21 до 22 ц/га. Традиційно обмо-
лочування розпочали у південних та східних 
областях. Власне, нерівномірне розподілення 
опадів за весняно-літній період вплинуло на 
рівень урожайності в цих областях.

Водночас зі збиранням товарних посівів ак-
тивно збирають і демонстраційні ділянки ози-
мого ріпаку компанії LIDEA, яка кожного сезону 
надає можливість сільгоспвиробникам тесту-
вати вже відомі гібриди та новинки озимого 
ріпаку. Щороку компанія сприяє правильному 
добору гібридів, де вони можуть максимально 
розкритися, показати свій потенціал і високу 
продуктивність у різних кліматичних та техно-
логічних умовах господарств по всій Україні.

Проведені перші збирання озимого ріпаку 
демонструють такі результати:
• Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, 

середня врожайність на полі була на рівні 
31,4 ц/га, відповідно гібриди ЕС Гідро-
мель – 30,6 ц/га, ЕС Ритмо – 31,7 ц/га, ЕС 
Амадео – 28,5 ц/га, ЕС Навіго – 33,6 ц/га. 
Попередник – озимий ячмінь, дата сівби – 
20 серпня;

• у Запорізькій області ділянку засіяли 19 
серпня після збирання озимої пшениці. 
Гібриди показали такі результати, за се-
редньої врожайності на полі – 34,5 ц/га, 
відповідно ЕС Гідромель – 34,6 ц/га, ЕС 
Ритмо – 36,3 ц/га, ЕС Амадео – 32,0 ц/га, 
ЕС Навіго – 35,1 ц/га; 

• Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, 
ділянку засіяли 22 серпня після озимої 
пшениці. Середній рівень урожайності – 
38,5 ц/га. За гібридами отримали такі ре-
зультати: ЕС Гідромель – 37,2 ц/га, ЕС Рит-
мо – 39,2 ц/га, ЕС Амадео – 36,8 ц/га, ЕС 
Навіго – 42,6 ц/га, Талел КЛ – 36,6 ц/га;

• в Івано-Франківській області високі резуль-
тати отримали в Городенківському районі. 
Ділянку засіяли 28 серпня після озимого 
ячменю. Середній рівень урожайності –
58 ц/га. Результати збирання гібридів: 
ЕС Ритмо – 57,5 ц/га, ЕС Амадео – 56,7 ц/га, 
ЕС Гідромель – 60,2 ц/га;

• високі показники продуктивності отрима-
ли у Волочиському районі Хмельницької 
області, де середня врожайність станови-
ла 55,4 ц/га. За гібридами продуктивність 
спостерігали на рівні: ЕС Гідромель –
55,2 ц/га, ЕС Навіго – 56,6 ц/га, ЕС Амадео –
53,3 ц/га, ЕС Ритмо – 52,7 ц/га.

Наша країна є важливим світовим учасником продовольчої безпеки людства. 
Зміна попиту на сільгосппродукцію на світовому ринку безпосередньо 

впливає на структуру виробничих площ. Також Україна відіграє надзвичайно 
важливу роль і у виробництві олійних культур: соняшник, соя, озимий ріпак. 

Що приніс сезон 2022 
у виробництві озимого ріпаку?

І
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ізноманіття комплектуючих та сервіс-
них продуктів покликане підвищити 

ефективність аграрних господарств. Од-
нак широкий перелік мастильних матері-
алів може, навпаки, скласти труднощі при 
сервісному обслуговуванні сільськогоспо-
дарської техніки. На допомогу покликані 
універсальні оливи з абревіатурами UTTO. 
Розглянемо детальніше їхні особливості та 
призначення, а також основний перелік 
застосувань.

Почати необхідно з того, що спеціалі-
зовані уніфіковані оливи набули просто-
народного найменування – «тракторні 
оливи». Ними прийнято називати такі, що 
застосовуються у двигунах, трансмісіях, 
гідравлічних передачах та механізмах на 
тракторах, комбайнах, сільськогосподар-
ських та інших позашляхових машинах.

Універсальні тракторні оливи розподі-
ляються за універсальністю і призначен-
ням:
• STOU (Super Tractor Oil Universal) – су-

перуніверсальні тракторні оливи до ди-

зелів і бензинових двигунів, у т.ч. з тур-
бонагнітанням, а також до механічних і 
гідромеханічних передач (у тому числі 
передачі з мокрим гальмом);

• UTTO (Universal Tractor Transmission 
Oil) – універсальні трансмісійні оливи 
до всіх передач (у тому числі з мокрим 
гальмом) і до гідравлічних механізмів;

• TOU(Tractor Oil Universal) – універсаль-
ні трансмісійні оливи тільки до механіч-
них передач (без мокрого гальма) і до 
гідравлічних механізмів;

• THF (Tractor Hydraulic Fluid) – тракторна 
гідравлічна рідина (олива).
У тракторах та інших транспортних 

засобах, широко застосовуються та-
кож звичайні (не універсальні) моторні, 
трансмісійні, гідравлічні та інші оливи. 
Загальна практика показує, що вигідні-
ше використовувати виділені вище UTTO 
оливи у господарствах від малих до ве-
ликих, а окреме застосування спеціаль-
них моторних олив доцільно для двигунів 
внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це зменшує 
можливість помилкового застосування та 
змішування олив.

У світовій практиці стандарти для 
тракторних олив, за винятком моторних,

встановлюють виробники техніки. 
Розробкою технічних специфікацій та 
випуском UTTO олив займається, зокре-
ма, підприємство Opet Fuchs. Виробник 
мастильних матеріалів виготовляє про-
дукти під брендом Opet не лише для сер-
вісного обслуговування, а й поставляє 
мастильні матеріали та експлуатаційні рі-
дини для заводського заповнення техніки 
Case та New Holland на конвеєрі в Туреччи-
ні. Також Opet випускає оригінальні про-
дукти для цих та ряду інших брендів.

Зараз ринок пропонує широкий асор-
тимент олив і рідин до тракторних двигу-
нів, гідравлічних механізмів, трансмісій. 
Застосування олив певних марок зазви-
чай є нав’язаним протягом гарантійного 
терміну. Широкий асортимент олив може 
ускладнювати роботу відділу постачання, 
зберігання та сервісу технічного обслу-
говування. Для спрощення взаємодії та 
функціонування агропідприємств і міні-
мізації можливих помилок Opet пропонує 
застосовувати універсальні оливи за при-

вабливими цінами, придатні до всіх агре-
гатів, гідравлічних механізмів і трансмісій. 
Таку тенденцію підтримують також вироб-
ники агротехніки.

Сучасні технології виробництва на но-
вому заводі Opet забезпечують виготов-
лення багатоцільових олив серії FullTrack. 
В Україні імпортером продукції Opet 
- компанією «Фукс Мастила Україна» - 
представлено дві найбільш затребувані 
оливи класу UTTO для аграрної техніки 
– Fulltrac Fluid Y 10W-30 та Fulltrac Fluid X 
10W-30.

Вимоги новітньої специфікації CNH MAT 
3540 виконує Opet Fulltrac Fluid Y 10W-30, 
що рекомендована до застосування у ме-
ханічних та автоматичних трансмісіях, у т. 
ч. типу CVT, Power-Shift та Shuttle-Shift, 
осях, системах вологих гальм, кінцевих 
передач, гідравлічних системах сільсько-
господарського обладнання. Ця універ-
сальна олива спеціально розроблена у 
першу чергу для високопродуктивних мо-
делей Case,New Holland та Steyr, зокрема 
Magnum, Quadtrac та ряду інших і замінює 
попередні специфікації CNH MAT 3505 
та 3525. Особливий пакет легувальних 
додатків (присадок) у тандемі з високоя-
кісними базовими оливами забезпечують 
надійний захист вузлів мащення у най-
складніших умовах експлуатації.

Багатофункціональною UTTO оливою, 
що виконує вимоги Case 1210, CNH MAT 
3525 / 3505, John Deere JDM J20D/C, 
Massey Ferguson CMS M1145 та ряду ін-
ших специфікацій є Fulltrac Fluid X 10W-
30. Завдяки забезпеченню високого рівня 
захисту трансмісій тракторів і сільсько-
господарських машин, цю оливу доцільно 
застосовувати в механічних трансмісіях, 
гідравлічних, барабанних і гальмівних си-
стемах, кінцевих передачах та валах від-
бору потужності аграрних машин та різно-
манітних навантажувачів.

Повний перелік специфікацій та харак-
теристик UTTO продуктів, а також додат-
ковий асортимент для аграрної техніки 
представлений на офіційному сайті www.
opet.ua. 

Дізнатися про вигідні пропозиції мож-
на у регіональних дистриб’юторів та на 
Інтернет-сайтах партнерів Opet в Україні.

Які оливи бувають універсальними 
для агро техніки? 

 Що таке UTTO та які їх особливості?

Р
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ільхозвиробники кожного сезону 
переймаються одним і тим самим питанням: 
«Чи варто проводити передпосівну оброб-
ку насіння сільськогосподарських культур  
хімічними засобами захисту, мікродобри-
вами та біологічно активними речовина-
ми, а може ліпше заощадити кошти на цих 
заходах у такий нелегкий час?» Проте до-
слідження та накопичений досвід свідчать, 
що передпосівна обробка насіння є першим 
кроком у сучасних технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур, який забез-
печує реалізацію їхнього потенціалу продук-
тивності та є очевидним в питанні найбіль-
шої окупності витраченої гривні на препарат 
або добриво порівняно з іншими елемента-
ми технології.

Слід зазначити, що посівні площі основних 
технічних культур щороку зростають. При 
цьому гостро постають питання недотри-
мання сівозміни, надмірне насичення ко-
роткоротаційних 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 мікро-
організми), сто видів комах, три види клі-
щів, два нематод та мишоподібні гризуни. 
Науковими дослідженнями доведено, що в 

необробленому насінні зернових колосових 
культур дуже часто присутні фітопатогенні 
гриби, серед яких найбільш поширеними є 
збудники сажкових хвороб (Tilletia spp. та 
Ustilago spp.) і кореневих гнилей (Fusarium 
spp., Helminthosporium  spp.,  Bipolaris 
sorokiniana), а також комплекс грибів збе-
рігання (пліснявих) – Muсor spp., Penicillium 
spp., Alternaria spp., Trichothecium roseum та 
інші. З насіннєвим матеріалом можуть також 
передаватися і збудники плямистостей ли-
стя, такі як смугаста (Pyrenophora graminea) 
та сітчаста плямистість ячменю (Pyrenophora 
teres), септоріоз (Septoria spp.). Крім насін-
нєвої інфекції, молодим рослинам загрожу-
ють збудники хвороб які присутні у ґрунті. 
Проте не існує діючої речовини яка б забез-

Обробка насіння Спектрум® АскоСтарт – 
важливий крок отримання сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур
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печувала абсолютний захист насіння від усіх 
вище перелічених фітопатогенів. Саме тому 
більшість сучасних високоефективних прот-
руйників – це суміш різних діючих речовин. 

Враховуючи вище викладену інформацію, 
напрошується думка, що на сучасному етапі 
сільськогосподарського виробництва найе-
фективнішим способом боротьби з хворо-
бами та шкідниками є інтегрована система 
захисту яка поєднує у собі використання хі-
мічних і біологічних засобів захисту та мікро-
добрив для передпосівної обробки насіння. 
Цей захід направлений на зниження й кон-
троль патогенів з найменшою негативною 
дією на навколишнє середовище. 

Оптимізуючи стартові умови живлення 
проростків на початкових етапах вегетації 
озимих зернових (I-II етап органогенезу) та 
активізуючи ріст і розвиток рослин, ми за-
безпечуємо закладку і формування елемен-
тів продуктивності майбутнього урожаю.

Щоб отримати «інструменти» для керу-
вання ростом і розвитком сільськогоспо-
дарських культур, наука проникає в глиби-
ни біохімічних процесів, що відбуваються в 
рослинах. Зокрема, одним із таких інстру-
ментів стали фітогормони. Тож у даному 
дописі зупинимося більш детально на про-
цесах фітогормональної регуляції процесів 

проростання насіння та спробуємо дізнатися 
чи потрібно все ж таки обробляти насіння 
стимулюючими препаратами.

Насіння проростає за участю та взаємодії 
ключових класів рослинних гормонів: абс-
цизової кислоти (АБК), гіберелінів, ауксинів, 
цитокінінів, брасиностероїдів, етилену, жас-
монової і саліцилової кислот, стриголактонів. 

 Дозріле насіння упродовж тривалого часу 
зберігає показники життєдіяльності та здатне 
у стані спокою витримувати посуху й неспри-
ятливий температурний режим. У стані спо-
кою знаходяться також ензими, протеїни, 
фітогормони та інші молекулярні компонен-
ти насіння. Як тільки  насіння почне вбирати 
вологу, активуються метаболічні процеси, 
відбувається біосинтез протеїнів, поділ клі-
тин, формування нових органел і органів 
проростків тощо.

До найважливіших функцій фітогормо-
нів належать контроль і координація поділу, 
росту та диференціації клітин. Однак не менш 
важливою є їх участь у регуляції процесів 
спокою і проростання насіння . Серед рослин-
них гормонів абсцизова кислота і гібереліни 
виконують ключову роль у регулюванні цих 
процесів: абсцизова кислота індукує перехід 
насіння до стану спокою й підтримує гібере-
лінову активність при його проростанні, тому 
зміни балансу між вмістом абсцизової кис-
лоти і гіберелінів та чутливість до цих гормо-
нів формують механізм, що лежить в основі 
збереження спокою та проростання насіння. 
Встановлено, що вміст абсцизової кислоти в 
насінині змінюється впродовж ембріогене-
зу. Так, на етапах інтенсивного поділу клітин і 
диференціації тканин, формування зародка й 
ендосперму рівень абсцизової кислоти знижу-
ється, тоді як після припинення поділу клітин і 
під час акумуляції запасних речовин — зростає, 
а при переході до стану спокою знову змен-
шується. Абсцизова кислота належить до 
головних чинників захисту насіння від осмо-
тичного стресу в період набухання. Дегра-
дація ендосперму в перші 36 год набухання 
розпочинається в основному за участю води 
й абсцизової кислоти.

Гібереліни, що об’єднують понад 130 
форм, належать до відносно молодого класу 
фітогормонів. Учені вважають, що фізіоло-
гічна активність притаманна лише окремим 
із них (ГК1 , ГК3 , ГК4 , ГК5 , ГК6 , ГК7 ), інші ж 
належать до їхніх попередників у біосинтезі 
і функціонуванні неактивних форм. Гіберелі-
ни стимулюють лінійний ріст стебла, пагонів і 
коренів, збільшують поверхню листка, числа 
міжвузлів, індукують цвітіння, детермінують 
стать, контролюють процеси проростання 
насіння. При регуляції переважної більшості 
морфогенетичних процесів гібереліни функ-
ціонують односпрямовано з ауксинами і є ан-
тагоністами цитокінінів і абсцизової кислоти. 
Встановлено, що гібереліни стимулюють 
продукування ензимів α-амілази, протеаз 

та β-глюконаз, задіяних у лізисі ендосперму. 
Ендосперм насінини, який складається з тон-
костінних клітин із крохмальними зернами, 
оточеними алейроновим шаром, є джере-
лом запасних поживних речовин, які під час 
проростання насіння розщеплюються на роз-
чинні цукри, амінокислоти та інші продукти і 
транспортуються до зародка. Вважають, що 
при проростанні насіння гібереліни в алей-
роновому шарі не синтезуються. Індукція лі-
зису ендосперму починається після передачі 
гіберелінового сигналу. Гібереліни синтезу-
ються в зародку, звідки транспортуються до 
алейронового шару, де через транскрипційні 
фактори і регулюють активність α-aмілази. 

Баланс між гіберелінами та абсцизовою 
кислотою є вирішальним при визначенні ста-
ну насіння. Так, за високого вмісту ендогенної 
абсцизової кислоти й низького гіберелінів 
насіння переходить у стан спокою, тоді як за 
низького рівня абсцизової кислоти й висо-
кого гіберелінів — індукуються процеси до-
зрівання й проростання насіння. Баланс ре-
гулюється на рівні синтезу гормонів і балансу 
їхніх сигнальних каскадів. Досліджено, що на 
баланс між абсцизовою кислотою  і гіберелі-
нами впливають температура, освітлення та 
активні форми кисню, утворення яких розгля-
дають як ендогенний сигнальний фактор. 

Ауксини синтезуються в примордіях лист-
ків, хлоропластах молодих листків, у плодах, 
контролюють ембріо-, органо- та морфо-
генез, апікальне домінування, судинну ди-
ференціацію, полярність органів, розвиток 
кореневої системи, утворення і формування 
квітки, насіння, плодів. Тривалий час роль 
ауксинів як регуляторів проростання насін-
ня не розглядали, хоча взаємодія ауксинів з 
абсцизовою кислотою була зафіксована при 
проростанні певних видів культур. Екзогенні 
ауксини пригнічували проростання насіння 
за умови засолення ґрунту, що засвідчило 
участь гормону в регуляції процесів спокою і 
проростання за дії абіотичних стресорів. 

Цитокініни задіяні в регуляції широкого 
спектра метаболічних і фізіологічних про-
цесів, проте в сучасних схемах і моделях 
механізмів проростання насіння цитокінінам 
відводиться другорядна роль.

Етилен порівняно з іншими фітогормо-
нами має просту структуру, проте здатний 
впливати на широкий спектр фізіологічних 
і біохімічних процесів. При проростанні на-
сіння багатьох видів рослин, серед яких 
пшениця, кукурудза, соя, рис, вміст етилену 
збільшується.

Брасиностероїди рослинні гормони, подібні 
до стероїдних гормонів інших організмів. Вони 
впливають на процеси росту, формування су-
динної системи, репродукцію, розвиток кві-
ток і плодів, контролюючи інгібіторні ефекти 
абсцизової кислоти, дані гормони позитивно 
впливають на проростання насіння. Разом із 
гіберелінами та етиленом вони індукують ріст 
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зародка, посилюють руйнування ендосперму. 
Фізіологічна дія окремого гормону залежить 
від його концентрації, співвідношення з інши-
ми фітогормонами й метаболітами, ефектив-
ності його сигнальних шляхів.

 Підсумовуючи вище викладену інформа-
цію розглянемо процес проростання. Зріле 
насіння характеризується високим вмістом 
абсцизової кислоти, низьким рівнем гібе-
релінів і ауксинів. У першу фазу проростан-
ня — стратифікації — вихід зі стану спокою 
регулюється на рівні біогенезу, сигналінгу 
та взаємодії між абсцизовою кислотою, гі-
берелінами й ауксинами. Абсцизова кисло-
та і ауксини відповідають за спокій насіння, 
при цьому ауксини позитивно впливають 

на транскрипцію. Після виходу зі стану спо-
кою насіння починає проростати, у регуляції 
цього процесу ключову роль відіграє баланс 
між абсцизовою кислотою і гіберелінами. На 
завершальному етапі проростання насіння 
гібереліни індукують лізис ендосперму, що 
приводить до вивільнення корінця.

Спираючись на світовий досвід вирощуван-
ня сільськогосподарських культур і враховуючи 
українські тенденції в агротехнологіях виро-
щування компанія Спектр-Агро разом з про-
відними науковцями Великобританії створила 
препарат для передпосівної обробки насіння 
Спектрум® АскоСтарт,  що поєднує у собі  дві 
основні складові для успішного старту на почат-
кових етапах росту та розвитку рослини.  

Головна перевага Спектрум® АскоСтарт 
полягає саме у його хімічному складі. Ос-
новним компонентом добрива є 31,8 % спо-
лук фосфору, які на  початкових фазах рос-
ту та розвитку рослин відіграють особливо 
важливу роль, оскільки беруть участь у фор-
муванні кореневої системи: легкодоступні 
сполуки фосфору, надходять до ендосперму 
та активують процеси коренеутворення. 

Ще однією перевагою препарату є 5,0 % 
витяжка екстракту морських водоростей 
Ascophyllum nodosum. Це комплекс біоло-
гічно активних речовин таких як альгінова 
кислота, натуральні амінокислоти, полісаха-
риди, гормони та вітаміни. Бетаїн стимулює 
синтез хлорофілу, посилює здатність корене-
вої системи поглинати воду, підвищує стій-
кість рослин до низьких та високих темпера-
тур. Полісахариди поліпшують проникнення 
поживних речовин і води у клітини рослин та 
слугують джерелом енергії. Вітаміни та амі-
нокислоти стимулюють поділ клітин, синтез 
білків, переривають стан спокою насіння та 
активують процес проростання, сприяють 
активному поглинанню води й калію, підви-
щують холодостійкість і стійкість рослин до 
стресів. Гібереліни відповідають за актив-
ність ензимів, задіяних у розщепленні кро-
хмалю ендосперму, необхідного для розвит-
ку зародка, і діють синергічно з ауксинами і 
цитокінінами.  Альгінова кислота допомагає 
утримувати воду в коренях, сприяє кращому 
поглинанню елементів живлення.

Дослідження, що проводилися у провідних 
науково дослідних установах НААН України 
встановили, що передпосівна обробка насін-
ня препаратом Спектрум® АскоСтарт по-
кращує показники урожайності  культур на 
4,3- 18,5 % залежно від норми препарату. 

контроль контроль обробка АскоСтартобробка АскоСтарт
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Таким чином, слід зазначити, що передпо-
сівна обробка насіння озимої пшениці пре-
паратом Спектрум® АскоСтарт у нормі 3,0 
л/т  підвищує показники урожайності даної 
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 препара-
том Спектрум® АскоСтарт дозволяє от-
римати більш дружні і вирівняні сходи, 
створити сприятливі умови для рослини 
на початковому етапі розвитку, підви-
щити імунітет та активізувати фізіологіч-
ні процеси зародка. Польова схожість 
насіння і урожайність пов’язані прямою 
залежністю, оскільки впливають на гус-
тоту стояння рослин та їх продуктивність 
і є інтегральним вираженням генетичних, 
ґрунтових, гідротермічних, біотичних та 
антропогенних факторів. Практичними 
дослідами, встановлено, що передпосів-
на обробка насіння Спектрум® АскоСтарт 
у нормі 1,5 л/т насіння покращує показники 
урожайності посівів озимого ріпаку на 0,14 
т/га порівняно з контрольним варіантом. 
Дослідження ефективності дії препарату 
Спектрум® АскоСтарт у нормі 3,0 л/т про-
водили на насінні ячменю ярого та кукуру-
дзи. Було встановлено, що прибавка урожаю  
культур становила 0,16 – 0,52 т/га відповід-
но. Аналогічну передпосівну обробку на-
сіння препаратом Спектрум® АскоСтарт 
проводили на насінні соняшнику та сої з 
меншою нормою застосування препарату 
(2,0 л/т), що забезпечило прибавку урожаю 
на 0,21 – 0,37 т/га порівняно з варіантом без 
обробки.

В умовах центральної України проводи-
лися дослідження ефективності препарату 
Спектрум АскоСтарт на посівах соняшнику 
різної групи стиглості прибавка відповідно 
становила від 0,08 до 0,29 т/га.

 Не потрібно заперечувати факт, що од-
ним із найважливіших елементів техноло-
гічного процесу вирощування с.-г. культур 

на сучасному етапі виробництва є передпо-
сівна обробка насіння хімічними та біоло-
гічними засобами захисту, мікродобрива-
ми та біологічно активними речовинами 
які виступають профілактичним засобом 
при оздоровленні насіння від інфекції 
які наявна в насінні, на його поверхні, 
у ґрунті та на рослинних рештках.  Тому 
кожен фермер, агроном чи досвідчений 
керівник розуміє, що даний агротехнічний 
прийом сприяє підвищенню польової схо-
жості, одержанню дружних та рівномір-
них сходів а також  зниженню ураженості 
рослин хворобами та шкідниками. Це дає 
необхідний нам результат – отримання 
високих та сталих врожаїв.  В результаті 
такий нескладний технологічний процес, 
призводить до зростання врожайності на 
18,5 %, що має безсумнівний економічний 
ефект. 

На основі проведених досліджень в 
провідних  науково - дослідних устано-
вах, можна зробити висновок, що препа-
рат для передпосівної обробки насіння 
Спектрум® АскоСтарт є високоефектив-
ним доповненням інтенсивних техноло-

гій вирощування сільськогосподарських 
культур.

Розвиток сільського господарства відбу-
вається завдяки поліпшенню економічної 
ефективності виробництва. За цих умов за-
безпечується збільшення валової  товарної 
продукції. 

Одним із головних факторів успіху това-
ровиробників є постійне підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції. Яка 
формується завдяки якісній економічній по-
літиці та сприяє динамічному ефективному 
росту. Оскільки, лише за умов конкурентної 
боротьби існує потреба постійного вдоско-
налення і підвищення ефективності вироб-
ництва продукції, що є основою економічно-
го розвитку. Сучасне сільське виробництво 
характеризується застосуванням різноманіт-
них енерго- та ресурсозатратних технологій, 
які потребують переосмислення з подаль-
шою модернізацією. Наявність показників 
економічної оцінки вирощування сільсько-
господарських культур дає змогу обрати 
економічно вигідніший варіант технології та 
намітити шлях можливої економії ресурсів і 
затрат енергії, як загалом по технологічному 
потоку, так і за окремими складовими. Еко-
номічно ефективні лише ті прийоми інтенси-
фікації виробництва, які забезпечують збіль-
шення виходу продукції з одиниці площі за 
невеликих затрат праці та засобів.  

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 інформа-
цію щодо ефективності застосування про-
дуктів та детальні рекомендації стосовно їх  
використання. Завжди раді співпраці!

Марина Кушнір, 
Директор департаменту 

науково-технологічного забезпечення, 
Maryna.Kushnir@spectr-agro.com,

 067 223 80 7

 Ефективність препарату Спектрум® АскоСтарт на посівах 
сільськогосподарських культур 

Показники урожайності гібридів соняшнику різної групи стиглості 
залежно від передпосівної обробки насіння препаратом Спектрум® 

АскоСтарт в умовах Центральної України.
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есикація — добре знайома укра-
їнським агровиробникам операція. Проте 
застосовують її далеко не всі і не скрізь. На 
півдні покладаються на сухий клімат, а там, 
де вологи більше, за часту намагаються до-
чекатися фізіологічного дозрівання природ-
нім шляхом. Зрозуміло чому, бо на фоні ка-
тастрофічно низьких цін на зерно фермери 
змушені боротися за рентабельність виро-
щування за будь-яку ціну. Важлива кожна 
гривня, а десикація кукурудзи коштуватиме 
зважаючи на вартість препарату і техноло-
гічні витрати, від 36,8 до 45 дол. США на 1 
га. Ці витрати є досить суттєвими  на сьогод-
нішній день.

Десикація має бути виправдана з еконо-
мічного погляду. Відповідно, щоб визна-
чити, чи доцільно її проводити, потрібно 
оцінювати стан посівів перед збиранням 
врожаю (вологість насіння, густоту і засмі-
ченість полів). Використання цієї технології 
зумовлює зростання витрат на виробництво 
продукції. Та найчастіше такі вкладення 
себе виправдовують. Для регіонів із нестій-
кою погодою ця технологія просто необ-
хідна. За умови вчасної технологічно пра-
вильної десикації вона гарантує збирання 
врожаю за будь-яких погодних умов, збе-
рігаючи та мінімізуючи втрати.

Десикація кукурудзи – технологічний 
елемент, який застосовують на гібридах, що 
дуже повільно віддають вологу (ранньо- й 
середньостиглі групи) та у разі, якщо по-
годно-кліматичні умови були недостатньо 
сприятливими для формування врожаю 
оптимальної вологості. Вибір десикантів та 
їх застосування в посівах кукурудзи в опти-
мальні терміни дає змогу регулювати пе-
редзбиральну вологість зерна до техноло-
гічно обґрунтованих кондицій, забезпечує 
зниження витрат енергоресурсів. В процесі 
вологовіддачі зерна чітко виокремлюються 
два етапи з принципово різною динамікою, 
при чому критична вологість зерна, що ви-
кликає їх зміну, становить близько 40%. 
Перший етап пов’язаний із фізіологічними 
процесами, які залежать від зовнішніх чин-
ників, перш за все від температурного ре-
жиму повітря, а другий – від його вологості.

Спостереження показують, що зерно 
вбирає вологу, тоді як для фрагментів ніжки 

і стрижня качана характерна її десорбція. 
До того ж для механізованого збирання 
врожаю вологість зерна не повинна пере-
вищувати 30%. При цьому істотним є ри-
зик травмування сирого зерна, внаслідок 
чого може втрачатися значна частина про-
дукції під час обмолочування, очищення 
та післязбиральної доробки. Через низку 
фізіологічних особливостей (значна висота 
рослин і складна провідна система) для ку-
курудзи найкраще застосовувати препарат, 
що може переміщуватися з листя в тканини 
інших вегетативних органів і качана. Сиг-
налами для старту десикації є прожилкове 
пожовтіння верхніх двох листків культури, 
вологість зерна 36%, наявність у зернівці 
«чорної точки», яка дуже чітко помітна при 
основі зернівки. В цей період маса 1000 насі-
нин близька до максимуму і рух пластичних 
речовин у зерні припиняється. Як десикант 
для кукурудзи доцільно використовувати 
препарати на основі гліфосату, які почина-
ють діяти на 10–14-й день після обробки. 
При цьому вологість зерна  в середньому 
зменшується на 4–8%, вологість стебла в 
середньому на 8%, стрижня – на 6%, ніжки 
качана – на 10%, унеможливлюючи обмін 
вологою між цими частинами рослин. Та-
ким чином, в залежності від всіх факторів, 
ефект може становити від 8 до 10%.

За результатами багаторічних  спостере-
жень та  досліджень ексклюзивного про-
дукту Раундап® Енерджі встановлено, 
що розпочавши ним десикацію кукурудзи, 

наприклад, при вологості  у   32 % можна 
отримати її зниження до 26 %. Що значно 
зменшить витрати по досушуванню до ба-
зової вологості у 14 %.  Особливо актуаль-
ним такий підхід буде на великих площах 
посіву  даної культури у господарстві, коли 
частину площ ми обробляємо десикантом 
таким чином, маємо можливість оптимізу-
вати процес збирання та досушування .

Більше п’яти років поспіль компанія 
«Спектр - Агро» на правах селективної ди-
стрибуції на території України реалізовує на 
свої клієнтів продукт Раундап® Енерджі від 
компанії «Байєр». Якість та універсальність 
продукту перевірена на тисячах гектарів і 
заслуговує на увагу й цього складного сезо-
ну. Завдяки Трансорб ТМ технології фор-
муляція Раундап® Енерджі також надзви-
чайно ефективна навіть у холодних умовах, 
що є знаковою перевагою цього продукту 
над конкурентними.

Раундап® Енерджі - це системний гер-
біцид суцільної дії, діюча речовина якого 
проникає в рослину і в кореневу систему. 
Це особливо важливо для рослин які знахо-
дяться в стані стресу, а також в боротьбі зі 

Сушити чи не сушити, 
одвічна дилема та болюче 

питання кожного агронома

Д

Фото. 1. 
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злісними бур’янами котрі важко викоріню-
ються.  

На противагу місцевій дії контактних 
препаратів, Раундап® Енерджі має абсо-
лютно системний вплив на всю рослину. 
¬Менше ніж за годину 75 % гліфосату по-
глинаєть-ся рослиною, а за три години за-
своюється вже 90 %. Норма застосування 
в якості  десиканту становить 2,4 л/га. При 
цьому важливо враховувати, що за неспри-
ят-ливих погодних умов (різкі перепади 

температури, надмірна волога) а також при 
використанні Раундапу® Енерджі в т.ч. для 
боротьби з бур’янами та для забезпечення 
гарантованого ефекту в очікувані терміни 
норму витрати, як правило, збільшують на 
30%. Орієнтуючись при цьому на норми ви-
трат як при застосуванні в якості гербіциду. 

При проведенні десикації дуже важливо 
правильно, з урахуванням погодних умов, 
ступеня розвитку хвороб, вологості насіння 
та можливостей господарства визна-чити 

час проведення цього агрозаходу, оскільки 
передчасне обприскування посівів Раун-

дап® Енерджі може  також знизити вро-
жайність, а запізнення - може вияви-тись 
малоефективним. Ознакою для правильно-
го початку десикації вважається наявність  
пожовтілих верхніх двох листків у культури, 
вологості зерна на рівні 32–36% та наявно-
сті так званих «чорних крапок» в основі зер-
нівок (фото 1). 

Цей показник є ознакою, що в зерні за-
вершуються процеси накопичення плас-
тичних речовин (вони вже не надходять в 
нього, і не відбувається їх відтік із зерна). 
Що також означає, - пришвидшене виси-
хання рослин завдяки хімічному впливу не 
матиме негативного впливу на масу 1000 
насінин.

У вологу погоду «чорна крапка» менш 
помітна (може бути навіть світло-корич-
не-вою), починає утворюватися у зернах 
спочатку у верхній частині качана. Посту-
пово процес  її утворення поширюється на 
зерна  нижньої третини качана. 

Строк після десикації і до збирання вро-
жаю кукурудзи становить 14–21 день, в  за-
лежності  від погодних умов.

Фото 2,3. Вигляд поля кукурудзи на 10-й 
день після застосування Раундап® Енерджі 
з нормою витрати 2,4 л/га (верхнє фото) та 
без десикації (нижнє фото). Власні досліди, 
Вінницька обл.

Значне здорожчання енергоресусів, в 
першу чергу природного газу, для органі-
зації досушування кукурудзи восени цього 
року напряму впливатиме на вартість здо-
рожчання таких послуг чи власних затрат. 

Однією з альтернатив, що частково може 
оптимізувати як збирання кукурудзи так і її 
досушування є десикація посівів чи їх ча-
стини зареєстрованими  гліфосат-вмісними 
препаратами. ТОВ «Спектр Агро» пропонує 
на ринку перевірений та оптимально при-
датний для виконання перелічених завдань 
гербіцид-десикант Раундап® Енерджі, ко-
трий ще є в наявності. 

Щоб не нашкодити процесу природного 
дозрівання кукурудзи, важливо враховува-
ти як мінімум основні фактори, що вплива-
ють на ефективність проведення десикації. 

Складність ситуації через війну в Україні, 
інші зовнішні чинники, що не впливають, 
наразі позитивно на ситуацію в аграрному 
секторі України, змушують сьогодні до ак-
тивного пошуку альтернативних рішень в  
тому числі й у вирощуванні такої важливої 
культури як кукурудза. 

Наші регіональні представники із задово-
ленням готові надати додаткову інформа-
цію із зазначеної вище тематики. 

Стаття підготовлена 
спецалістами – технологами 

компанії Спектр-Агро

Фото 2,3 
Вигляд поля із посівами кукурудзи без десикаціі (верхнє фото) 

та із десикацію препаратом Раундап Енерджі (нижнє фото) 
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ефіцит основних добрив, їх вар-
тість та вплив цінових коливань на вартість 
кінцевої продукції змушують фермерів пе-
реглядати свої технологічні карти. Є сталі 
статті витрат (паливно-мастильні матері-
али, заробітна та орендна плати та ін.), які 
й особливо не підкорегуєш. А є статті, які 
в першу чергу потрапляють під скорочен-
ня, адже в гонитві за нижчою собівартістю 
господарства починають зменшувати нор-
ми основних добрив, використовувати свій 
посівний матеріал та дешевші ЗЗР. 

І завжди постає питання: як, зменшуючи 
норми добрив при основному внесенні, 
залишитися на рівні запланованої урожай-
ності, і при цьому ще й уникнути можливих 
дефіцитів елементів живлення?! Особливо 
критичною ситуація може бути із фосфор-
ними добривами, які зазвичай дають при 
посіві озимини. До того ж їх ефективність 
лімітує ряд чинників, що обмежують засво-
єння поживних речовин з ґрунту: неопти-
мальні показники рН, температура, воло-
гість, антагонізм іонів в ґрунтовому розчині. 
Особливого значення ці фактори набувають 
на початку вегетації, коли коренева система 
ще слаборозвинена і засвоєння поживних 
речовин часто обмежене погодними умо-
вами осені. Тоді дефіцити макро- та мікро-
елементів з великою ймовірністю вплине на 
врожай. 

Але перед тим як перейти до варіан-
тів готових рішень, давайте розглянемо з 
агрономічної точки зору, чому саме осінній 
період такий важливий з точки зору форму-
вання майбутнього урожаю.

Озимий ріпак. Інтенсивна культура, яка 
потребує збалансованої системи живлення 
і особливої уваги в критичні фази розвитку. 
Тому не варто забувати, що 70% врожаю 
озимого ріпаку формується в осінній період 
(до настання зимового спокою). Процес 
формування розетки: кожен осінній лист – 
це вклад в розвиток стебла навесні. Збалан-
соване NPK живлення в цей період формує 
сильний листовий апарат та оптимального 
розміру кореневу шийку, а одностороннє 
азотне живлення витягує її. Не можна за-
бувати і про можливий дефіцит Бору, який 
може спровокувати дуплистість (у цей пе-
ріод ріпак засвоює до 25% загальної потре-
би Бору). Саме тому необхідно проводити 
позакореневе підживлення комплексними 
мікродобривами з акцентом на Фосфор та 

обов’язкове підживлення Бором, за декіль-
ка внесень. 

MAXPLANT Bor  здатен повною мірою 
задовольнити потреби озимого ріпаку бо-
ром, завдяки легкодоступній формі – бо-
ретаноламін. Наші дослідження показали, 
що внесення цього препарату у фазі ВВСН 
13-18 з нормою по 1,0 л/га та фазі ВВСН 50-
59 дозволяє одержати додатково 0,27 т/га 
урожаю (мал. 1). 

Застосування в умовах Центральної 
України мікродобрив ТМ MAXPLANT на 
посівах озимого ріпаку у фазі  ВВСН 13-18 

MAXPLANT Bor – 1,0 л /га+ MAXPLANT 09-
42-09 – 2,0  кг/га, та підживлення у фазу 
ВВСН 50-59   MAXPLANT Bor – 1,0 л/га+ 
MAXPLANT 18-18-18 – 1,5 кг/га, забезпе-
чили підвищення урожайності на 0,38 т/га. 
(мал.2)

Озима пшениця. Також культура з якою 
також можна попрацювати на результат ще 
з осені. За рахунок передпосівної обробки 
насіння можна вплинути на польову схо-
жість, динаміку розвитку кореневої систе-
ми, отримання одночасних і дружніх сходів 
та інтенсивне кущення ще в осінній періоді. 

MAXPLANT – 
вдалий старт для нового врожаю.

Д

Мал. 1 Показники урожайності озимого ріпаку за використання 
мікродобрив ТМ  технологія MAXPLANT 1
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Після появи сходів, по закінченні стадії 
яровизації, конус наростання продовжує 
свій ріст. Саме на цьому етапі (2-3 листка) 
відсутність нормального живлення при-
зведе до затримки формування  вузлів, 
міжвузлів і листків. Отже, тут закладається 
оптимальний ріст стебла, стійкість до виля-
гання, пагони кущення, розвиток вторинних 
коренів.

У фазі кущення формується кількість чле-
ників колосового стрижня та довжина коло-
су – ми можемо покращити ці показники за 
рахунок використання азотних добрив при 
достатньому фосфорно-калійному аґрофо-
ні та позакореневого підживлення мікро-
елементами (Zn, Cu, Mn). 

Саме тому, щоб реалізувати повний ге-
нетичний потенціал свого сорту чи гібриду 
необхідно комплексно підходити до вирі-
шення питання. Позакореневі підживлення 
комплексними NPK+МЕ добрива частково 
можуть вирішити проблеми дефіциту Фос-
фору восени, забезпечити додаткове Ка-
лійне та збалансоване Азотне живлення, що 
буде вкрай необхідно для формування роз-
галуженої кореневої системи, накопичення 
додаткових білків і вуглеводів при підготовці 
рослини до зимівлі та закладанні врожаю.

Вивчення впливу позакореневих піджив-
лень мікродобрив ТМ MAXPLANT, у 2021 
році, на урожайність насіння озимої пше-
ниці показало приріст 11,0 % при позако-

реневих підживленнях MAXPLANT 09-42-
09 – 1,0 кг/га+ MAXPLANT-MikroComplex 
1,0 л/га  у період кущення, з поєднанням 
MAXPLANT 18-18-18 – 2,0 кг/га у фазі пра-
порцевий листок. Регламент застосування 
МКД дозволяє їх застосовувати в інших 
варіантах, тому  звертайтесь, будь ласка, 
до представників компанії Спектр-Агро, які 
завжди оперативно нададуть Вам інформа-
цію щодо ефективності застосування про-
дуктів та детальні рекомендації стосовно їх  
використання. Завжди раді співпраці!

Лінійка кристалічних добрив Maxplant в 
цьому допоможе, адже це  технологічне та 
високоефективне рішення для повного роз-
криття генетичного потенціалу Ваших рослин!

ПЕРЕВАГИ, повз які не пройдеш:

• високий вміст макро-, мезо- та мі-
кро-елементів у збалансованому поєд-
нанні;

• мікроелементи (Zn, Mn, Cu, Fe) повністю 
хелатовані EDTA;

• склад комплексів MAXPLANT, що повні-
стю відповідає фізіологічним потребам 
рослин;

• оптимізація системи живлення усіх куль-
тур впродовж вегетації;

• хімічна чистота, що підтверджено низь-
кими показниками питомої електричної 
провідності (ЕС);

• є стабільними компонентами бакової су-
міші і сумісні із більшістю пестицидів.

• Стаття надана відділом з розвитку нових 
продуктів ТОВ «ТерраТарса Україна»

Стаття надана відділом з розвитку нових 
продуктів ТОВ «ТерраТарса Україна»

Мал. 2 Показники урожайності озимого ріпаку за використання 
мікродобрив ТМ  технологія MAXPLANT 2
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Посівний комплекс VITU COMBI - 
сівалка із тандемним розташуванням 
коліс та унікальним робочим 
кутом нахилу дискової борони. 
Велика робоча швидкість без 
підняття ґрунтової хвилі.

ALLROUNDER - найкращий в світі передпосівний 
культиватор для роботи за будь-яких ґрунтових умов, 
незважаючи на вологу та пожнивні залишки.

BOXER - унікальна система внесення двох видів добрив одночасно, 
на дві різні глибини із міжряддям 27 см.

VECTOR – універсальний, багатоцільовий культиватор із 
модульною рамою та змінними робочими органами для обробітку 
ґрунту на глибину від 5 до 40 см.



ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

Наклад 1800 примірників

Представництво  ТОВ «Спектр-Агро» Адреса Телефон

Вінницьке представництво

21018, 
м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 4, оф. 309

+38 067 659 13 78

Волинське представництво

43005, 
м. Луцьк, 
вул. Грушевського, 30

+38 0332 77 00 03, 
+38 067 501 84 59

Дніпропетровське представництво

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

+38 0569 69 62 82; 
+38 067 217 99 98

Житомирське представництво

10029, 
м. Житомир, 
вул. Малинська,4

+38 0412 41 93 44, 
+38 067 657 70 15

Запорізьке представництво

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

+38 067 504 05 68

Івано-Франківське представництво

76011 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Коновальця, 229-У, перший поверх, адміністративний корпус А-2

+38 067 110 40 02

Кіровоградське представництво

25015, 
м. Кропивницький, 
пл. Дружби Народів, 3

+38 067 232 84 15

Київське представництво     

08703, 
м. Обухів, Київська обл., 
вул. Київська 127.

+38 067 657 02 49

Лозівське представництво

64602, 
Харківська обл., м. Лозова, 
вул. Павлоградська, буд. 15

+38 067 443 42 29

Луганське представництво

93000, 
м. Рубіжне, 
вул. Мендєлєєва, 12 оф. 5.

+38 067 232 84 15

Львівське представництво

80461, 
Львівська обл., смт. Запитів, 
вул. Київська, 236.

+38 067 824 21 24

Миколаївське представництво

54031, 
м. Миколаїв, вул. Троїцька, 240-а

+38 067 448 38 79

55200,  
м. Первомайськ, вул. Достоєвського, 2Д

Одеське представництво

65031, 
м. Одеса, 
вул. Новомосковська дорога, 19

+38 0482 39 47 00; 
+38 067 548 63 83

Полтавське представництво

36000, 
м. Полтава, 
вул. Тевелєва, 2

+38 0532 50 80 53; 
+38 067 445 40 52

Рівненське представництво

33013, 
м. Рівне, вул. 
Князя Володимира, 75

+38 067 322 25 68

Сумське представництво

40000, 
м. Суми, 
вул. Кооперативна, 19

+38 0542 60 01 36; 
+38 067 822 55 10

Тернопільське представництво

47722, 
с. Великі Гаї, 
вул. Підлісна, 27

+38 0352 22 51 19; 
+38 067 537 11 61

Харківське представництво                         

63600, 
смт. Шевченкове, 
вул. Центральна, 39

+38 067 547 77 03

Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008, 
м. Херсон, 
Бериславське шосе, 29

+38 067 402 80 91

Хмельницьке представництво

29008, 
м. Хмельницький, 
проспект Миру 94/1

+38 0382 67 09 99; 
+38 067 235 40 48

Черкаське представництво

18034, 
м. Черкаси, 
вул. Онопрієнко, 10

+38 0472 55 09 88; 
+38 067 445 40 37

Чернігівське представництво     

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

+38 067 445 53 75


