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СПЕКТР Team

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Кучинська Лілія Юріївна

Менеджер інтернет-

магазину 

Освіта: Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України  (2013-2018 рр) Факультет 
Садово-паркове господарство.  

Досвід роботи: 2015-2022 – 
Спеціаліст по догляду за рослинами 
(закритий грунт). 2022-2023 – фітодизайнер.

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

Хобі: Читання книг, кіно, кулінарія.

Департамент товарів для населення

Рудюк Анна Василівна 

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Освіта: вища (Товарознавство та 
комерційна діяльність).

Досвід роботи: у бухгалтерській 
сфері більше 10 років.

Девіз: «Немає проблеми, яка не 
вирішується».

Хобі: люблю читати, вишивка 
бісером.

Житомирське представництво

Грушко Василь 
Васильович

Менеджер регіональний

Освіта: вища.  Подільська Державна 
Аграрно-Технічна Академія. Вчений 
агроном, диплом з відзнакою.

Досвід роботи: Виробничий - 4 роки. 
Посади: Агроном по захисту рослин 
-2 роки; головний агроном – 2 роки. 

Управлінський – 1 рік. Головний спеціаліст відділів 
Реформування та Агрономічного. 

Бізнесовий- 21 рік. Працював у кількох хімічних компаніях. 
Найбільший досвід отримав у ТОВ «Август-Україна», 
працював зверх 17 років.

Загальний стаж роботи 26 років.

Мій життєвий девіз: Їх в мене кілька:  Йди до мети 
планомірно і з оптимізмом. 

Життя створює перешкоди, які завжди можна подолати. А 
досвід робить нас сильніше і мудріше. 

Але майбутнє завжди за молоддю.

Хобі: Подорожі, автомобілі та читання детективів.

Департамент розвитку власних продуктів

Майовський Богдан 
Романович  

Менеджер із збуту запасних 

частин

Освіта: вища технічна.

Досвід роботи: оператор 
виробництва спирту, ДП 
“Укрспирт”,2009-2018; Начальник 
виробничої зміни, ТОВ “Західний 
контейнерний термінал”, 2018-2021; Начальник виробничої 
зміни з виробництва підгузників, ТОВ “Терпласт груп”, 2021-
2022.

Мій життєвий девіз: «Не соромтеся бути людьми.»

Хобі: пасіка.

Департамент запасних частин

Ганзя Ірина Петрівна

Адміністратор з обліку та 

адміністрування 

Освіта: повна, вища. Сумський 
державний університет. Економіст.

Досвід роботи: з 2005 р. -2017р. ТОВ 
«Компанія «Райз»,

Адміністратор сектору обліку та 
адміністрування.

2017-2018р. ТОВ «Спектр-Агро», адміністратор з обліку та 
адміністрування.

2019-2022р. ТОВ «Сервіс-Агрозахід», бухгалтер.

Мій життєвий девіз: «Стався до людей так, як хочеш, щоб 
ставились до тебе». 

Хобі: Подорожі.

Чернігівське представництво

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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Плиска Людмила 
Володимирівна 

Адміністратор з обліку та 

адміністрування

Освіта: вища економічна.

Досвід роботи: по спеціальності 
бухгалтер більше 20 років

Мій життєвий девіз: «Краще 
зробити і жалкувати,чим не зробити і 
жалкувати.»

Хобі: подорожі.

Департамент товарів для населення

Цілінський Євген 
Олегович 

Менеджер регіональний

Освіта: Вища, навчався 1998-
2003 Брежанський агротехнічний 
інститут Національного аграрного 
університету на факультеті Механізація 
і електрифікація с/г, та здобув 
кваліфікацію Інженер-механік .

Досвід роботи: Працював з 2007-2009 на посаді іженера  
повірка засобів вимірювальної техніки в Тернопільському  
науково-виробничому  центрі стандартизації, метрології та 
сертифікації.

З 2009-2016  менеджер з продажу  ТМ Nemiroff ,  ТОВ Фірма 
Аніда ЛТД . 

З 2016-2020 ТОВ БАДВАСИ менеджер з продажу насіння 
Садиба Центр та ЗЗР по Тернопільській , Чернівецькій та 
Івано-Франківській обл.

З 2020-2023 ТОВ Садиба Центр менеджер з продажу 
насіння ( СЦ , Традиція ) по Тернопільській , Чернівецькій та 
Хмельницькій обл.

Мій життєвий девіз: Позитивний погляд на речі, 
наполегливість в досягненні поставлених цілей.

Хобі: Активний відпочинок , подорожі та риболовля.

Департамент товарів для населення 

Грищенко Віталій 
Васильович 

Менеджер з агрономічного 

сервісу 

Освіта: Національний аграрний 
університет, 2002, вчений-агроном;

Немішаївський аграрний коледж, 
1998, агроном; NIMA marketing level B 
(International Marketing Business Academy), 2017 Міжнародний 
інститут бізнесу, 2008, маркетинг

Досвід роботи: понад 6 років в дистриб’юторських компаніях 
(управління продуктовими портфелями засобів захисту рослин, 
насіння, спеціальних добрив), 

понад 8 років в міжнародних селекційно-насінницьких 
компаніях (супровід продажу насіння польових культур); 
3 роки управління однією з найбільших в Україні команд 
агрономічного супроводу; 1 рік - головний технолог холдингу з 
земельним банком понад 50 тис. га..

Хобі: Спорт, спеціалізована література (профільна наукова, 
маркетинг, менеджмент), фотографія.

Департамент науково-технологічного 
забезпечення

Дюрдя Анна Сергіївна 

Економіст з фінансової 

роботи 

Освіта: 2003-2006 Економіко-
правовий технікум при МАУП, 
молодший спеціаліст, спеціальність – 
фінанси, 2006-2008 Міжрегіональна 
академія управління персоналом, 
бакалавр, спеціальність – фінанси, 2008-2009 
Міжрегіональна академія управління персоналом, магістр, 
спеціальність міжнародні фінанси.

Досвід роботи: «Київський обласний хлібопекарський 
комплекс» економіст, «Ін Тайм» начальник складу.

Мій життєвий девіз: Все, що не робиться в житті, все на 
краще.

Хобі: кулінарія, рослинництво.

Департамент фінансово-економічного 
забезпечення

Воловненко Михайло 
Леонідович 

Комерційний директор 

Освіта: Повна вища. У 2007 році 
закінчив Національний аграрний 
університет за спеціальністю Агрономія.

Досвід роботи: з 2007 року працюю у 
сфері насіння овочевих, кормових та 
квіткових культур.

2007 – 2012 рр.  ТОВ «Агрофірма - Елітсортнасіння». Провідний 
спеціаліст відділу якості. 

2012 – 2020 рр. група компаній «Бадваси». Створення та 
супровід проектів в мілкому фасуванні насіння овочевих, 
кормових та квіткових культур

2020 – 2022 рр. – ТОВ «Садиба центр» - генеральний директор. 
Організація та контроль забезпечення діяльності підприємства.

Мій життєвий девіз: «Є бажання – будуть можливості. Будуть 
дії – з’явиться результат», «В будь-яких життєвих ситуація – 
бути людиною».

Хобі : декоративні рослини, техніка та подорожі.

Департамент товарів для населення
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початком нового року кожен аграрій 
уже дивиться вперед і прораховує ймовірні 
витрати свого господарства в новому сезоні, 
особливо під час вирощування такої культу-
ри, як кукурудза. Ціни майже на всі складові 
матеріально-технічного забезпечення техно-
логії вирощування цієї культури зростають, і 
в такій ситуації збереження привабливої рен-
табельності може виявитися досить важким 
завданням.

Попереджений – значить озброєний. Ця 
аксіома актуальна для українців у всіх сферах, 
а сільське господарство тримає свій власний 
фронт. Тому важливо аналізувати ситуацію та 
використовувати правильні інструменти для 
отримання максимального прибутку. 

Про що обов’язково треба 
пам’ятати і на що зважати?

1. Адаптація сівозміни

До 40% витрат господарства може йти 
саме на добрива. Кукурудза є культурою, яка 
потребує високих доз азоту – в середньому 
100 кг/га діючої речовини на 10 т/га врожаю 
сухого зерна. А якщо газова криза й надалі 
впливатиме на вартість добрив, то збільшен-
ня частки бобових культур у сівозміні може 
стати чудовим рішенням. Для сої витрати на 
азотні добрива майже втричі нижчі порівня-
но з кукурудзою, також завдяки азотфіксації 
бульбочковими бактеріями покращується 
баланс винесення азоту з урожаєм.

2. Органічні добрива, сидерати та 

компост

Ще одна можливість додаткового прибутку 
для фермерів лежить буквально на поверхні, 
принаймні для господарств, у яких є тварин-
ницький напрям. Звісно, йдеться про органічні 
добрива. Органіка не тільки підвищує родю-
чість, а й збільшує здатність ґрунту утримувати 
вологу. Це особливо корисна властивість для 
зони ризикованого землеробства.

3. Сушіння зерна на альтернативних 

джерелах палива

Зі стрімким зростанням цін на газ господар-
ства почали масово переходити на альтерна-
тивні види палива. Аграрії, які вже встанови-
ли теплогенератори на пелетах, що значною 
мірою дешевше порівняно з природним га-
зом, вже побачили помітну економію. 

Як правильно обрати гібрид 
для вашого поля?

Для початку радимо визначитися з метою 
вирощування кукурудзи. Так, наприклад, на 

зерно можна висівати всі гібриди кукурудзи 
LIDEA, на силос – краще ТОНІФІ КС, ЕС МОСКІ-
ТО, ЕС МЕТОД, ПОЕЗІ, НАОМІ, КЛАРІТІ, а для 
виробництва крупи – ЕС КОНКОРД, ТОНІФІ КС. 
Для біопалива радимо ЕС МЕТОД. Річ у тім, що 
у генетиці гібридів селекціонер закладає фор-
мування різних речовин у неоднаковій кілько-
сті, тож краще чітко знати, як використовувати-
меться зібраний урожай. 

Далі слід розібратися з природно-кліматич-
ною зоною та потенціалом кожного окремого 
поля, оскільки за родючістю ґрунтів, волого-
забезпеченням і попередниками поля можуть 
суттєво відрізнятися навіть в одному господар-
стві. Так, приміром, на бідних піщаних ґрунтах 
краще себе показують гібриди ЕС ЯКАРІ, ЕС 
КРЕАТИВ, МЕЙФЛАВЕР, ОЛКАНІ, а в посушли-
вих умовах – ЕС ЯКАРІ, ЕС РАНВЕЙ, ЕС КРЕА-
ТИВ, ЕС ХЕТТРИК, ЕС МЕТОД. До інтенсивних 
гібридів компанії LIDEA можна віднести такі 
гібриди: АНОВІ КС, ТОНІФІ КС, ЕС ПЕРСПЕК-
ТИВ, МІЛЕДІ, ОЛКАНІ, ГАРМОНІУМ, ІНІЦІ. 
Ці гібриди потребують високого агрофону й 

оптимального вологозабезпечення. Щороку 
гібриди кукурудзи компанії LIDEA висівають 
у демонстраційних посівах по всій території 
України, отримані дані збирають і аналізують. 
Зокрема, гібрид ОЛКАНІ демонструє стабіль-
ний урожай навіть в умовах погодного стресу 
та посухи. Низькорослість і низьке кріплення 
качана дає змогу зменшити втрати під час зби-
рання, а завдяки швидкій вологовіддачі вда-
ється оптимізувати витрати на досушування.

 З огляду на це, у межах одного господар-
ства рекомендуємо використовувати гібриди 
з різним потенціалом урожайності, різними 
строками дозрівання, густотою стояння. Це до-
поможе не лише оптимізувати строки сівби та 
збирання, а й зменшити такі природні ризики, 
як, наприклад, прохолодне літо чи недостатня 
кількість опадів. Отже, слід зважати на суму ак-
тивних температур, середню багаторічну суму 
опадів за вегетацію, оцінити вірогідність весня-
них заморозків, посухи та дату початку осінніх 
опадів. Орієнтовним умовним показником є 
група стиглості в систематиці ФАО.

Сезон кукурудзи 2023: 
Виклики для фермерів 

та практичні рекомендації від експерта

З
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Гібриди кукурудзи розрізняють за групами 
стиглості й показником числа ФАО. Для куку-
рудзи ФАО – це умовний індекс скоростигло-
сті. Відповідно до цієї класифікації всі гібриди 
кукурудзи були поділені на дев’ять основних 
груп, а за основу систематики були взяті числа 
від 100 до 999. У цій системі сотні вказують на 
приналежність гібрида до тієї чи іншої групи 
стиглості, а десятки – на положення гібрида 
в цій групі. В межах однієї групи різні гібриди 
відрізнятимуться тривалістю періоду вегетації.

Ця єдина система визначення різних гі-
бридів була впроваджена для того, щоб, 
скажімо, гібрид кукурудзи за системою ФАО 
з позначенням «250» у різних країнах світу з 
різними агрокліматичними умовами харак-
теризувався однаково і не створював плута-
нину. Метод підбору гібридів кукурудзи за 
ФАО дає змогу аграріям заздалегідь та точно 
визначати, встигне визріти конкретний гібрид 
чи ні. З практичного погляду цей термін роз-
тлумачується так: що вище ФАО, то більше 
днів вегетації, більше листків, більший по-
тенціал і, відповідно, вологовіддача. У нашій 
країні вирощують гібриди, які за класифіка-
цією ФАО відносять до п’яти груп стиглості та 
відрізняються між собою характеристиками 
й особливостями вирощування. Керуючись 
даними, що наведені нижче в таблиці, ви 
можете скласти план вирощування гібридів 
кукурудзи для вашого господарства. 

Зони вирощування кукурудзи в Україні мож-
на поділити так, як показано на карті із зазна-
ченим ФАО (карта зон вирощування). Знаючи, 
що таке ФАО кукурудзи, ви можете визначити, 
придатний певний гібрид для вирощування 
у вашій кліматичній зоні чи ні. Перша цифра 
показника вказує на належність гібрида до 
конкретної групи стиглості (ранньо-, серед-
ньостиглої та ін.), друга – на відношення щодо 
термінів вегетації всередині групи. За багато-
річними даними найоптимальнішим варіан-
том є використання сортів та гібридів із різними 
індексами скоростиглості, завдяки чому можна 

варіювати термінами висівання та збирання. 
При цьому є правило, згідно з яким для отри-
мання максимальної продуктивності потрібно:
• 0% полів засівати такими гібридами, які від-

повідають умовам потреби у теплі та світлі в 
регіоні;

• 35% землі використовувати під ранньостиглі 
гібриди;

• 25% полів займати під посіви культур із ви-
щим показником ФАО і пізніми термінами 
дозрівання.

Потенціал урожайності
Потенціал урожайності гібрида – головний 

параметр, за яким обирають кукурудзу. Агро-
номи насамперед дивляться на врожайність і 
цікавляться саме нею, обираючи новий гібрид. 
Як правило, існує чітка закономірність – що 
вище ФАО, то більший потенціал урожайності 
та збиральна вологість зерна. В нинішніх реалі-
ях вартості витрат на досушування зерна куку-
рудзи на елеваторах економічно вигідніше зі-
брати 10 т/га зерна кукурудзи з вологістю 19%, 
ніж 14 т/га з вологістю 29%. Якщо господарство 
не має власної сушарки на альтернативних 
джерелах палива, радимо йому звернути увагу 
на гібриди зі швидкою вологовіддачею, як-от 
ЕС РАНВЕЙ, ЕС ПЕРСПЕКТИВ, ЕС КРЕАТИВ, ЕС 
МІЛЕДІ, ЕС ХЕТТРИК. На прикладі даних уро-
жайності за 2022 рік у демонстраційних посівах 
гібрида ЕС ПЕРСПЕКТИВ на різних локаціях чіт-
ко спостерігається нижча на 1–2% збиральна 
вологість зерна у порівнянні з середньою во-
логістю по групі ФАО 200–240, тим часом як 
урожайність вища або на рівні.

Вибір оптимальної густоти 
як можливість ощадного 
використання насіннєвого 
матеріалу та строки сівби

Як правило, якщо гібрид має ширший діапа-
зон оптимальної густоти, то це свідчить про те, 
що в разі зрідження посівів рослини можуть 
виявляти високу компенсаторну здатність. На 

таких рослинах формуються більші качани, 
більша кількість насінин у качані, вони більші, 
а в разі загущення врожайність знижується 
не надто різко. Деякі аграрії свідомо висіва-
ють кукурудзу із більшою за рекомендовану 
густотою, так би мовити, перестраховуються, 
аби заздалегідь зменшити ймовірні втрати від 
пригнічення бур’янами і знищення частини 
сходів ґрунтовими шкідниками. Однак, якщо 
під час вибору густоти посіву кукурудзи вий-
ти за межі оптимального діапазону, особливо 
під час посухи та нестачі вологи, існує загроза 
недобору врожаю. Тому, знаючи кількість за-
пасів вологи в метровому шарі ґрунту, можна 
корегувати норму висіву. 

За кількості вологи в метровому шарі ґрунту:
• 90–120 мм норму висіву потрібно знизити 

на 10–15%;
• 120–160 мм – на 5–10%;
• > 160 мм норму зменшити 0–5%. 

Рекомендуємо, в разі недостатніх запасів 
вологи у метровому шарі ґрунту, густоту посі-

ву знизити на 10–15%, що допоможе не тільки 
заощадити на посівному матеріалі, а й змен-
шити негативні наслідки посухи.

За ранніх строків висіву краще висівати 
гібриди з кременистим та кременисто-зубо-
видним типом зерна. В переважній більшості 
це гібриди з ФАО 160–300, що зазвичай ха-
рактеризуються кращою холодостійкістю. Та-
кож у зонах достатнього зволоження за ранніх 
строків сівби кукурудзи є висока ймовірність 
повернення ранньовесняних заморозків, тому 
гібриди із зубовидним типом зерна з ФАО від 
350 і вище краще висівати в оптимальні стро-
ки за температури ґрунту 12°С і вище.

Отже, підсумовуючи все зазначене вище, 
можна констатувати, що на вибір гібрида 
впливають багато чинників, які залежать як 
від рівня інтенсивності технології, так і від 
кінцевої мети використання отриманого вро-
жаю. Спеціалісти компанії LIDEA завжди готові 
допомогти вам, послуговуючись багаторічни-
ми даними, обрати саме той гібрид, який най-
краще себе зарекомендує в умовах вашого 
господарства.

Ігор Ямковий, 
технічний експерт компанії Lidea 

в Центральному регіоні

ФАО 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Досягнення повної стиглості (днів) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Співвідношення показників ФАО до кількості днів до досягнення повної зрілості зерна дає змогу точно визначити 
можливість вирощування конкретного гібрида в різних кліматичних зонах

ФАО Степ Лісостеп Полісся

150–199 65–70 80–85 90–95
200–299 60–65 75–80 85–90
300–399 55–60 70–75 -

Густота на момент посіву залежно 
від зони вирощування

та групи стиглості, тис./га
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би у цьому переконатися, ми від-
відали приватне агропромислове підпри-
ємство (ПАП) «Маяк», яке розташоване у 
Тернопільській області, та поспілкувалися 
із заступником директора цього госпо-
дарства Василем Мицем. Навесні ниніш-
нього року господарство придбало сі-
валку Prosem GEA Elektra та вже встигло 
засіяти нею понад 150 га кукурудзи й со-
няшнику. Варто зазначити, що попередньо 
у господарстві планували засіяти більше 
400 га кукурудзи, але через російську агре-
сію були змушені переглянути плани на се-
зон у багатьох аспектах, зокрема й щодо 
структури посівних площ.

– Наше господарство, – розповідає Ва-
силь Іванович, – має два виробничих на-
прями – рослинництво та вирощування 
свиней. Господарюємо на площі приблиз-
но 1900 га. Вирощуємо озиму пшеницю, 
озимий ріпак, кукурудзу на зерно, горох і 

сою. Практикуємо безвідвальний обробіток 
ґрунту, а для його проведення застосовуємо 
переважно дискові знаряддя.

Усі ці роки для висіву кукурудзи та соняш-
нику ми використовували сівалку, яка пра-
цювала на робочих швидкостях 5 – 7 км/
год, – продовжує пан Василь. – Цей агрегат 
не може забезпечувати високу продуктив-
ність сівби не лише тому, що має невисоку 
робочу швидкість, але ще й тому, що він мо-
рально застарів, а його надійність та довго-
вічність залишає бажати кращого. Тож для 
того, аби ефективно вирощувати кукурудзу 
на зерно, нам була потрібна надійна й висо-
копродуктивна сівалка точного висіву, яка 
б забезпечувала проведення сівби у стислі 
строки. Тому ми розпочали пошуки сучас-
ної просапної сівалки.

Слід зауважити, що до придбання кож-
ної нової одиниці техніки ми підходимо 
обдумано та виважено: вивчаємо її харак-

теристики, спілкуємося з найближчими су-
сідами, в яких уже працюють такі машини 
тощо. Не так давно ми довідалися, що іс-
панська компанія SOLA пропонує причіпну 
сівалку точного висіву Prosem GEA Elektra із 
гідравлічно складеною рамою, вакуумними 
висівними апаратами з електроприводом 
та дводисковими сошниками для сівби на-
сіння різних просапних культур із одночас-
ним внесенням мінеральних добрив, яка 
чудово працює за різних технологій підго-
товки ґрунту. 

Ми відразу зацікавилися цією сівалкою і 
детально вивчили її конструктивні особли-
вості. Більше того, ми дізналися, що поста-
чальником сівалок SOLA на український 
ринок є компанія «Спектр-Агро», з якою 
у нас уже протягом кількох років склалися 
добрі взаємовигідні стосунки. Врешті-решт 
керівниц тво господарства прийняло рі-
шення придбати 8-рядкову сівалку Prosem 

Сівалка Prosem GEA Elektra – 
висока продуктивність 
та відмінна якість сівби

Українські аграрії в захваті від сівалки Prosem GEA Elektra виробництва іспанської 
компанії SOLA, яка за основними параметрами сівби просапних культур 

відповідає кращим аналогічним агрегатам провідних світових виробників.

А
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GEA Elektra. Сівалка обладнана бункером із 
нержавіючої сталі для гранульованих міне-
ральних добрив на 2000 л, а на кожній сек-
ції встановлено ємність для насіння об’ємом 
50 л. Сівба виконується з міжряддям 70 см, 
але деякі інші моделі виробляються з мож-
ливістю регулювання ширини міжрядь у ді-
апазоні 33 – 80 см.

Під час спілкування ми попросили заступ-
ника директора господарства зупинитися, 
на його погляд, на так би мовити сильних 
сторонах сівалки SOLA. Ось що він розповів:

– Є декілька характерних моментів, які ви-
гідно вирізняють Prosem GEA Elektra від ана-
логічних машин інших виробників. Насам-
перед ми були вражені якістю сівби. Відразу 
зазначу, що за показниками якості сівалка 
працює значно краще, аніж ми сподівали-
ся. Коли йдеться про показники якості, то 
це, перш за все, дотримання встановленої 
норми висіву насіння та добрив, рівномір-
не розміщення насіння у рядку, дотримання 
глибини висівання посівного матеріалу й 
автоматичне відключення висівних секцій 
на ділянках складної геометричної форми. 
Із цими показниками сівалка впоралась на 
«відмінно». Під час роботи за швидкості 10 
– 12 км/год посівний агрегат демонстрував 
денний виробіток близько 40 га, а витрата 
палива при цьому становила 4,2 л/га.

Дотримання точності сівби забезпечує 
оригінальний висівний апарат. На сівалці 
встановлені висівні центри з герметичною 
вакуумною камерою, яка обертається разом 
із висівним диском. Вакуум забирається з 
центру камери через вісь підшипника. Диск 
герметизується з камерою через гумове 
кільце, і таке з’єднання є нерухомим. Отже, 
вакуум витрачається лише за призначенням 
через отвори висівного диску. Ущільнення 
не спрацьовується, а рівень вакууму постій-
но стабільний, що й забезпечує найвищу 
якість дозування насіння. 

Крім того, – веде далі розмову Василь 
Миць, – у конструкції сівалки не передба-
чені так звані вакуумні грибки, які склада-
ються з вакуумних трубок різної довжини та 
відходять від центральної турбіни до кож-
ної висівної секції. На сівалці Prosem GEA 
Elektra встановлено центральний вакуум-
ний колектор, від якого відходять вакуумні 
трубки однакової довжини. Завдяки цьому 
кожна висівна секція має однаковий, по-
стійний і стабільний рівень вакууму.

Сівалка має повний та автономний елек-
тричний привод висівних апаратів і дозато-
рів добрив, який не залежить від системи 
електрообладнання трактора, й складається 
з власного генератора потужністю 1680 Вт 
та двох акумуляторів по 50 А-год кожен, які 
розміщені у рамі сівалки. Така схема робить 
сівалку абсолютно незалежною, відтак точ-
ність висіву досягається за будь-яких умов. 
Сам привод працює за напруги 24 В, що дає 
змогу вдвічі знизити силу струму в мережі 

електроприводів. Таким чином, кожна ви-
сівна секція насіння та добрив обладнана 
електродвигуном, завдяки чому вдалося 
позбутися валів і ланцюгів, що з одного боку 
спростило конструкцію машини, а з другого 
– зробило її роботу більш надійною. 

Висівну борозну формує дводисковий 
сошник, а кут між дисками дорівнює 9°, що 
є найбільш оптимальним. Така конструкція 
дає змогу мінімально переміщувати ґрунт 
під час утворення посівного ложа.

Для закриття насіннєвої борозни на ви-
сівних секціях встановлені коліщата, які 
стискають ґрунт із обох боків рядка, і та-
ким чином створюють необхідний контакт 
насіння з вологим ґрунтом, залишаючи 
розпушеним над насінням шар для доступу 
повітря. Залежно від ґрунтових умов при-
тискне зусилля коліщат можна регулювати, 
а глибина висіву насіння змінюється поло-
женням копіювальних коліс. Транспортна 
ширина сівалки становить 3 м, і досягається 
вона завдяки гідравлічно-складній рамі, – 
завершив розмову Василь Миць. 

Prosem GEA Elektra від компанії SOLA – це 
високотехнологічна сівалка нового поко-
ління, яка сумісна з ISOBUS та має повністю 

відкритий функ ціонал, тобто користувачам 
достатньо мати монітор із активованими 
опціями для доступу і роботи відповідних 
функцій. Або ж компанія може запропону-
вати на вибір 8- або 12-дюмовий моніто-
ри, за допомогою яких можна тримати під 
контролем усі параметри висівання, опційні 
відключення секцій і керувати навігаційною 
системою трактора.

Механізатор, навіть не виходячи з кабіни 
трактора, повністю контролює процес сівби, 
включаючи такі параметри, як норма висі-
ву по кожному ряду, кількість двійників та 
пропусків, швидкість руху. 

Сімейне підприємство MAQUINARIA AGR
COLA SOL , яке розташоване у м. Калаф, 

що за 80 км від Барселони, було заснова-
не у 1950-х роках та належить уже третьо-
му поколінню сім’ї Сола. Компанія досягла 
успіху спеціалізуючись у першу чергу на 
розробці й виробництві зернових і просап-
них сівалок. Вона не лише утримує лідерські 
позиції в Іспанії, а також експортує більшу 
частину продукції у 30 країн світу. 

Віктор Марченко, 
канд. техн. наук, Agroexpert (Україна)

Заступник директора господарства Василь Миць (праворуч) 
та менеджер з продажу компанії «Спектр-Агро» Василь Беззубка

«Серцем» сівалки Prosem GEA Elektra є оригінальний висівний апарат
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ивна назва для статті лютневого ви-
пуску. Чи не так? Проте, колись говорити про 
це треба починати. Донедавна мені самому 
здавалося, що різниці між цими двома понят-
тями немає. Втім, минулий рік змусив заду-
матись над багатьма питаннями і зазирнути 
глибше та розібратись у простих та очевид-
них речах ретельніше. То чому «Технологія чи 
управління посівами»? 

Як фахівцю, який багато часу проводить у 
спілкуванні з фермерами, виробничниками та 
власниками агропідприємств, під час розмов 
про ефективність, прибутковість і рентабель-
ність мені часто на мої аргументи про шляхи 
підвищення прибутковості господарства відпо-
відають: «Ти мені дай технологію, щоб я отри-
мував 10 т кукурудзи, 60 т буряку і 7 т пшениці, 
а тоді поговоримо». Головне в цій фразі – очі-
кування власників підприємств від зустрічей із 
фахівцями чи визнаними експертами (це я не 
про себе) на чарівну «технологію» чи унікаль-
не «ноу-хау», яке допоможе збільшити при-
бутковість підприємства. Чи – ні!! Підвищити 
врожайність. Ось так правильно. Саме вро-
жайність! Ще й досі саме цей термін визначає 
успішність підприємства. За більш ніж 30 років 
незалежності лічені одиниці агровиробників 
замінили в своєму лексиконі слово врожай-
ність на прибутковість у плані визначення 
успішності своєї діяльності. 

А й справді. Коли рентабельність агрови-
робництва сягала від 200 до 300%, то отри-
мана врожайність на одиницю площі була 
справді індикатором успішності. Але сьогодні 
історія «врожайностей» і гонитва за ними зав-
дяки «чарівній технології» добігла кінця. Так 
званий золотий вік в аграрному секторі завер-

шується, і вкрай приваблива сфера для інвес-
тування перетворюється на звичайний бізнес із 
рентабельністю 25–40%. І це при тому, що ці 
25–40% ще треба вміти досягти. Час запрова-
дження та пошук унікальної «технології» для 
отримання «врожайностей» минув. Ще хоча 
б тому, що її ніколи не було. Натомість були 
підприємливі експлуататори фермерської не-
обізнаності, які вправно «втюхували» свої тех-
нологічні рішення. Сьогодні – інакше. Епоха 
управління посівами та рентабельністю виро-
щування вже настала. Успішним буде той, хто 
це усвідомлює. 

Отримана чи запроваджена технологія 
могла приносити результат у короткостроко-
вій перспективі. Фермер отримував прибавку 
у врожайності, витрати на 1 га були нікчем-
ними (в порівнянні із валом продукції), тому 
всі були задоволені – і продавець техноло-
гії, і успішний та задоволений фермер, який 
зробив «правильний вибір». Але ключовим 
тут було словосполучення «в короткостроко-
вій перспективі». Наступного року історія вже 
не повториться, не повториться вона й через 
два-три роки. Навіть немає гарантії, що за-
провадження технології в господарстві при-
несе прибуток. Як карта ляже, як кажуть. За 
вдалого збігу факторів – у сусіда ж вийшло. 
Технологія експлуатувала в цій історії всі сто-
рони: з одного боку – продавця технології, з 
другого – фермера. Продавець чи послідовник 
певної технології сподівався на вдале втілення 
його «ноу-хау» чи технологічних прийомів і по-
тім на винагороду від фермера у вигляді відсо-
тка від прибутку чи врожаю або вигнання у разі 
провалу «технології», а фермер – інвестував у 
додаткові засоби виробництва та основні фо-

нди, також сподіваючись на прибавку у вро-
жайності. Траплялись цілі історії-катастрофи в 
результаті такої співпраці. Не спрацювало одне 
і друге, добрива не спрацювали, техніку купив, 
кредити в банку, врожаю немає і т.д. Як так??? 
У сусіда спрацювало, а в мене ні!! Винні всі 
навколо, крім технології. Звісно, за таких умов 
про жодну співпрацю в подальшому із такими 
адептами «технології» фермер не хоче мати 
справу. Відчай, зневіра, розпач, повернення до 
своєї старої технології, і так аж до наступного 
продавця технології через пару-трійку років. 
Усе з початку. 

Спробуємо розірвати це замкнуте коло. Поч-
немо із визначень понять.

Технологія – це визначена послідовність 
дій. Перше, друге, третє і т.д. Визначальним у 
технології є те, що кожна наступна діє зумов-
люється попередньою дією і її виконання є 
обов’язковою умовою для наступної. Напри-
клад, зорав поле, зробив боронування, посіяв, 
захистив, підживив, зібрав урожай. Усе чітко! 
Усе правильно! Але тут і приховується найбіль-
ша небезпека. 

Перше – технологія, яка б вона не була до-
сконала, не залишає простору для маневрів. А 
хіба можна порушувати технологію?!

Друге – технології не враховують особли-
востей ваших полів: ні рельєф, ні сівозміну, ні 
живлення, ні захист.

Третє – технології байдуже на ваш бюджет і 
прибутковість. Якщо написано, що треба – то 
треба робити! 

Існує дуже багато факторів, які впливають 
на успіх запровадження тієї чи іншої техноло-
гії. Я їх наведу в таблиці. Вони проранжовані 
залежно від розміру впливу, який вони ро-

СПЕКТР Агрономам на замітку

Технологія 
чи управління посівами?
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блять на ефективність технології чи вирощу-
вання загалом. 

Так от, якщо ми наситимо нашу технологію 
вказаними вище факторами і почнемо працю-
вати з ними, то на виході отримаємо «управ-
ління посівами». Не пасивне виконання чиєїсь 
технології та бездумне дотримання всіх вимог 
у технологічній карті, а свідоме активне управ-
ління виробництвом. Активне управління про-
цесом виробництва має на увазі наш з вами 
постійний вплив, використання або адаптацію 
до чинників, що впливають на врожайність. 
Невже будь-яка запозичена технологію з ви-
рощування кукурудзи, яка десь там забез-
печила 10 т/га, може гарантувати вам хоча б 
7–8 т? Яким чином?? Невже враховані опади, 
їх розподілення в часі (що ще важливіше, ніж 
їх кількість), кількість тепла та сонячної раді-
ації, особливості рельєфу та фізико-хімічних 
властивостей вашого поля, його історія!!! Це 
неможливо! Як управляти факторами! Відпо-
відь проста – щоб управляти чимось, потрібно 
це виміряти чи визначити, надати кількісну або 
якісну характеристику процесу, стану чи явищу, 
визначити ступінь впливу (наприклад, коефіці-
єнт вологоспоживання культури на конкретно-
му полі або віддачу від добрив на конкретному 
полі за певної сівозміни). Чи можливо це зро-
бити? Звичайно можна! 

Уявіть собі, що ви придбали якісний і до-
рогий посівний матеріал соняшнику, який 
коштував вам 70–80 дол./га. Ви його купили, 
бо він КРАЩИЙ і показав найвищі результати 
десь. Ви посіяли й зібрали посередній урожай, 
неспівставний із вашими витратами. В чому 
причина – час сівби, норма, опади, обробіток 
ґрунту, захист, живлення? Ви також придбали 
якісні добрива, які коштували вам 100 доларів 
на 1 га щонайменше. Ці добрива добре себе 

зарекомендували поміж господарств ваших 
знайомих та сусідів. Ви їх внесли, а потім діз-
нались, що ваш сусід отримав кращий уро-
жай соняшнику взагалі без добрив і відтепер 
«ЙОГО ТЕХНОЛОГІЯ» не дає вам спокою й ви 
теж так хочете. 

Що взагалі відбувається? Перше – в чому 
причина? Друге – що робити далі? 

Причину ви ніколи не дізнаєтесь, поки не 
почнете аналізувати чинники, які мають вплив 
на ваш результат. Можливо, глибина сівби, 
строки, температура, живлення і т.д. Ще раз 
підкреслю, дуже багато факторів, які вплива-
ють на досягнення вами бажаного результату. 
Втім, визначивши справжню причину, ви вже 
не купуватимете дорожчий соняшник, бо ре-
зультат і нормальний прибуток вам забезпе-
чить не такий дорогий гібрид, а більш дешев-
ший та без добрив. Усе дуже індивідуально, я 
це кажу для прикладу. 

Щодо того, що робити далі. Кожному гос-
подарству потрібна своя технологія. Своя уні-
кальна технологія, адаптована до технічних і 
фінансових можливостей, погодних та темпе-
ратурних умов, ґрунтових умов та історії поля. 
Ось це і є наш шлях. Ось це потрібно робити, і 
ми це вже робимо! Досить гратися із адаптаці-
ями технологій та отримувати результат час від 
часу. Сьогодні це неприпустимо. В сільському 
господарстві кожному слід вибудовувати свою 
беззбиткову рентабельну систему виробни-
цтва. Не адаптація технологій, а вироблення 
власної системи управління факторами ви-
робництва, унікальної для кожного госпо-
дарства, унікальної в своєму роді системи. Ні. 
Це не означає відмову від прогресивних речей 
та загальноприйнятих технік вирощування. 
Суть – у поєднанні й адаптації ВСІХ чинників у 
систему рішень, які забезпечуватимуть стабіль-

ний прибуток. І нехай він буде не 200–300%, а 
30–40%, проте він буде гарантований та буде 
чітким і зрозумілим шлях його досягнення. Ось 
такий підхід став нашим пріоритетом у роботі з 
виробниками. 

Ми завжди шукали кращі варіанти деінде. 
Завжди і в усьому, і ніколи не звертали ува-
ги на те, що у нас під ногами, бо не знали, як 
його з толком використати. Адаптували запо-
зичені технології з врахуванням речей, які нам 
були зрозумілі. Час сплинув. Тепер нам відомо 
і зрозуміло набагато більше. Ми все можемо 
робити. Сьогодні в Україні є господарства, які 
навіть межах земель однієї сільської громади 
практикують кілька технологій обробітку ґрун-
ту залежно від поля. Це вже початок україн-
ського індивідуалізму та індивідуальності)). Це 
не просто. Але якщо ви хочете не просто пасив-
но спостерігати за вашими посівами, сподіва-
ючись на краще, а прикладати руку й спрямо-
вувати в це «краще» своє господарство, то ми 
вам у цьому допоможемо. Ласкаво просимо 
до роботи разом із «Спектр-Агро».

Валентин Ємець, 
Менеджер по системам 
точного землеробства,

Valentyn.Yemets@spectr-agro.com, 
067 129 33 62

 Агрономам на замітку СПЕКТР
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а останні роки сортовий набір пло-
дових культур дуже змінився. Садівники 
дедалі більше вирощують сортів інтен-
сивного типу на карликових і напівкар-
ликових підщепах. Такі сорти потребу-
ють ретельнішого догляду, особливо в 
плані захисту від хвороб та шкідників. 
Насамперед це стосується перших вес-
няних захисних робіт, коли формується 
майбутній урожай.

Препарати компанії «Сингента», заре-
єстровані для захисту плодових культур, 
повністю відповідають вимогам сього-
дення: малотоксичні, високоефективні, 
з коротким періодом очікування після 
обприскування, безпечні для довкілля. 
Плодовим насадженням завдають ве-
ликої шкоди понад 180 видів шкідників і 
безліч хвороб. Розглянемо головні з них.

Шкідники
Брунькові довгоносики (сірий брунь-

ковий довгоносик, букарка, казарка та 

ін.). У період набухання бруньок за тем-
ператури 6°С починає живитися брунь-
ками, вигризаючи їхній вміст. Пізніше 
пошкоджують молоде листя, розетки 
бутонів і молоді пагони. Пошкоджують 
яблуні, груші, кісточкові культури. Для 
захисту застосовують препарати Актара® 
й Енжіо® у фази набухання бруньок, зе-
лений конус, розпукування бутонів.

Яблуневий квіткоїд. У період набу-
хання бруньок починає живитися їхнім 
вмістом. У фазі розпукування бутонів 
самки відкладають яйця в бутони. Бу-
тони не зацвітають, буріють і всихають. 
Яйця відкладають протягом 10–20 днів. 
За сильного заселення пошкоджує до 
80% бутонів яблуні та до 30% бутонів 
груші. Для захисту використовують пре-
парати Актара® й Енжіо® у стадіях набу-
хання бруньок, зелений конус, розпуку-
вання бутонів, рожевий бутон.

Кліщі (бурий плодовий кліщ, глодовий 
кліщ, грушевий галовий кліщ). Личинки 

починають відроджуватися в період роз-
пукування бруньок. Личинки й дорослі 
кліщі висмоктують сік із бруньок і листя. 
Залежно від виду шкідника розвивається 
від 4 до 12 поколінь. Шкодять усім пло-
довим культурам. Для захисту застосову-
ють новий препарат Вертімек® або Тіовіт 
Джет® – до цвітіння, після цвітіння та в 
період вегетації за сильного заселення. 
За обробки препаратом Вертімек® груші 
у фазі висування бутонів перед цвітінням 
забезпечується захист проти грушевої ме-
дяниці й грушевого галового кліща.

Яблуневий пильщик (трач). Шкід-
ник з’являється на початку цвітіння. Одна 
личинка може пошкодити до 6 плодів. 
Найбільша шкодочинність проявляється 
за слабкого цвітіння: втрачається майже 
весь урожай. Пошкодження пильщи-
ком нагадують пошкодження яблуневою 
плодожеркою. Для захисту використо-
вують препарати Актара® й Енжіо® до та 
після цвітіння.

Секрети здорового врожаю 
плодових культур 

на присадибних ділянках

З
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Зелена яблунева попелиця. Почи-
нає шкодити після розпускання бруньок 
і продовжує протягом вегетації. Личин-
ки висмоктують сік із молодих пагонів 
та листя. Особливо страждають молоді 
насадження. Для захисту застосовують 
препарати Актара® й Енжіо® за перших 
ознак появи шкідника.

Яблунева плодожерка. Залежно від 
кліматичної зони розвивається 1–3 по-
колінь шкідника. Живляться гусениці 
м’якоттю і насінням плодів. Літ метеликів 
та початок відкладання яєць починаєть-
ся після закінчення цвітіння пізніх сортів 
яблук. Для захисту використовують пре-

парати Матч®, Проклейм® та Ампліго®. 
Перше обприскування проти першого 
покоління збігається з початком цвітіння 
білої акації, наступні – залежно від по-
годних умов (через 25–30 днів).

Ампліго® – новий двокомпонентний 
інсектицид контактної дії. В Україні цей 
препарат зареєстровано на томатах, 
яблуні й картоплі проти совок, листо-
війок, молей, довгоносиків, попелиці 
тощо. Завдяки унікальній препаративній 
формі захисний період Ампліго® суттєво 
подовжено. Препарат має ще низку пе-
реваг: високу ефективність проти шкід-
ників у широкому діапазоні температур, 
овіцидну дію, високу початкову дію – так 
званий нокдаун-ефект, високу стійкість 
до змивання опадами.

Орієнтовні терміни боротьби з першим 
поколінням яблуневої плодожерки – по-
чаток цвітіння білої акації. Друге обпри-
скування проти гусениць наступних по-
колінь яблуневої плодожерки проводять 
через 2–3 тижні залежно від кліматичних 
умов. Для цього застосовують інсектицид 

природного походження Проклейм®. Це 
препарат кишково-контактної дії, він 
швидко проникає у тканини рослин, де 
міститься у вигляді мікрорезервуарів. 
Гусениці, які живляться на рослині, по-
глинають препарат, і протягом 1–4 го-
дин втрачають рухливість та припиняють 
живитися. Повна загибель настає через 
1–4 дні. Проклейм® ефективно працює 
проти гусениць будь-якого віку. Крім 
того, у препарату сильна овіцидна дія – 
він знищує личинку всередині яйця або в 
момент виходу з яйця.

Хвороби
Парша. Хвороба починає уражувати 

плодові рано навесні за температури 4°С. 
Уражуються листя (масні темні плями), 
пізніше плоди. За сильного ураження 
плоди розтріскуються, а під час зберіган-
ня загнивають. Для захисту застосовують 
препарати Хорус® (перше обприскуван-
ня у фазі «мишачі вушка», наступне – 
висування бутонів – рожевий бутон) та 
Скор® (перше обприскування після опа-
дання пелюсток, друге – плід-ліщина).

Борошниста роса. Уражує спочатку 
кінцівки молодих пагонів, потім листя, 
пізніше може уражувати плоди. Розвит-
ку хвороби сприяє суха жарка погода. 
Для захисту використовують препарати 
Хорус® у фазі «мишачі вушка», наступне 
обприскування – в стадії висування бу-
тонів – рожевий бутон, Топаз® та Тіовіт 
Джет® – після опадання пелюсток та у 
фазі плід-ліщина. 

Альтернарія яблуні. Поширилась 
останніми роками. У період цвітіння 
збудник хвороби інфікує квітки. Плоди 
передчасно забарвлюються, в насіннє-
вій камері добре видно сірий пухнастий 
міцелій. Плоди втрачають смак, не збе-

рігаються. Навесні уражує також листя у 
вигляді округлих бурих плям. Швидше 
уражуються травмоване листя й дере-
ва, які постраждали від морозів, посухи 
тощо. Для захисту застосовують препа-
рати Хорус® і Скор® до та після цвітіння.

Моніліоз. Хвороба уражує мо-
лоді пагони, листя й плоди. По-
шкоджуються майже всі плодові та 
ягідні культури. Для захисту використо-
вують препарати: Хорус® у фазі «миша-
чі вушка», наступне обприскування – в                                                                                                                
стадії рожевий бутон – початок цвітіння.

Гнилі плодів (склеротинія, монілія, 
парша під час зберігання). Хвороби по-
чинають розвиватися на рослинах на 
ранніх фазах розвитку плодових дерев. 
Застосування препаратів Хорус®, Скор®, 
Топаз® у фази «мишачі вушка», рожевий 
бутон, плід-ліщина набагато зменшує 
ймовірність сильного розвитку плодових 
гнилей.

У 2023 році на ринку з’явиться но-

вий фунгіцид у дрібному фасуванні 

– Міравіс®, що захищатиме плодові 

культури одночасно від парші, бо-

рошнистої роси та моніліозу пло-

дів. Профілактичне використання 

фунгіциду Міравіс® на ранніх стаді-

ях вегетації забезпечить тотальний 

контроль захворювань рослини в 

критичний період.

Дуже часто терміни обробки про-
ти шкідників і хвороб збігаються в часі, 
тому доцільно застосовувати бакові 
суміші препаратів (інсектицид + фунгі-
цид). Усі названі препарати змішуються 
між собою без обмежень і без ризику 
зниження ефективності.
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зотне живлення завжди було на 
слуху в усіх сільгоспвиробників. Кожен ро-
зумів важливість використання добрив, 
особливо азотної групи, для досягнення хо-
роших врожаїв. Кожен мав своє бачення та 
технологію використання азоту. Багато таких 
технологій використання азоту перекочувало 
в спадщину із радянських часів – норми, стро-
ки, види добрив, кратність. Розбиратись осо-
бливо ретельно в цих знаннях не було коли та 
й, відверто кажучи, не було особливої потре-
би – все росло і так – що не внесеш на поле 
– результат буде. 

Звісно, були спроби ретельніше вивчити 
динаміку азоту, як найпопулярнішого виду 
добрива, та його ефективність, проте спроби 
розібратись і зрозуміти його вплив та ефек-
тивність не виглядали достойним заняттям 
на фоні відносно стабільних і низьких цін на 
добрива, в тому числі й азотних. Тож коли 
спадкові знання про ефективність азоту ще не 
були повністю забуті або переглянуті, а нові 
парадигми та технології використання азот-
них добрив ще не були прийняті в роботу й 
регулярну практику через низьку зацікавле-
ність у наукових підходах для цієї галузі ви-
робництва, а бажання все-таки ефективно 
використовувати наявні ресурси не зникло, в 
практиці багатьох господарств почали з’явля-
тись деякі елементи точного землеробства для 
ефективного розподілення азоту на полях. 

І хоча тоді теж мало хто розумів необхідні 
норми використання та взагалі потребу у вне-
сенні, використовувані методики визначення 
«по вегетації» здавалися сучасними й обна-

дійливими. Принаймні спроба зарахується)... 
Такий підхід, справді, мав вигляд дуже про-
гресивного. А як інакше? Замість «я дав 200 кг 
карбаміду по мерзлоталому ґрунту і отримав 
гарний врожай» до «я практикую тільки по-
часткове внесення: перше сульфат, а друге – 
селітра» інструментами для прийняття рішен-
ня стають прогресивні технології: супутникові 
знімки, сенсори, диференційовані внесення і 
т.д. Такий підхід ставав дедалі популярнішим, 
сучасним, авангардним. Я в свій час не міг на-
тішитись, як прогресивний фахівець, з того, 
що на практиці сучасні технології приносили 
користь господарствам, збільшуючи їхні при-
бутки. Я був переконаний, що все правильно 
зробив! Принаймні, це не завдало ні шкоди, 
ні збитків. Тобто просто таланило! Але з часом 
бажання розібратись детальніше в системі 
азотного живлення, нормах використання 
добрив, ефективності врешті-решт взяло гору 
й змусило зануритись глибше в причин-
но-наслідкові зв’язки «азотного живлення та 
ефективності». І так само, як мінялась гло-
бальна парадигма підходів до мінерального 
живлення від загального до конкретного (від 
рекомендованої норми використання «НА 
ПШЕНИЦЮ по країні» до «сорту пшениці на 
окремій ділянці поля»), так і змінився вектор 
моїх пошуків корисної інформації. Отже, сьо-
годні ми говоримо про пшеницю. 

Визначення точної кількості азоту для рос-
лини впливає на продуктивність самої куль-
тури, прибутковість господарника, зменшує 
навантаження на навколишнє середовище че-
рез ризики промивання азоту та втрати його 

через газоподібні форми. Сучасні точні тех-
нології використовують для внесення азоту, 
проте не існує жодної системи чи моделі в сві-
ті, яка б могла забезпечити точний показник 
потреби культури в цьому елементі. Потреба 
в азоті різна на всіх полях в країні і в кожно-
му окремому господарстві. Сучасні системи 
та підходи, якщо бути відвертим, можуть зро-
бити розрахунок із похибкою в 50 кг азоту на 
гектар із 50% ймовірністю його ефективності. 
Майже те саме, що «бабка надвоє гадала». І 
це ще буде досить точно! Така розбіжність у 
потребі зумовлюється кількома чинниками, 
які слід враховувати: потреба рослини, кіль-
кість внесеного азоту, використання запасів 
азоту з ґрунту. 

Із трьох чинників – усі три ДИНАМІЧНІ 
– постійно змінюються. Зафіксуйте собі: не-
має практичного способу точно розрахувати 
норми внесення азотних добрив!!! Саме тому 
і досі кожен із нас під час роботи з азотними 
формами та видами добрив на культурах, а 
особливо на пшениці, вірить у те, що бачив, 
що спробував сам, або в те, що здається ймо-
вірним з точки зору його світогляду та досвіду. 
Проте була спроба створити алгоритм розра-
хунку потреби в азоті для культури із враху-
ванням потреби рослини, кількості внесеного 
азоту й використання цього елемента з ґрунту. 
Було проведено величезний дослід, мова про 
який і піде далі. Вважаю за необхідне поділи-
тись його результатами та маю надію, що ін-
формація буде корисною.

Дослід проводила організація AHDB 

Cereals & Oilseeds із 2010 по 2014 рік у Великій 

Ефективність використання азоту та 
підживлення пшениці у 2023. 

Пошук істини

А
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Британії. Сума, витрачена на досліди, за час 
проведення становила 1,458,960 фунтів.

Дослід був названий Auto-N (автоматич-
не вираховування потреби в азоті). В цьому 
проєкті для розрахунків потреби в азоті брали 
участь провідні провайдери систем точного 
землеробства Британії. Основне завдання 
досліду – встановити алгоритми розрахунку 
норм внесення азотних добрив на пшениці 
та самі норми в системі «потреба росли-

ни – використання з ґрунту – внесення» з 

врахуванням всієї можливо доступної ін-

формації. 

У рамках досліду було 5 робочих проєктів: 
1. Було створено проєкт для автоматичного 

розрахунку норм азоту за допомогою облад-
нання для точного землеробства та вироблен-
ня рекомендацій.

2. Проєкт працював на 5 фермах, кожна 
з яких забезпечувала надходження даних з 
усіх можливих джерел щодо норм викори-
стання азоту. Кожна ферма мала в досліді по 
5 полів. На трьох із п’яти ферм на комбайнах 
були встановлені датчики на визначення вміс-
ту протеїну в зерні. Досліди проводили впро-
довж кількох сезонів для врахування можли-
вої сезонності та коливання даних у межах 
поля через неоднорідність. 

3. Було закладено 6 великих дослідних ді-
лянок у шаховому порядку, на кожну з яких 
вносили азот спеціалізованим обладнанням. 
Кожна дослідна ділянка мала від 200 до 500 
тестових мікроділянок. Ділянка мала розмір 
12х12 метрів. На ділянки вносили норми азо-
ту в встановлених кількостях 0, 120, 240, 360 
певним способом. Фіксували врожайність, 
вміст протеїну та низку інших характеристик 
з усіх ділянок та інтерполювали (створювали 
карти із прив’язкою геопросторових даних). 
Кожна норма внесеного азоту на ділянку мала 
свої відповідні визначені показники з уро-
жаю, протеїну й інші параметри. Такий підхід 
допоміг встановити економічно обґрунтовані 
норми внесення азоту, варіативність потреби 
в азоті на кожній ділянці, використання азоту 
з ґрунту. 

4. Було проведено серію калібрувань сен-
сорів листкової поверхні, як одного з факторів 
реагування рослини на підживлення

5. Карти внесення азоту на наступні періоди 
створювали на попередніх картах урожайно-
сті культури та вегетативному індексу (Crop 
Circle/Optrx, N sensor і NDVI) як характеристи-
кам наявного азоту в ґрунті на момент внесен-
ня. Порівнювали внесення суцільною нормою 
й диференційоване в межах проходів техніки 
та змінних норми на 50 кг/га сусідніми прохо-
дами в межах ділянки.

Скрупульозне ставлення до деталей і бага-
тократна повторюваність – 25 полів на кожній 
із яких від 200 до 500 тестових мікрополів, 
що в середньому понад 5000 дослідів – тран-
сформували уяву всіх учасників дослідження 
про реакцію азоту на внесення та кінцевий 
результат.

Висновки:

1. Варіативність оптимальної кількості азоту 
для ділянки була великою – 150 кг/га. Тобто 
для деяких ділянок оптимальною нормою 
внесення було, наприклад, 50 кг, а для деяких 
200 кг азоту на 1 га. І за тієї, і за іншої норми 
поле (ділянка) досягала свого оптимуму з 
продуктивності та ефективності. Це стосовно 
внесення однієї норми на всі поля під одну 
культуру.

2. Було встановлено чіткий зв’язок між 

потенціалом урожайності та надходжен-

ням азоту з ґрунту – ділянки із найвищою 

врожайністю мали найбільшу кількість за-

пасів азоту в ґрунті. Це стосовно стартових 
запасів азоту перед входженням культури в 
зиму й важливість та необхідність «мерзлота-
лого» внесення.

3. Варіативність використання азоту із міне-
ральних добрив також була дуже високою, і 
при цьому вміст протеїну в зерні був завжди 
в оптимальних межах. Тобто на вміст протеїну 
підживлення добривами мало мінімальний 
ефект, і кількість внесених азотних добрив 
або його внесення взагалі не мало передбачу-
ваного ефекту та прибавки. Це стосовно того, 
що одне добриво краще за інше або один вид 
азоту краще, а другий гірший – усі мають ра-
цію по-своєму, і водночас – усі помиляються. 
Можливо, не туди дивимось!

4. Водночас, коли спостерігалась сильна 
кореляція (залежний зв’язок) між індексом 
вегетації на ділянці та фінальними картами 
врожайності, внесення азоту на ділянки із 
більшою потребою (відповідно до нижчої ве-
гетації) і навпаки не мало жодного впливу на 
ефективність використання азоту та врожай-
ність. Сповільнена вегетація в момент піджив-
лення як мінімум може бути спричинена не 
тільки азотом, тому внесення азоту по картах 
на основі NDVI – модна лотерея! Не забувайте 
– ми працюємо із динамічною і складною сис-
темою. Природа роботи азоту тільки здається 
зрозумілою. Хоча не тільки азоту! 

5. Незважаючи на високу варіативність 
оптимальної кількості азоту (п. 1. висновків), 
продуктивності окремих зон, економії на до-
бривах, прибутковості та збереження довкіл-
ля завдяки диференційованому розподілен-
ню азоту в межах визначених зон відчутних 
переваг не виявлено. Вони були, але дуже 
скромні. І це при тому, що висока варіатив-
ність – це головний тригер провайдерів точ-
ного землеробства, основний аргумент для 
переходу на диференційоване внесення))). 
Не з тієї сторони ми заходимо в точне внесен-
ня азоту)). 

6. Важливішим та ефективнішим вияви-
лось визначення обґрунтованого середнього 
значення азоту на поле суцільною нормою, 
ніж переслідування внесення індивідуальних 
норм по кожній із зон у межах поля. Тут і ко-
ментувати нічого.

Загалом, пошук оптимальної норми 

азоту (зміна норма) для ПІДЖИВЛЕННЯ 

на кожну ділянку суттєво не вплинув на 

зміну врожайності. Це означає, що норми 

азоту для підживлення НЕ МАЮТЬ ВИРІ-

ШАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 

ВРОЖАЮ.

Якщо повернутись до головного завдання 
цього великого досліду, в якій нас цікавила 
розрахункова кількість азотного добрива для 
підживлення та її визначення в рамках сис-
теми  «потреба рослини – використання з 

ґрунту – внесення», то точне вирахування 
кількості азоту для внесення ускладнюється 
тим, що є чіткий і сильний зв’язок між по-
требою рослини та наявністю його в ґрунті 
на момент відновлення вегетації. Тобто, що 
більше буде у нас азоту в ґрунті на момент від-
новлення вегетації або перед піковими спо-
живаннями, то ефективнішим буде наше під-
живлення (коли ми його робимо) і тим менші 
норми необхідно використати, а відтак буде 
більша ймовірність того, що це підживлення 
буде ефективним як з точки зору продуктив-
ності культури, так і з точки зору витрачених 
коштів. Що раніше ви забезпечите потребу в 
азоті й внесете його в ґрунт, то більше шансів 
отримати хороший урожай. Азот має бути 
«теплий», тим більше для полів, яким його 
«ковтнути» важче. Тобто, що «слабшим» є 
ваше поле чи ділянка, то раніше туди має 
потрапити азот. Це правило! Саме тому дріб-
ні норми внесення азоту найефективніші. 
Уявіть просто, що ви кусаєте великий шма-
ток морозива – в зуби «заходить», ковтнути 
не можемо. Те саме і з рослиною. А потрима-
ємо морозиво в роті, зігріємо – інша справа. 
Підігрівайте азот для ваших рослин! 

Щоб зрозуміти коли й скільки треба «грі-
ти» азот, необхідні випробовування. Це не так 
уже складно, але вкрай важливо. Ключовим 
у підвищенні ефективності і роботи з азота-
ми, і з іншими ресурсами має стати ретельно 
спланований та грамотно закладений дослід, 
замість «так же он там так роблять і так там ка-
жуть». «Слухайте» своє поле! 

Системи точного землеробства в господар-
ствах за таких висновків уже мають бути не 
панацеєю для виробника, не інструментом, 
який допоможе бути більш ефективним та 
успішним, а інструментом для дослідження 
власних рішень і тестів на полях, частинах по-
лів, ділянках – локально! Принаймні в части-
ні робіт із внесення азотних добрив. За таких 
умов зміниться й ваше особисте ставлення 
для точних технологій, бо тоді вони будуть на 
вашому боці, гратимуть за вашу команду, а не 
за команду того, хто продав вам 5 моніторів у 
трактор)).

П. С. питання «підігрівання» азоту обов’яз-
ково висвітлимо в наступному номері нашого 
журналу.

Валентин Ємець,
менеджер із систем 

точного землеробства, 
Valentyn.Yemets@spectr-agro.com, 

067 129 33 62
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иклики для логістичної галузі з’яви-
лися за кілька років до нового етапу росій-
сько-української війни. Через пандемію 
ринок почав прискорено локалізуватися та 
переносити ланцюги постачання ближче до 
країни виробництва чи реалізації продукції. 
Але у 2022 році компанії змушені були при-
ймати рішення максимально швидко.

Якщо ж говорити про ключові зміни та 
фактори впливу на українську логістику під 
час воєнного стану, то варто згадати такі 
явища й процеси:

1. Вразливість логістичної системи, на-
ближеної до прифронтових регіонів.

2. Нестабільність вартості доставки та по-
декуди її неможливість, коли йдеться про 
небезпеку.

3. Перебудова логістичних маршрутів, 
яка відбувається з певною періодичністю 
(деякі маршрути залишаються більш уста-
леними, а інші, навпаки, змінюються під 
впливом динамічної ситуації).

4. Нестача водіїв, частина яких поповни-
ла ряди ЗСУ.

5.Блокуванням портів, що призвело до 

здорожчання витрат на експорт та імпорт.
6. Тренд на відмову від тривалого збе-

рігання вантажів на складах, орієнтування 
роботи «з коліс», що допомагає звести до 
мінімуму залишки.

7. Більш лояльні умови співпраці ло-
гістичних компаній і клієнтів, адже зараз 
більшість людей усвідомлює те, що може 
бути затримка у дорозі до доби, зумовлена 
об’єктивними причинами.

8. Нестача автотранспорту в прифронто-
вих регіонах, оскільки іноземний транспорт 
не в’їжджає до України, а нашого фізично 
не вистачає, аби у повній мірі покривати по-
треби логістичної галузі.

9. Питання до оперативності роботи іно-
земних партнерів – усіх без винятку (експе-
диторів, логістів, контейнерних ліній, термі-
налів, митників та контролерів).

10. Зміна складських умов. Найбільший 
хаб (70–80% професійних складських 
площ) був у Київській області. З початком 
бойових дій компанії змушені були пере-
везти товари на захід України, де в принци-
пі не було складських площ такої величини.

11. Ускладнення логістичних операцій. 
Блокпости, огляди, комендантська година – 
все це ускладнює перевезення вантажів. 
Крім того, необхідно заздалегідь плану-
вати запасні маршрути, оскільки є ризик 
нових атак.

Окрім усього перерахованого в організа-
ційному сенсі, важливо згадати і про цінніс-
ний аспект роботи. Українські експедитори 
та логісти розуміють те, наскільки відпові-
дальною є їхня праця. Вони усвідомлюють, 
що логістичний фронт особливо важливий 
під час війни. Він є невидимим на перший 
погляд, але стає помітним, коли постачання 
зупиняється чи виникають перебої. Тому 
спеціалісти працюють самовіддано, а на по-
чатку війни ця робота відбувалася в безпе-
рервному режимі.

Уже сьогодні можна говорити про те, що 
всі навчилися адаптуватися до нової непро-
стої та стресової реальності. А на початку 
війни, коли ніхто не знав, що буде далі, для 
компаній великим викликом стала нагальна 
необхідність зберегти безперервність своєї 
роботи.

Логістичні проблеми під час війни

В
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Самохідний обприскувач дав-
но став обов’язковим елементом технології 
виро- щування сільгоспкультур у господар-
ствах, площею понад 1000 га. Така машина дає 
змогу оперативно обробляти великі ма- сиви 
полів і працювати з високорослими культура-
ми в пізніх фазах вегетації. Це тим більш акту-
ально за нинішніх цін на при- родний газ, коли 
десикацію економічно доцільно здійснювати і 
на соняшнику, і на кукурудзі.

Поряд із тим на ринку існують десятки су-
часних моделей самохідних обприску- вачів, 
кожна модель з яких має вигляд цілком ро-
бочої. До того ж може існувати досить бага-
то критеріїв вибору машини, починаючи з 
висоти кліренсу й закінчую- чи надійністю та, 
звісно ж, ціною. Точніше, співвідношенням 
ціни та якості роботи. Саме цей критерій варто 
покласти в осно- ву вибору моделі.

 У виборі самохідного обприскувача вар- то 
покладатися на індивідуальні робочі потре-
би й польові умови, у яких техніка повинна 
працювати. Кожна технічна ха- рактеристика 
впливає на продуктивність та ефективність 
обприскувача. У промисло- вих умовах від 
самохідних машин потріб- но насамперед 
оптимальне співвідношен- ня потужності та 
економічності. Передусім власник господар-
ства повинен для себе відповісти на кілька 
запитань.

Специфіка рельєфу та 
ґрунтово-кліматичні умови 
господарства

Розміщення полів у межах господарства, 
відстань переїздів, наявність великих схи- лів 
і безпосередньо технологія вирощу- вання. 
Обрана модель обприскувача може мати чу-
дові характеристики на рівній по- верхні, але 
погано працювати на пагорбах. Це можуть 
бути машини зі слабкими на- сосом і двигу-
ном, незбалансованою елек- тронікою або 
просто моделі, розраховані на ідеально рівні 
поля.

Висота кліренсу обприскувача
Чи доцільно передплачувати за машину з 

регульованою висотою кліренсу. Сучасні гі-
бриди кукурудзи та соняшнику в дощо- вите 
літо можуть вирости заввишки більше як два 
метри. Жодний кліренс тут не до- поможе, і 
набагато вигідніше в цьому разі (наприклад, 
для проведення десикації) скористатися по-
слугами малої авіації, якщо звичайно в цьому 
є потреба. Діапазон ходу штанги має зміню-
ватись від 50 до 300 см. Від цього показни-
ка залежить, як добре об- прискуватимуться 
високі рослини.

Реальна ефективність 
електронних систем

 Приклад — наявність окремого вимкнен- 
ня форсунок. Це справді корисна функція, 
що дозволяє ефективніше вносити ЗЗР, еко-
номити препарати й пришвидшити робочий 
процес. Однак за обов’язкової умови — вмін-
ня правильно працювати з точним землероб-
ством і наявність підго- товленого персоналу.

Після загальних критеріїв вибору крім по-
тужності й продуктивності на комфорт- ність 
виконання робіт впливають: міцність рами та 
маса агрегата; швидкість пересу- вання само-
хідної машини; діапазон ходу та конструкція 

штанги; насос; система контролю обприску-
вання. Обираючи дви- гун, ураховують його 
потужність і ресурс роботи, не забуваючи про 
економічність.

Міцність рами є також важливим ас- пек-
том вибору, адже обприскувач вико- нує 
складну роботу по нерівній поверхні. Багато 
моделей мають раму на заклепках (напри-
клад, HARDI ALPHA EVO III), що на- бага-
то краще за зварну раму. Обмірковую- чи 
варіанти, враховуйте і вагу конструкції, бо 
висока вага — це додаткові витрати на екс-
плуатацію. Тим більше: обприскувачі з вели-
кою вагою тиснуть на ґрунт, а отже — агрегат 
може загрузнути у вологому ґрунті або за-
стрягти на пагорбі.

Насос — це найважливіший складник об-
прискувача, на яку варто звернути ува- гу. 
Продуктивність насоса безпосередньо впли-
ває на швидкість обприскувача. На всіх мо-
делях обприскувачів HARDI вста- новлено 
діафрагмований насос HARDI 464 з продук-
тивністю 322 л/хв. Цей насос, на відміну від 
інших мембранно-поршневих (діафрагмо-
вих) насосів, що є на ринку, не має ванни для 
оливи в корпусі, що суттєво подовжує строк 
його експлуатації.

Вибір форсунок оприскувача — ще одне 
серйозне запитання, яке стоїть перед фер- 
мером. Різні види форсунок для обпри-

Вибрати «самохідку»

П

На які характеристики слід звернути увагу, обираючи новий 
самохідний обприскувач для господарства
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ску- вачів дають різний факел розпилення, 
по- кривні зони, але про їх несправності гово- 
рить один і той самий симптом — нерівно- 
мірне розподілення робочого розчину. Тут на 
допомогу приходить система повітряної під-
тримки TWIN-FORCE. Це назва, яку ви- роб-
ник HARDI дає своїм версіям штанги з двома 
вентиляторами із безступеневим регульова-
ним гідроприводом, доступним для низки 
навісних, причіпних і самохід- них обприску-
вачів. Результатом є ефек-

тивний контроль зносу, який не лише дає 
можливість збільшити кількість годин і днів 
обприскування, а й дозволяє збільшити 
швидкість руху до 15 км/год, не завдаючи 
шкоди для безпеки та ефективності. Дослі- 
дження підтвердило, що повітряна система 
TWIN-FORCE може зменшити знос аерозо- лів 
до 80%, що призводить до скорочення вико-
ристання ЗЗР продуктів до 30% і змен- шення 
використання води до 50%.

Привід ходової частини в більшості ма- 

шин — гідростатичний із безступеневою тран-
смісією. Таке конструкційне рішення забезпе-
чує плавність ходу агрегата в різ- них польових 
умовах. В обприскувачах із гідростатичним 
приводом привідними мо- жуть бути: колеса 
переднього моста, коле- са заднього моста 
або повний привід хо- дової частини. Відсут-
ність у гідростатичних трансмісіях зубчастих 
зачеплень і кардан- них валів робить її менш 
шумною в роботі та зручнішою в технічному 
обслуговуванні проти механічної трансмісії.

Гідравлічну систему ALPHA EVO III осна- 
щено регульованим аксіально-поршне- вим 
насосом Sauer Danfoss виробництва Великої 
Британії, що приводиться в дію від двигуна. 
Насос забезпечує гідростатичний привід, доз-
воляючи водієві адаптувати швидкість руху 
до умов ділянки та культу- ри. Також у гідро-
системі використовують ще два гідравлічних 
насоси. Один — для гідравлічної системи на-
соса обприскувача й один — для гідравліки 
кермового керу- вання та штанги.

Трансмісію самохідного обприскувача 
ALPHA EVO III можуть постачати у версіях зі 
швидкістю 40 або 50 км/год. Це блок ке- ру-
вання трансмісії, який налаштовано на мак-
симальну замовлену швидкість шля- хами. 
Базова трансмісія з максимальною швидкістю 
до 40 км/год, обладнана дво- ма гідроста-
тичними насосами об’ємом по 115 см3 кожен. 
Версія EcoDrive — з подвій- ними насосами 
полегшує контроль швид- кості — автоматич-
ний контроль обертів двигуна та швидкості 
передачі. Також у стандартній комплектації є 
опція для більшої потужності та крутного мо-
менту трансмісія Hilly, яка забезпечує більший 
крутний момент на 24–50%.

Гідростатична трансмісія EcoDrive елек- 
трично керується насосом Sauer і чотирма 
подвійними колісними двигунами Poclain 
C18. Усі вони є двигунами подвійного об’єму, 
це означає, що вони мають дві передачі. На 
першій передачі двигун має малу швидкість, 
але високий крутний мо- мент, а на дру-
гій передачі — високу швид- кість і менший 
крутний момент.

Зазначимо також системи контролю зче-
плення/антибуксування в самохідних обпри-
скувачах HARDI. Так система бло- кування 
диференціала Diff-Lock за допо- могою кла-
пана блокує потік оливи між пе- редньою та 
задньою осями. Своєю чергою система SAPE 
постійно перевіряє оберти на кожному гідрав-
лічному моторі, якщо на одному швидкість 
обертання збільшуєтся, система автоматично 
зменшує подачуоливи на цей мотор й оптимі-
зує оберти / крутний момент усіх моторів.

Володимир Чорнопіщук, головний інженер

ТОВ «Агросвіт» (Хмельницька обл.)

Сукупно в нас в обробітку до 17 тис. гектарів, на 
яких вирощуємо широкий спектр зернових, бобо-
вих та олій- них культур. Найперший обприскувач 
HARDI з’явився в нашому господарстві ще 2006 
року. Це був причіпний COMMANDER — надзви-

чайно надійна машина, що вірою і правдою відслужила багато років. Згодом у 2012 році 
ми одними з перших придбали самохідний HARDI. Відтоді ця машина без жодних нарі-
кань відробила понад 10 тис. мо- тогодин, а головне — відмінно працює й досі.
Відповідно, тривалий досвід безпроблемного вико- ристання обприскувачів HARDI 
спонукав нас придбати нову, ще сучаснішу машину, яку ми замовили у 2021 році. 
Поставка мала відбутися у квітні цього року, і ми хочемо подякувати виробнику і про-
давцеві — компанії «Спектр Агро», які зробили все можливо, щоб за складних умов 
воєнного часу доставити нам обприскувач.
Це модель із баком на 4500 літрів і 24-метровою штан- гою. Довжина штанги у нашо-
му разі визначається багаторічною технологією з кратними коліями. Перед вибором 
обприскувача ми відвідали ба-
гато польових демонстрацій і щоразу переконувалися, що саме HARDI стане найкра-
щим варіантом. Перш за все тому, що всі їхні моделі (навіть причіпний обприскувач 
2006 року випуску) мають запатентовану систему TWIN FORCE, аналогів якої немає 
у інших виробни- ків. У нас горбиста місцевість, і часто трапляються сильні вітри, 
проте, зважаючи на чималі площі та потребу своєчасно виконувати захист посівів, 
немає часу чекати, коли складуться оптимальні погодні умови. Натомість самохідний 
обприскувач HARDI дає змогу нормаль- но працювати навіть за несприятливих умов.
Також хочу зазначити стійкість машини, що має відносно невисоку масу із заповне- 
ним баком і надійне розподілення ваги. Особливу роль відіграє тут сучасна гідро-
статична трансмісія. Зокрема, тут стоїть не один, а два гідравлічних насоси та кілька 
гідромоторів. Велика подяка компанії «Спектр Агро», яка пішла нам назустріч і замі-
нила гідромотори на ще потужніші. Наш обприскувач упевнено працює на будь-яких 
горбах і схилах, а також на перезволоженому в’язкому ґрунті.
Надзвичайно важливо, що під час роботи витрата пального — в межах 0,9–1,1 л/га, 
це при максимально включеній системі TWIN FORCE на 100 %, що дає змогу економи-
ти чималі кошти, а тим більше за нинішньої вартості «солярки».
Хочу звернути увагу, що оновлений HARDI ALPHA EVO III став ще зручнішим і більш 
тех- нологічним. Тут є автоматичне ведення по коліях, можливість вимкнення окре-
мих секцій і форсунок, система електронного контролю висоти штанги й багато іншо-
го. Тут відмінна оглядовість, комфорт кабіни, автоматично здійснюється заливання 
і змішування препа- ратів, чітко витримується норма внесення та всі необхідні умо-
ви. Для нас ця машина — це справді оптимальне співвідношення ціни та якості, тим 
більше, що її експлуатація супро- воджується надійним сервісним обслуговуванням. 
Тому гадаю, що коли ситуація на ринку зерна поліпшиться і ми обиратимемо нову 
техніку, то питання вибору моделі самохідного обприскувача не стоятиме.
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а останні десятиліття інтенсивного 
використання грунтів під вирощування сіль-
ськогосподарських культур із верхніх шарів 
пашні використано в середньому 50% запасу 
гумусу – найважливішої складової органіч-
ної речовини ґрунту, основним компонентом 
якої є гумінові кислоти. Біодеградація гумусу 
орних земель пов’язана з процесами змен-
шення кількості рослинних решток у ґрунті та 
активністю мінералізації в ньому органічних 
речовин. Щорічні втрати гумусу становлять 
понад 20 млн. т. і, відповідно, збільшуються 
площі деградованих земель на 80 тис. га. 

За даними НААН щорічна втрата поживних 
речовин при вирощуванні високопродуктив-
них культур (цукрових буряків, зернових і, 
особливо, соняшнику) становить 450 – 500 
тис. т.  Враховуючи різний рівень стійкості 
ґрунтів до процесів антропогенної дії, на 
практиці передбачають різні нормалізуючі 
заходи щодо поліпшення їхнього гумусового 
стану та родючості. Вичерпання запасів гумусу 
спричинило збіднення ґрунтів і значно поси-
лило процеси міграції основних поживних 
елементів в нижчі горизонти. Тому зростаюче 
антропогенне навантаження на навколишнє 
середовище зумовило виникнення такого 
глобального завдання сучасності як цілеспря-
моване регулювання порушень рівноваги в 
екосистемах. Тому спрямоване відновлення 
природної гумусної родючості передбачає 
пошук нових форм і видів органічних добрив, 
способів їхнього внесення, розробку агро-
технічних прийомів депонування і зберігання 
біогенних елементів гумусу, що дозволить 
підвищити якісні параметри ґрунтів. 

Для відновлення родючості ґрунтового 
комплексу доцільніше і дешевше використо-
вувати елементи альтернативного землероб-
ства – біогумусні органічні добрива, які отри-
мують за допомогою промислової переробки 
торфу, сапропелю, окисленого бурого вугілля. 
В нинішніх умовах саме цим речовинам  відво-
диться першочергова роль у підвищені ефек-
тивності та покращені екологічної ситуації у 
сільському господарстві. Гумінові речовини 
виконують ряд важливих екологічних функ-
цій в біосфері - акумулятивну, транспортну, 
регуляторну, фізіологічну і захисну. Утворен-
ня гумінових речовин являє собою другий 
за масштабністю після фотосинтезу, процес 
трансформації органічної речовини в приро-
ді, в який втягується близько 20 Гт вуглецю в 
рік. Враховуючи історію досліджень гумінових 
речовин, нагромадилася величезна кількість 

наукових фактів, які переконливо свідчать  про 
фундаментальне їх значення у функціонуванні 
екосистеми. Історія відкриття гумінових речо-
вин бере свій початок у XVIII ст. Перші резуль-
тати досліджень у цій області пов’язані з робо-
тою Ф. Ахарда, який дією розчину лугу на ґрунт 
та торф отримав темно-бурий розчин. Багато 
уваги гуміновим кислотам приділив великий 
шведський хімік Я. Берцеліус. Дослідження 
стимулюючого впливу гумінових речовин на 
розвиток сільськогосподарських рослин одер-
жали найбільш повний розвиток вперше в на-
шій країні близько 70 років тому. Пріоритетне 
значення, безсумнівно, мають роботи профе-
сора Хрестевої Л.А., яка в Дніпрі на початку 
50-х років минулого століття створила лабо-
раторію по вивченню гумінових добрив. Ши-
роке використання в дослідженнях сучасних 
методів, таких як: молекулярна спектрометрія, 
рентгенографія, електронна мікроскопія, елек-
тронний парамагнітний резонанс, дозволило 
розширити уявлення про молекулярну будову 
і реакційну здатність гуматів. 

Як зазначалося раніше, перші дослідження 
проводилися ще у XVIII ст., проте інтерес до 
цього питання не слабшає і в даний час. Про 
це свідчать багато наукових оглядів останніх 
років. Поява нових результатів досліджень, 
які свідчать про молекулярну структуру гумі-
нових речовин, висвітлені в роботах Piccolo A 
та Федотова Г.Н., Шоба С.А. Також молеку-
лярно-генетичні дані про зміну властивостей 
рослин під дією гумінових речовин досліджу-
вали Trevisan S., Botton A., Vaccaro S., Vezzaroa 
A., Quaggiotti S., Nardi S. Розподіл гумінових 
речовин в тканинах рослин досліджували 
Kulikova N.A., Abroskin D.P., Badun G.A. Це 
дало можливість поставити нові завдання для 
наукових досліджень в цій області. Реакцій-
на здатність гумінових речовин обумовлена 
їх гідрофобно-гідрофільним співвідношен-
ням. Гумінові речовини - це гетерогенні по-
лідисперсні азотовмісні сполуки фенольної 
природи. У складі їх молекул виділяють аро-
матичні кільця із замісниками (в основному 
карбоксильними і фенольними групами); N- 
і S- містять гетероцикли і аліфатичні ланцюж-
ки. Раніше гумінові речовини розглядали як 
макромолекули. У більш пізніх дослідженнях 
їх описують як супрамолекулярні утворення, 
що складаються з молекул, пов’язаних між 
собою ковалентними зв’язками. Супрамо-
лекулярна природа гумінових речовин була 
підтверджена електронно-мікроскопічним 
аналізом гумусової матриці грунтових гелів. 

Для гумінових речовин характерне функ-
ціонування в мікрокількостях та здатність ви-
кликати в рослині формоутворюючі процеси, 
зокрема: ріст коренів, пагонів, закладання 
квіток і плодів.  Посилення росту рослин від-
бувається завдяки стимуляції розтягнення 
клітин. Гумінові кислоти активують роботу 
клітинних мембран, знижують кислотність 
позаклітинного середовища і тим самим по-
силюють пластичність клітинних стінок. Однак 
видовження клітини  - це не просто розтяг-
нення клітинної стінки, адже розтягуючись, 
клітинні стінки не стають тоншими, а й одно-
часно відбувається синтез нових компонентів 
клітинної стінки. Це в свою чергу, підтверджує 
участь гумінових кислот в синтезі та транспор-
ті нових клітинних полісахаридів і білка в клі-
тинах рослин.  Однак потрібно чітко розуміти, 
що під дією гумінових речовин генотип рос-
лин не змінюється. Гумінові речовини лише 
допомагають рослинам розкрити їхній гене-
тичний потенціал без появи нових спадкових 
властивостей. 

Контролюючи клітинне ділення, видов-
ження і ріст, взаємодію між частинами й ор-
ганами рослин гумінові речовини  вибірково 
та специфічно включаються у найважливіші 
процеси рослин, такі як: дихання, фотосин-
тез, живлення. Процес дихання  - це окис-
нення органічних речовин за участю кисню, 
в результаті чого виділяється енергія і утво-
рюється вуглекислий газ та вода. Дихання у 
рослин виконує дві важливі біологічні функ-
ції. Перша – забезпечення рослини енергією, 
а друга -  це багатоетапний процес утворення 
численних проміжних речовин, які  необхідні 
для повноцінного розвитку рослин. Всі про-
цеси в клітинні регулюються ферментами. 
Саме під дією гумінових речовин активується 
синтез ферментів, що в свою чергу впливає 
на швидкість дихання рослин. Під дією гу-
мінових речовин відбувається зміна будови 
та функціонування листового апарату рос-
лин -змінюється його кількість, маса сирої 
речовини та площа асиміляційної поверхні. 
Завдяки зростанню площі листової поверхні 
та сирої маси листків збільшується вміст хло-
рофілів, хлорофільного індексу та чистої про-
дуктивності фотосинтезу. Обробка рослин 
гуміновими препаратами збільшує товщину 
листової пластинки за рахунок розростання 
клітин основної фотосинтезуючої тканини – 
хлоренхіми, яка має вплив на інтенсивність 
процесів дихання та фотосинтезу. Також ко-
рисний морфологічний вплив гумінові речо-

Ефективність застосування гуматів 
– погляд сучасності

З
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вини здійснюють на ріст кореневої системи 
за допомогою активних форм кисню, які є 
продуктами процесів життєдіяльності рослин. 
Активні форми кисню створюють градієнт 
кальцію в апікальній області кореня, що при-
зводить до вторинного росту коренів. Активні 
форми кисню змінюють проникність мемб-
ран і це позитивно впливає  на поглинання 
поживних речовин. Застосування гумінових 
препаратів збільшує концентрацію оксиду 
азоту, ауксинів і етилену, що призводить до 
збільшення маси кореня середньої щільнос-
ті і товщини кореня. Гумати впливають на 
доступність поживних речовин і це напряму 
пов’язано з їх здатністю утворювати комплек-
си з катіонами металів, що дає можливість 
підвищити коефіцієнт засвоєння елементів 
живлення. Гумінові кислоти впливають також 
і на грунт, покращуючи його структуру, зв’язу-
ючись із глинистими частинками  і формуючи 
стабільні органічні сполуки, які підвищують 
катіонно-обмінну здатність грунту. Гумінові 
кислоти можуть утримувати в 16 разів більше 
мінералів ніж глина, роблячи поживні речо-
вини доступнішими для рослин. Проникаючи 
між глинистими шарами, гумінова кислота 
може доставляти до рослин калій. Вона та-
кож реагує із такими елементами, як фосфор, 
цинк і кальцій. Тож вони менше реагують з 
іншими елементами в грунті. Гумати дозво-
ляють рослинам більш економно використо-
вувати вологу в спеку і забезпечують високий 
вміст води в їхніх тканинах.  Подібним чином 
підвищується захисна реакція рослин проти  
несприятливого впливу високих температур 
і нестачі вологи.

Багаторічними дослідженнями вста-
новлено, що гумати іспанської компанії 
Daymsa мають істотний вплив на форму-
вання структурних елементів урожаю сіль-
ськогосподарських культур. Застосування 
гуматів іспанської компанії Daymsa  при 
позакореневих підживленнях на фоні ос-
новного удобрення у критичні етапи орга-
ногенезу сільськогосподарських культур, 
дає змогу в повному обсязі використати 
елементи живлення, що внесені з добри-
вами з одного боку, а з другого – активі-
зує кореневу абсорбцію елементів шляхом 
стимулювання ростових процесів у корені, 
збільшує вміст хлорофілу у листках, підви-
щує проникність клітинних мембран, по-
кращує транспорт поживних елементів та 
продуктів метаболізму. Препарати на ос-
нові гумінових речовин іспанської компанії 
Daymsa прискорюють обмінні процеси у 
рослинах, збільшують швидкість утворення 
білків, підвищують стійкість рослин до не-
сприятливих умов навколишнього середо-
вища та до дії збудників хвороб та шкідни-
ків. Застосування препарату Naturvital Plus  у 
фазу ВВСН 29-32 та ВВСН 40-48  в нормі 0,4 
та 0,6 л/га в посівах озимої пшениці підви-
щило показники урожайності на 0,22 – 0,16 
т/га порівняно з контрольним варіантом. 

Також за результатами досліджень було 
встановлено позитивний вплив досліджу-
ваного препарату на формування елементів 
продуктивності культур. 

Рослини, які вирощуються у польових умо-
вах, постійно перебувають під впливом різ-
номанітних стресових чинників, що можуть 
призвести до незворотних змін у їхній струк-
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турі та функціонуванні. Тому для запобігання 
проявів стрес-факторів на рослинний орга-
нізм  потрібно використовувати препарати 
на основі амінокислот, які допомагають ак-
тивувати обміні процеси, синтез нових аміно-
кислот, відновлювати водний баланс, поліп-
шувати запилення та виступають джерелом 
енергії, підвищуючи посухостійкість. 

Підживлення посівів озимої пшениці пре-
паратом AminoHumic в нормі 0,4 – 0,6  л/га 
у фазу ВВСН 29-32 та ВВСН 40-48 покращує 
показники урожайності на 0,18 -0,42 т/га 
або на 3,8 – 8,8 % порівняно з контролем. 
Також високу ефективність препарату відмі-
чено у наростанні листової поверхні у нормі 
0,6 л/га – площа листків становила 87,6 см2/
рослину. В умовах досліджень встановлено 
позитивну дію препарату на прояви стрес- 
факторів. 

Одним із показників ефективності дії гу-
матів на рослини є інтенсивність процесу фо-
тосинтезу і як наслідок- накопичення ними 
органічної речовини, оскільки ці процеси є 
біологічною основою формування врожаю. 
До основних показників фотосинтетичної сис-
теми рослин та продуктивності процесу агро-
фітоценозів належать вміст хлорофілів a і b, 
їх сумарний вміст a+b та вміст каротиноїдів. 
Внесення препарату Terrenova у фазі ВВСН 29-
32  забезпечило вміст сухої речовини в лист-
кових пластинках – відповідно 7,8 % з переви-
щенням контролю  на 0,4%. Вплив препарату 
Terrenova на фотосинтетичну активність лист-
кового апарату виразніше проявлявся у більш 
пізні фази органогенезу. Так, у фазі ВВСН 
37-39 вміст сухої речовини в листкових плас-
тинках за внесення препарату Terrenova стано-
вив 10,1% у фазі цвітіння – відповідно 13,3% 
зі зростанням до контролю за фазами розвит-
ку – на 0,6% та 1,1%. Крім того, внесення гу-
матів іспанської компанії Daymsa у фазі ВВСН 
29-32 підвищило вміст хлорофілу у листкових 
пластинках через два тижні після внесення 
порівняно з контролем  – на 0,03-0,07 % за 
показника на контролі 1,26%. Найефектив-

нішим препаратом, що проявляє найбільшу 
ефективність на формування фотосинтетич-
них елементів  визначено  препарат Terrenova 
у нормі 0,4-0,8 л/га, вміст хлорофілу в лист-
кових пластинках становив 1,32-1,33%. Пере-
вага даного варіанту, на нашу думку, полягає 
в його хімічному складі –  де переважають 
гумінові та фульворечовини у поєднанні із 

допоміжними складовими, якими є  аміно-
кислоти (серин, глютамінова кислота, пролін, 
лейцин, аргінін та ін.)  та фосфор. На почат-
кових фазах росту й розвитку вони відіграють 
особливо важливу роль та приймають участь 
у формуванні кореневої системи, активують 
процеси коренеутворення, нагромаджують 
більшу кількість запасних речовин, особливо 
цукрів.   Підживлення посівів озимої пшениці 
препаратом Terrenova від фази ВВСН 29-32 та 
ВВСН 37-39 в нормі 0,4 – 0,8 л/га підвищува-
ло показники урожайності  на 0,29 – 0,49 т/га 
порівняно із контрольним варіантом. 

В зв’язку зі зміною клімату на планеті та 
глобальним потеплінням в землеробських 
регіонах підвищується вплив кліматичних 
умов на процеси росту та розвитку рослин, 
тому потреба в застосуванні гуматів з метою 
захисту рослин від несприятливих погодних 
умов буде наростати з кожним роком.

Якщо Вам потрібна кваліфікована допо-
мога у виборі препаратів для позакорене-
вого підживлення, 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!

Ефективність застосування препарату Terrenova на посівах озимої пшениці 
в умовах Центральної України

Ефективність застосування препарату Aminohumic на посівах озимої 
пшениці в умовах Центральної України

Ефективність застосування препарату Naturvital Plus на посівах озимої 
пшениці в умовах Центральної України
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 сучасних умовах ведення інтенсив-
ного землеробства неможливе без оптимі-
зації роботи сільськогосподарської техніки. 
Мабуть зараз не зустрінеш підприємства 
яке немає найпростішого курсовказівника 
для внесення добрив та засобів захисту. І 
це добре ))), ще 10-15 років тому на теренах 
України можна було зустріти вішки на полі 
або пінний маркер, що значно знижувало 
продуктивність та якість внесення. 

Ще значно частина підприємств має в 
своєму арсеналі не просто курсовказівники 
а повноцінні автопілоти, які потрібно напра-
вити і потім ми отримуємо стикове до 2-х 
см. Наприклад автопілот на трактор, значно 
підвищить продуктивність та якість вико-
наної роботи, ніж за аналогічний проміжок 
часу без автопілота. Продуктивність роботи 
підвищується за рахунок виключення над-
лишкової обробки, мінімізуючи можливість 
перекриття від проходу до проходу агрегату 
з точністю 2 см на стиках. Висока якість до-
сягається, шляхом рівномірного розподі-
лення добрив, засобів захисту та посівного 
матеріалу, адже рівномірне розподілення 
живлення для рослин забезпечить відповід-
ну якість зідраного у майбутньому врожаю.

При використанні найпростішої навігаці-
йної системи, збільшується робочий день 
за рахунок роботи вночі, за високої запи-
леності, затуманеності, взагалі при поганій 
видимості. 

Встановлення автопілота на трактор є 
економічно обґрунтованим вкладенням. 
Щоб підвищити рентабельність та конку-
рентну спроможність ведення бізнесу в 
галузі сільського господарства насамперед 
потрібно:
• зменшити витрати на 1 га оброблюваної 

площі;
• виключити можливість надлишкового 

обробітку ґрунту;
• максимальне дотримання технології роз-

робленої агрономом.
Досягти високого результату можливо, 

але потрібно виключити луцький фактор 
з технології. При встановленні автопілота 
на трактор луцький фактор виключається і 
оператор виконує функцію контролю за тех-
нологічним процесом, а при необхідності 
зупинити або відкоригувати роботу. 

Систему автоматичного автопілотовання 
можна використовувати майже у всіх техно-
логічних операціях. Особливо ефективною 

система буде при посіві та внесенні добрив, 
засобів захисту. механізатори зможуть пра-
цювати вночі та за поганої видимості з точ-
ністю від 15 до 2 см. міжрядь на стиках.

Останнім часом на ринку України з’яви-
лося багато завезеної з Європи навігації 
«Зеленого бренду». Комплект електро-ав-
топілота бувшого в користуванні, на безко-
штовному сигналі SF1 можна придбати від  8 
до тис доларів . Але є декілька але:
• Якщо у Вас трактор чи комбайн не «Зеле-

ного бренду» гідравлічний автопілот за 
адекватні гроші вам не світить;

• Точність на безкоштовному сигналі SF1 від 
проходу до проходу 15см на протязі 30 хв;

• Якщо потрібна точність 2-3 см тут потріб-
не розблокування SF3 (2500$) та підписка 
(700$ 3 міс);
Тобто мінімум 10500$ за Б/У комплект 

електричного автопілота! 
Ми в свою чергу пропонуємо новий 

комплект автопілота за 9500$ від Амери-
канського виробника «Outbackguidance». З 
активованим сигналом AtlasBasic 15см від 
проходу до проходу протягом 30 хв, та ак-
тивацією точного сигналу Atlas 2-4 см. 

Компанія «Outbackguidance» заснована 
2001-го року в Сполучених Штатах Амери-
ки і представлена на ринку північної та пів-

денної Америки також в Австралії. З 2022 
року цей бренд на ринку України пред-
ставляє компанія «Спектр-Агро». Компанія 
«Outbackguidance» розпочала своє існуван-
ня з виготовлення курсовказівників та сис-
тем автоматичногго відключення секцій на 
обприскувачів для таких відомих брендів як 
Class, Raven та Topcon. В 2008 році компа-
нія випустила свій перший курсовказівник 
під власним брендом «Outbackguidance». 
Зараз в лінійці є не тільки звичайні курсов-
казівники а і термінали з ISOBUS, системи 
автоматичного дозування добрив та засобів 
захисту на обприскувачі та розкидачі до-
брив, електричні та гідравлічні автопілоти, 
мажмо біля 1500 профілів для підготовле-
ної техніки також маємо власну базову RTK 
базову – станцію. 

Ми маємо спеціальний демо-комплект 
обладнання та готові продемонструвати 
якість ведення на різних типах супутнико-
вих поправок та з RTK безпосередньо на 
ваших полях. Чекаємо на ваші запитання.

Сергій Лець, 
Менеджер по системам 
точного землеробства, 

Sergiy.Letz@spectr-agro.com, 
067 448 38 82

Є альтернатива навігації 
«Зеленого бренду»

В
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лобальне потепління, яке спостері-
гається останніми роками, є однією з ос-
новних причин розвитку посушливих явищ 
практично в усіх ґрунтово-кліматичних 
зонах, що прямо впливає на результати 
сільськогосподарського виробництва. За 
останнє десятиріччя відмічається чітка тен-
денція розширення зони Степу, Лісостепу в 
північно-західному напрямку, відповідно, 
скорочення зони Полісся. Тобто, істотно 
збільшилася зона ризикованого і зменши-
лася зона гарантованого землеробства. 
Тому раціональне використання ресурсів 
вологи наразі є основним питанням сучас-
ного землеробства.

Основні чинники, які зумовлюють ни-
нішню проблему вологи в агровиробництві 
умовно можливо розподілити на такі групи:
• Погодно-кліматичні:

• дефіцит опадів;
• нерівномірне випадання дощів протя-

гом вегетації рослин;
• високі температури повітря та ґрунту у 

весняно-літній період.
• Агрофізичні, пов’язані з діяльністю 

людини:

• розпорошеність, втрата агрономічно-
цінної структури орного шару ґрунтів;

• наявність ущільнених прошарків у 
ґрунтах (плужна підошва);

• злитість, надмірне ущільнення загалом 
орного і підорного шарів ґрунтів.

• Агробіологічні:

• велика розораність с.-г. угідь;
• порушення оптимального співвідно-

шення об’єктів агроекосистеми: ріл-
ля-ліс-луки-водні об’єкти;

• звуження сівозмін із надмірним наси-
ченням культурами з тривалим вегетаці-
йним періодом та глибокопроникаючою 
кореневою системою, які споживають 
великі об’єми води і таким чином вису-
шують ґрунт на значну глибину. 

Розглянемо основні інструменти, за до-
помогою яких технолог може впливати на 
накопичення та ефективне використання 
ґрунтової вологи.

Плодозмін (сівозміна). 
За об’ємами водоспоживання культури 

умовно можна розмістити в такому поряд-
ку: цукрові буряки > соняшник > соя ку-
курудза > озима пшениця > озимий ріпак 
> горох > озимий ячмінь >ярий ячмінь > 
однорічні трави. Підтвердженням цього по-

ложення слугують як дані спеціалізованої 
літератури, практики, а також наші власні 
спостереження, проведені на агроплат-
формі «Лімагрейн» у Вінницькому районі 
Вінницької області (табл. 1). Так, ранньою 
весною найнижчими запасами продук-
тивної вологи в метровому шарі ґрунту 
характеризувалася рілля після соняшнику. 
Порівняно з ріллею, яка була після озимої 
пшениці в сухому 2020 р. її було менше на 
28,2 мм, порівняно з ріллею після кукурудзи 
– на 20,4 мм. Схожу ситуацію спостерігали 
і в більш вологому 2021 р. Варто відмітити, 
що в сухі роки (2020 р.) після соняшнику 
запасів продуктивної вологи глибше 60 см 
практично не було.

Подані дані дають підстави стверджува-

ти, що насичення сівозміни зазначеними 
вище культурами зумовлює напружений 
водний режим. Короткоротаційні сівозміни, 
насичені так званими бюджетоутворюючи-
ми культурами (соняшник, кукурудза) на-
були широкого поширення. За таких умов 
зростає ризик дефіциту вологи, що матиме 
велику ймовірність різкого падіння врожай-
ності всіх культур сівозміни, особливо в сухі 
роки. Прикладом може слугувати 2020 р., 
2022 р., коли окремі фермери центрального 

та південно-східного регіонів отримали мі-
зерний урожай кукурудзи. Нерідкими були 
випадки, коли на окремих площах кукуру-
дза була без качана. 

Про можливі ризики дефіциту вологи 
залежно від характеру сівозміни, її наси-
чення культурами з різною потребою у воді, 
розвитком кореневої системи, довжиною 
вегетаційного періоду можливо скласти 
уявлення, проаналізувавши приведені ниж-
че приклади сівозмін (рис. 1). Розширення 
сівозміни до 5–8 полів, в якій чергуються 
культури з глибокою кореневою системою, 
тривалим вегетаційним періодом та культу-
рами з мілкою кореневою системою, корот-
кою вегетацією (варіанти Б, В), порівняно 
з короткоротаційною (вар. А) сприятиме 

більш стабільному вологозабезпеченню 
рослин, а відтак стабілізації продуктивності 
всіх культур сівозміни.

Механічний обробіток ґрунту. 
Потужним важелем впливу на водний ре-

жим ґрунту, зокрема в частині накопичення 
та збереження вологи, є система механіч-
ного обробітку. Адже зрозуміло, що на роз-
пушених, без ущільнень прошарках ґрунту 
інфільтрація води опадів у нижні шари від-

Актуальні рішення під час вирощування 
кукурудзи за дефіциту вологи 

Г

Шар ґрунту, см
Продуктивна волога, мм

2020 р. 2021 р.

Рілля після пшениці   

0–20 29,4 41,7
20–40 29,1 33,3
40–60 26 34,6
60–80 20 32,1
80–100 16,1 31,4

0–100 120,6 173,1

Рілля після кукурудзи   

0–20 30 34,6
20–40 30 32,2
40–60 25,6 34
60–80 20,1 34
80–100 7 32

0–100 112,8 166,7

Рілля після соняшнику   

0–20 23,8 40,7
20–40 31,4 30,3
40–60 18,1 26,4
60–80 9,6 29,2
80–100 9,4 25,5

0–100 92,4 152,1

Таблиця 1. Запаси продуктивної вологи в ґрунті ранньою весною 
Агроплатформа «Лімагрейн», Вінницький район, Вінницька область
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бувається краще. Водночас поверхня ґрун-
ту, вкритого рослинними рештками, менше 
нагрівається, внаслідок чого скорочуються 
фізичні втрати вологи (випаровування). 
Зазвичай мульча органічних решток гасить 
кінетичну енергію дощових крапель, запо-
бігає руйнуванню ґрунтових часток. Пло-
щинний змив ґрунту на схилових землях, 
поверхня яких вкрита рослинною мульчею, 
також значно менший, порівняно з класич-
ною оранкою. 

Такі ефекти досягають господарства, які 
активно впроваджують системи обробітку 
ґрунту без обороту пласта з використанням 
сучасних багатофункціональних ґрунтоо-
бробних машин. Набувають поширення й так 
звані мульчуючі обробітки ґрунту із застосу-
ванням диско-лапових культиваторів, чизе-
лів, вертикальні обробітки (Verti-till) на базі 
турбодисків, редуковані обробітки (Strip-till) з 
використанням знарядь для завчасного осін-
нього розпушування зони майбутнього рядка 
або його розпушування одночасно з сівбою. 
Зазначені способи обробітку ґрунту сприяють 
не тільки кращому проникненню вологи та її 
нагромадженню у нижніх горизонтах ґрунту, 
але й дають змогу внести добрива у більш 
глибокі стабільно зволожені шари ґрунту і, 
таким чином, сприяти кращому їх засвоєнню 
рослинами під час вегетації.

За даними наших спостережень, про-
веденими в господарствах Теплицького 
району Вінницької області (СТОВ «Ренет», 
ПП «АгроНіка»), такі системи під час ви-
рощування кукурудзи, крім всього іншого, 
сприяють накопиченню продуктивної воло-
ги на 8–12% більше порівняно з оранкою. 
Завдяки впровадженню системи Strip-till
 у посушливому 2020 р. у згадуваному 
СТОВ «Ренет» додатково отримано 8 ц/
га зерна кукурудзи гібрида ЛГ31377, зеко-
номлено 32 л/га палива. Економічний ефект 
становив 6600 грн/га. У посушливому 
2022 р. у господарстві випробували техно-
логію вирощування соняшнику та кукурудзи 
за технологією No-till. Крім поліпшення вод-
ного режиму, досягнуто істотної економії 

пального. Витрати палива становили всього 
30–35 л/га. Гібрид соняшнику ЛГ 50479СХ, 
який вирощували за нульовою технологі-
єю забезпечив урожайність 35ц/га (+5 ц/
га до класичної технології). Економічний 
ефект становив 7250 грн/га. Урожайність 
кукурудзи становила 80 ц/га (+15 ц/га до 
класичної технології). Економічний ефект 
відповідно – 8700 грн/га.

Удобрення.
Як відомо, ефективність добрив суттєво за-

лежить від умов зволоження. В недостатньо 
зволоженому ґрунті добрива зумовлюють 
високу концентрацію ґрунтового розчину, що 
негативно позначається на рості й розвитку 
рослин. Крім того, значна кількість елемен-
тів живлення залишається не використаною 
рослинами, відповідно, віддача мінераль-
них добрив істотно знижується. Переважна 
більшість господарників вносять мінеральні 
добрива під кукурудзу (і не тільки) перед 
сівбою навесні, загортаючи їх у ґрунт культи-
ваторами на глибину 4–5 см, максимально – 
8 см. Таким чином, за дефіциту опадів у літній 
період верхній шар ґрунту пересихає, відтак 
елементи живлення з мінеральних добрив 
не засвоюються. Тому актуальним питанням 
є внесення міндобрив у більш глибокі шари 
ґрунту – 15–25 см, які краще зволожені впро-
довж вегетації рослин. 

Вирішенню цього завдання сприятиме 
відновлення практики внесення основно-
го добрива під глибокий осінній обробіток 
ґрунту. Особливо легко й ефективно можна 
це зробити за обробітку ґрунту за системою 
Strip-till (агрегат strip-cat II), мульчуючого 
обробітку диско-лаповими культиватора-
ми, обладнаними ємностями для добрив, 
наприклад культиватором Aktros RO ком-
панії «Бернар» тощо. Хороші результати от-
римують також за внесення рідких добрив 
у посіви кукурудзи за допомогою культи-
ваторів, обладнаних дисковими ножами 
на глибину 10–15см, приміром, CONCORD, 
BLU-JET. Завдяки цим локальним способам 
внесення добрив їхню ефективність можли-

во збільшити на 20–30% або ж за дефіциту 
коштів скоротити їх внесення на вказаний 
відсоток без ризику зниження врожайності.

Генетика.
Вирощуючи кукурудзу за описаними 

вище системами в зонах ризикованого зем-
леробства, особливу увагу слід звертати на 
біологічні особливості гібридів, зокрема на 
характеристики щодо розвитку кореневої 
системи, холодо- та посухостійкості. Сьо-
годні компанія «Лімагрейн» пропонує ринку 
України серію гібридів кукурудзи, які від-
повідають названим вимогам. Ці гібриди 
об’єднані під брендом Hydraneo. Найпоши-
ренішими гібридами цього бренду є Адевей 
(ФАО 290), ЛГ30273 (ФАО 260), ЛГ30315 
(ФАО 280), ЛГ30215 (ФАО 220), ЛГ31377 
(ФАО 350), ЛГ31388 (ФАО 260).

В останні 1–2 роки на ринок виведено 
нове, більш потужне покоління гібридів 
кукурудзи Hydraneo: ЛГ31305 (ФАО 290), 
ЛГ31330 (ФАО 320), ЛГ31272 (ФАО 270), 
Жаклін (ФАО 240). Характерними особли-
востями, що об’єднують ці гібриди, є потуж-
ний розвиток кореневої системи, відносно 
невисокий транспіраційний коефіцієнт та 
висока, порівняно з іншими гібридами, 
продуктивність фотосинтезу в умовах дефі-
циту вологи й високої температури повітря. 
Відтак ці гібриди демонструють стабільну, 
високу врожайність як у нормальні за зво-
ложеністю роки, так і в посушливі. Підтвер-
дженням цього слугують дані вирощування 
кукурудзи у Вінницькій області в посушли-
вому 2020 та вологому 2021 р. (табл. 2). 

Так, різниця в урожайності гібридів ку-
курудзи бренду Hydraneo та середньою 
врожайністю всіх гібридів, які висівали у 
Вінницькій області у сухому 2020 р. в серед-
ньому по 13 локаціях, становила 2,6 т/га, або 
46%. У вологому 2021 р. відповідно 2,21 ц/
га і 23%. Тобто явні переваги гібридів «Лі-
магрейн» у плані врожайності, порівняно з 
гібридами інших селекцій, відмічають саме 
за посушливих умов.

Гібридний склад посівів.
Наразі складається досить тривожна ситуа-

ція щодо накопичення вологи в ґрунті. Остан-
німи роками ця проблема викликає велике 
занепокоєння, особливо у центральному та 
південно-східному регіонах країни. Отже, 
наразі необхідно скоригувати технології ви-
рощування с.-г. культур у напрямі впрова-
дження агрозаходів, які сприяли б збережен-
ню і ефективному використанню ґрунтової 
вологи. Серед цих заходів важливе значення 
матиме структура гібридів у посівах.

Загальновідомо, що більш стабільні ре-
зультати врожайності кукурудзи отримують 
ті господарства, які висівають кілька гібри-
дів різних груп стиглості з врахуванням 
ґрунтово-кліматичних умов зони, удобрен-
ня, а також стартових запасів продуктивної 

 

 

 

 

    

А. 

1. Озима 
пшениця 

2. Кукурудза 
3. Соняшник 

Б. 

1. Озимий ріпак 
2. Озима 

пшениця 
3. Кукурудза 
4. Соняшник 

В. 

1. Горох 
2. Озима пшениця 
3. Кукурудза 
4. Соняшник 
5. Озимий (ярий) 

ячмінь 
6. Озимий ріпак 
7. Озима пшениця 
8. Кукурудза (ц. буряк) 
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Рис. 1. Ризики дефіциту вологи за різної структури сівозмін
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вологи в ґрунті. Орієнтовне співвідношення 
груп стиглості гібридів кукурудзи представ-
лене на рис. 2. Наведені дані свідчать про 
те, що основу структури (50–70%) у посівах 
усіх ґрунтово-кліматичних зон мають стано-
вити середньоранні гібриди кукурудзи.

Враховуючи ресурси тепла, які стали 
більшими у північно-західному регіоні, 
частку середньостиглих гібридів тут мож-
на збільшити до 10–15%. Посилення посу-
хи останніми роками у південно-східному 
та центральному регіонах дають підстави 
рекомендувати збільшити частку ран-
ньостиглих гібридів до 15–20%.

Терміни сівби.
Важливим резервом ефективного ви-

користання вологи є впровадження ран-
ніх термінів сівби кукурудзи. Під час сівби 
сучасних холодостійких гібридів кукуру-
дзи, наприклад Жаклін, ЛГ30215, ЛГ31272, 
ЛГ31284, ЛГ30273, Адевей, ЛГ31330, у ранні 
терміни, коли ґрунт на глибині загортання 
насіння прогрівається до 8°С, дає змогу от-
римати сходи на 7–10 раніше, відповідно, 
рослини раніше вступають у репродуктив-
ну стадію. Їх цвітіння і формування качана 

відбувається у більш комфортних у плані 
температури й вологості повітря умовах. 
Це дає змогу рослинам уникнути жорстокої 
дії посухи, яка найбільш згубно діє саме в 
період цвітіння-молочної стиглості зерна. 
Крім того, рослини ранніх термінів сівби на 
час цвітіння мають потужну кореневу систе-
му, глибоко прониклу в ґрунт, відповідно – 
кращий доступ до глибинної вологи.

За нашими даними, врожайність куку-
рудзи ранніх термінів сівби на 0,5–1 т/га 
вище, порівняно з більш пізніми посівами, 
коли ґрунт на глибині загортання насіння 
прогрівається до 10–12°С. При цьому пе-
редзбиральна вологість зерна зменшується 
на 1–3%, що справляє позитивний вплив на 
показники економічної ефективності.

Норми висіву насіння. 
В умовах розвитку посушливих явищ ве-

ликої ваги набирає фактор норми висіву 
насіння. Зазвичай оригінатори насіння за-
значають, з якою нормою слід висівати той 
чи інший гібрид стосовно ґрунтово-кліма-
тичної зони. Наш досвід свідчить про те, що 
крім цієї формальної рекомендації, варто 
враховувати конкретні стартові запаси про-

дуктивної вологи в ґрунті навесні перед сів-
бою (табл. 2).

Обстеження площ, відведених під висі-
вання кукурудзи на предмет визначення 
запасів продуктивної вологи, слід робити 
ранньою весною за настання фізичної стиг-
лості ґрунту. Відбір зразків ґрунту необхідно 
проводити на глибину 100–150 см, бажано 
через 10 см (можливо 20 см). При цьому 
відбори ґрунту варто робити по елементах 
рельєфу, з тим, щоб сформувати карту поля 
за його зволоженістю. В ідеалі, за наявності 
відповідної техніки та обладнання, ці дані 
можна використати під час складання кар-
ти-завдання для сівби зі змінними нормами. 
Логічно допустити, що диференційоване 
внесення мінеральних добрив залежно від 
зволоження окремих контурів поля також 
матиме позитивний вплив на врожайність 
культури та їх економічну ефективність.

Отже, за дефіциту вологи актуальними 
агрозаходами є:
• Впровадження вологозберігаючих сис-

тем обробітку ґрунту без обороту пласта.
• Розширення сівозміни, оптимізація спів-

відношення ранніх та пізніх культур, 
культур із глибокопроникаючою і мілкою 
кореневою системою.

• Внесення добрив під основний обробі-
ток ґрунту. Локальні способи внесення 
основного, припосівного внесення мі-
неральних добрив та підживлення. Рідкі 
форми мінеральних добрив.

• Зональний підбір гібридів, оптимальне 
співвідношення груп стиглості.

• Впровадження посухостійких гібридів і 
технології Hydraneo.

• Оптимально ранні терміни сівби.
• Оптимізація норм висіву насіння: уз-

годження із зональними особливостями, 
властивостями гібридів, попередниками, 
стартовими запасами продуктивної во-
логи в ґрунті.

Микола Романенко, 
технічний експерт ТОВ «Лімагрейн Україна»

Господарство Гібрид
Площа, га Урожайність, т/га

2020 р. 2021 р. 2020 р. 2021 р.

Вінницька область
понад 100 гібридів 

різних селекцій
457 000 459 000 5,62 9,61

ТОВ «Епіцентр агро», Мурованокуриловецький р-н Адевей 370 400 6,8 11,9
ТОВ «Хмільницьке» («Астарта»), Хмільницький р-н Адевей 750 1160 8,9 11,7
ТОВ АК «Зелена Долина», Томашпільський р-н 180 160 6,3 11,3
ПП «АгроНіка», Теплицький р-н ЛГ30315 160 140 7,7 11,8

ФГ «Одарочка», Вінницький р-н 
ЛГ30315 70 80 9,0 11,2
Адевей 70 70 9,4 10,1

ДПДГ «Олександрівське», Тростянецький р-н
ЛГ30315 120 117 8,2 12,1
ЛГ31377 80 155 7,8 10,9

ТОВ «Перемога», Тульчинський р-н
ЛГ30315 65 110 8,5 12,4
Адевей 130 110 7,6 11,8

ФГ «Ромашка», Немирівський р-н ЛГ30273 250 237 9,6 13,8
СТОВ «Устя», Бершадський р-н ЛГ31377 50 100 8,0 12,2
ТОВ «Агрошляхбуд», Оратівський р-н ЛГ31377 15 50 9,0 12,6

Таблиця 2. Урожайність гібридів кукурудзи бренду Hydraneo в господарствах Вінницької області

Рис. 2. Орієнтовне співвідношення груп стиглості кукурудзи
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же майже три місяці українська 
енергосистема піддається регулярним об-
стрілам з боку російських військ. Вісім 
масованих ракетних атак спричинили по-
шкодження близько 50% вітчизняних енер-
гооб’єктів, що призвело до суттєвого дефі-
циту електроенергії в системі.

Попри надзвичайні зусилля енергетиків із 
ремонту та відновлення пошкоджень, пере-
бої з електроенергією відчувають населення 
і бізнес, хоча вже багато компаній частково 
адаптувалися до ситуації та подбали про 
власну енергетичну автономність. Так, се-
ред компаній 86% встановлюють генера-
тори й інші джерела безперебійного жив-
лення, аби продовжувати роботу в умовах 
відключення електроенергії. Протягом ос-

танніх місяців в Україні суттєво зріс попит 
на генератори, павербанки, акумулятори, 
зарядні станції. Саме тому в таких непро-
стих умовах, в яких опинилася наша держа-
ва, хочеться розповісти, які є альтернативні 
джерела енергії та про їх правове регулю-
вання.

Нині основою енергетики України є такі 
традиційні енергетичні ресурси, як вугіл-
ля, нафта й природний газ. Враховуючи 
воєнну агресію російської федерації проти 
України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., 
зменшення якості та кількості енергетичних 
ресурсів унаслідок постійних ворожих уда-
рів крилатими ракетами по об’єктах критич-
ної інфраструктури України, які живляться 
за рахунок зазначених вище ресурсів і за-

лежні від їх кількості й наявності, ці ресур-
си не становлять надійне джерело енергії у 
довгостроковій перспективі. До того ж роз-
міщення об’єктів критичної інфраструктури, 
які забезпечують населення теплом та елек-
трикою, доволі нерівномірне по території 
України і, як наслідок, у разі потрапляння 
в один з об’єктів одразу відчувається їхній 
дефіцит на іншій території. Також залеж-
ність від зовнішніх постачань енергетичної 
сировини, непрогнозованість цін на неї, 
негативні екологічні наслідки від її вико-
ристання зумовлюють потребу розвитку 
національних енергетичних систем, у якому 
важливе місце відведено застосуванню аль-
тернативних джерел енергії, що, на відміну 
від традиційних енергетичних ресурсів, ха-

Альтернативні джерела енергії 
та їх правове регулювання

В
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рактеризуються невичерпністю, доступні-
стю й меншою екологічною шкодою. 

Що ж давайте визначимо поняття, види 
та особливості правового регулювання аль-
тернативного сектору енергетики як одного 
із найперспективніших напрямів у цій сфері. 

Норми інституту альтернативної енерге-
тики регулюють суспільні відносини, що ви-
никають між суб’єктами господарювання, а 
також між державою і юридичними та фі-
зичними особами з приводу виробництва, 
зберігання, транспортування, постачання, 
передавання й споживання енергії, виро-
бленої з альтернативних джерел, охорони 
навколишнього природного середовища, 
забезпечення екологічної та енергетичної 
безпеки в сфері альтернативної енергетики.

Закономірно зарахувати цей інститут до 
категорії міжгалузевого (комплексного) 
інституту права, адже у ньому зібрані, крім 
норм екологічного права, також норми 
енергетичного, господарського, адміністра-
тивного, цивільного, фінансового, тран-
спортного, митного та інших галузей права.

У літературі категорії «відновлювальні» та 
«альтернативні джерела енергії» здебіль-
шого тотожні. Але ж, як свідчить аналіз, між 
цими категоріями є певні відмінності. Тер-
мін «відновлювальні» походить від дієслова 
«відновлювати», що означає «приводити 
у попередній стан». Тобто відновлювальні 
джерела енергії – це ті джерела енергії, які 
не вичерпуються під час їх використання, 
наприклад: сонячні, вітряні, водні, геотер-
мальні й біомаса. 

В українському законодавстві використо-
вують саме термін «альтернативні джерела 
енергетики». Об’єктивно він є доволі вдалим 
сьогодні, адже енергія з цих джерел ще дов-
го застосовуватиметься паралельно або ж 
як альтернатива вугіллю, нафті й газу. Однак 
цікаво, що в жодному законодавчому акті 
України чітко не вказано, альтернативою чого 
є зазначені джерела енергетики, тому тут вар-
то використовувати принцип логічності. 

Розбіжність у поняттях «альтернативні 
джерела енергетики» та «відновлювані» за-
конодавець вирішив у самому формуванні 
дефініції «альтернативні джерела енерге-
тики», адже відповідно до Закону України 
«Про альтернативні джерела енергетики» 
від 20.02.2003 №555-IV – це відновлювані 
джерела енергії, до яких належать енергія 
сонячна, вітрова, геотермальна, гідротер-
мальна, аеротермальна, енергія хвиль і 
припливів, гідроенергія, енергія біомаси, 
газу з органічних відходів, газу каналізаці-
йно-очисних станцій, біогазів та вторинні 
енергетичні ресурси, до яких належать до-
менний і коксівний гази, газ метан дегазації 
вугільних родовищ, перетворення скидного 
енергопотенціалу технологічних процесів. 

До альтернативних (відновлювальних) 
джерел енергетики на сучасному етапі роз-
витку сфери відносять: 

• сонячне електромагнітне випромінюван-
ня (сонячну енергію): світлову й теплову; 

• енергію руху повітряних мас (вітер);
• енергію водного потоку (здебільшого 

Дністер та Дніпро);
•  енергію морських припливів і відливів;
• теплову енергію гарячих джерел (тер-

мальні води); 
•  також отримання тепла в процесі спалю-

вання відновлюваного палива – біогазу, 
біоетанолу, паливних пелет (здебільшого 
гази, що виробляють із непотребу, зав-
дяки чому істотно зменшуються обсяги 
викидів метану в атмосферу) та біомаси 
(продукт переробки відходів, який пізні-
ше використовують як добриво у сіль-
ськогосподарській сфері або ж як біопа-
ливо). 
Історія розвитку законодавства у сфе-

рі альтернативної енергетики незалежної 
України розпочинається з 1994 р., адже 
саме тоді вперше на законодавчому рівні 
була визначена дефініція «нетрадиційних 
і поновлювальних джерел енергії» – Зако-
ном України «Про енергозбереження» від 
1 липня 1994 р. (на даний момент втратив 
чинність).

Відповідно до цього Закону нетрадиційні 
й поновлювальні джерела енергії – це дже-
рела, що постійно існують або періодично 
з’являються в навколишньому природному 
середовищі у вигляді потоків енергії Сонця, 
вітру, тепла Землі, енергії морів, океанів, 
річок, біомаси. 

Зважаючи на давність ухвалення зга-
даного вище закону і того, що він впрова-
джений задовго до прийняття Директиви 
2003/54/ЄС, структура енергетичного рин-
ку України не захищена від недискриміна-
ційних та об’єктивних процедур видавання 
дозволів або проведення тендерів щодо 
спорудження нових генеруючих потужнос-
тей. Також не передбачена процедура при-
значення незалежних органів для виконан-
ня таких функцій. 

Окрім того, у цьому нормативно-право-
вому акті не визначений порядок видаван-
ня дозволів, проведення тендерів та визна-
чення умов для будівництва, розширення 
і модернізації об’єктів електроенергетики, 
що мало бути основним призначенням 
(метою) цього закону, проте використані 
відповідні положення законодавства про 
містобудування та будівництво, що, без-
умовно, не може існувати в законодавчій 
системі України. 

Прийняття Конституції України 
28.06.1996 р. закріпило одне з основних 
прав людини та громадянина в Україні – 
право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди. Кожному 
гарантовано право вільного доступу до ін-
формації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту, а також 

право на її поширення. Така інформація ні-
ким не може бути засекречена (ст. 50). 

Це екологічне право – одне із основних 
прав людини. Зокрема, для його реалізації 
органи місцевого самоврядування та орга-
ни виконавчої влади зобов’язані постійно 
звітувати про свою діяльність у цій сфері: 
стосовно видобування вугілля, газу й тор-
фу, стану забрудненості повітря, ресурсної 
забезпеченості електростанцій всіх видів та 
загального відсоткового співвідношення 
секторів енергетики між собою. Централь-
ним органом виконавчої влади, який здійс-
нює інформаційне забезпечення громадян, 
є Міністерство захисту довкілля та природ-
них ресурсів України і його територіальні 
органи. 

Наступним кроком удосконалення сфери 
альтернативної енергетики стало прийнят-
тя Закону України «Про альтернативні види 
палива» від 14.01.2000 р. №1391-XIV, який 
визначає правові, соціальні, економічні, 
екологічні та організаційні засади виробни-
цтва (видобутку) і використання альтерна-
тивних видів палива, а також стимулюван-
ня збільшення частки їх використання. 

Саме із ухваленням цього Закону вперше 
на всеукраїнському рівні було визначено 
поняття альтернативного палива (тверде, 
рідке та газове паливо, яке є альтернати-
вою відповідним традиційним видам па-
лива і яке виробляють (видобувають) із не-
традиційних джерел та видів енергетичної 
сировини). 

Одним із основних і фундаменталь-
них законів у цій сфері є Закон України 
«Про альтернативні джерела енергії» від 
20.02.2003 р., який визначає правові, еко-
номічні, екологічні та організаційні заса-
ди використання альтернативних джерел 
енергії й сприяння розширенню їх вико-
ристання у паливно-енергетичному комп-
лексі. Ухвалення цього Закону передбачи-
ло стимулювання виробників електричної 
енергії з альтернативних джерел енергії, 
які за результатами аукціону набули право 
на підтримку. 

Нині одним із ключових аспектів цього 
закону є наявність надбавки до «зеленого» 
тарифу, аукціонної ціни за використання 
на об’єктах електроенергетики, зокрема 
на електричних станціях (пускових комп-
лексах), які виробляють електроенергію з 
енергії сонячного випромінювання, систем 
акумуляції енергії українського виробни-
цтва. 

Наступним законодавчим актом у сфері 
альтернативної енергетики є Закон Украї-
ни «Про комбіноване виробництво тепло-
вої та електричної енергії (когенерацію) і 
використання скидного енергопотенціалу» 
від 05.04.2005 р. №2509-IV. Метою цьо-
го Закону є створення правових засад для 
підвищення ефективності використання 
палива в процесах виробництва енергії 
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або інших технологічних процесах, розвит-
ку й застосування технологій комбінова-
ного виробництва електричної і теплової 
енергії, підвищення надійності та безпеки 
енергопостачання на регіональному рівні, 
залучення інвестицій на створення когене-
раційних установок.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про зем-
лі енергетики та правовий режим спе-
ціальних зон енергетичних об’єктів» від 
9.07.2010 р. №2480-VI землі об’єктів аль-
тернативної енергетики є частиною фонду 
земель енергетики. 

Дещо покращилась ситуація у сфері реа-
лізації елементів альтернативної енергети-
ки із прийняттям Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення конкурентних умов виробни-
цтва електроенергії з альтернативних дже-
рел енергії» від 04.06.2015 р. №514-VIII, 
яким удосконалено механізм стимулюван-
ня розвитку відновлювальної енергетики – 
впровадження «зеленого» тарифу (вперше 
цей термін вжито в 1997 р.).

Варто зауважити, що сьогодні «зелений» 
тариф в Україні є одним із найвищих у світі, 
а законодавчо визначені умови інвестуван-
ня в альтернативну енергетику та виробни-
цтва «зеленої» енергії доволі конкурент-
ні порівняно з іншими країнами Європи. 
Однак це, як наслідок, має дещо негативні 
аспекти. 

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 3 Закону Украї-
ни «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг» від 22.09.2016 
р. №1540-VIII, перед цим державним орга-
ном стоїть завдання щодо сприяння впро-
вадженню заходів з енергоефективності, 
збільшенню частки виробництва енергії з 
відновлюваних джерел енергії та захисту 
навколишнього природного середовища.

Законом України «Про ринок електрое-
нергії» від 13.04.2017 р. №2019-VIII перед-
бачено можливість укладання довгостроко-
вих договорів на закупівлю електроенергії, 
виробленої за «зеленим» тарифом, до 
2030 р., а також укладання договору купів-
лі-продажу електричної енергії між гаран-
тованим покупцем та суб’єктом господарю-
вання, який виробляє електричну енергію з 
альтернативних, зокрема відновлюваних, 
джерел енергії і за результатами аукціону 
набув право на підтримку.

Тобто енергія, вироблена з альтерна-
тивних джерел енергетики, – це елек-
трична, теплова й механічна енергія, яку 
виробляють на об’єктах альтернативної 
енергетики із використанням відповідних 
екологічних ресурсів і може виступати то-
варною продукцією, призначеною для ку-
півлі-продажу. 

Тепер варто розповісти щодо правового 
використання генераторів, які за своєю сут-
тю не є класичним альтернативним джере-
лом енергії, але в нинішніх умовах є неза-
мінним елементом енергетичної складової 
України.

Усі суб’єкти господарювання, які збе-
рігають паливо, зобов’язані отримати лі-
цензію на право його зберігання. Цього 
вимагає Закон України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спир-
ту етилового, коньячного та плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виро-
бів, рідин, що використовують в електро-
нних сигаретах, і пального» від 19.12.1995 
№ 481/95-ВР (далі – Закон № 481).

До 1 січня 2022-го діяв перехідний період, 
коли можна було не подавати документи 
на введення об’єкта в експлуатацію, якщо 
надали копії документів, що підтверджують 
право власності на такі об’єкти нерухомого 
майна, що їх видали до 1 січня 2014-го (ст. 
18 Закону №481). З 1 січня 2022 року зміни-
лися правила отримання ліцензій на збері-
гання палива.

Ліцензування діяльності з пальним регу-
люють два нормативних документи – По-
датковий кодекс України (ПКУ) і Закон 
№481. Тож критерії, що встановлює до ак-
цизних складів ПКУ, не корелюють із крите-
ріями отримання ліцензій згідно із Законом 
№481. Єдине спільне в них – перелік паль-
ного, адже тут Закон №481 відсилає нас до 
ПКУ. Тому отримати ліцензії на зберігання 
палива доведеться тим суб’єктам госпо-
дарювання, які не зобов’язані реєструвати 
акцизні склади. Звісно, якщо того вимагає 
Закон №481.

Стаття 15 Закону №481 виокремлює два 
види ліцензії залежно від мети зберігання 
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пального – лише для власних потреб чи й 
для третіх осіб.

Державна податкова служба України ви-
дає ліцензію на зберігання палива не пізніше 
ніж за 20 календарних днів з дня одержання 
документів. Плата за виготовлення ліцензії 
на право зберігання пального становить 
780,00 грн (ст. 15 Закону №481).

Далі варто розповісти про документи, які 
необхідно подати до ДПС, щоб отримати 
ліцензію на зберігання. Причому документи 
можна подати як у паперовому вигляді до 
головного управління ДПС за місцем роз-
ташування місць зберігання палива, так і в 
електронному варіанті в електронному кабі-
неті на сайті ДПС України. 

Пальне для третіх осіб
Щоб отримати ліцензію на зберігання 

палива з правом надання третім особам по-
слуг щодо зберігання пального на підставі 
відповідних договорів, потрібно подати до 
ДПС:
• заяву на отримання ліцензії. Форма 

документа – довільна (лист ДФС від 
18.06.2019 №2776/6/99-99-12-01-01-15/
ІПК). Водночас ДПС на своєму сайті роз-
містила рекомендовану форму заяви. 
Доповніть її видом господарської діяль-
ності, на провадження якого маєте намір 
одержати ліцензію (ст. 15 Закону №481; 
лист ДФС від 27.06.2019 №2984/6/99-
99-12-01-01-15/ІПК), і сміливо користуй-
теся;

• документ про річну сплату ліцензії;
• документи, що підтверджують право 

власності або право користування зе-
мельною ділянкою, або інше передбаче-
не законодавством право землекорис-
тування на земельну ділянку будь-якого 
цільового призначення, на якій розташо-
ваний об’єкт зберігання пального, чинні 
на дату подання заяви чи дату введення 
об’єкта в експлуатацію. Це може бути ви-
тяг із реєстру речових прав на нерухоме 
майно. Якщо майно орендоване, додайте 
договір оренди (ст. 15 Закону №481);

• акт введення об’єкта в експлуатацію, або 
акт готовності об’єкта до експлуатації, або 
сертифікат про прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, або 
інші документи, що підтверджують при-
йняття об’єктів у експлуатацію відповідно 
до законодавства, щодо всіх об’єктів у 
місці зберігання палива, необхідних для 
зберігання пального (далі – документи 
на введення об’єкта в експлуатацію). Під 
об’єктом розуміють не резервуар із пали-
вом, а будівлю, тобто нерухоме майно, 
введене в експлуатацію за будівельними 
нормами;

• дозвіл на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію/застосування 
машин, механізмів, устаткування підви-
щеної небезпеки. Його видає Держпраці, 

керуючись Порядком видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної не-
безпеки, затвердженим постановою КМУ 
від 26.10.2011 №1107 (ч. 39 ст. 15 Закону 
№481).
Із 1 січня 2022 р., щоб отримати ліцензію, 

необхідно подати повний перелік докумен-
тів, без винятків. Якщо не надасте повного 
переліку документів, ДПС не видасть ліцен-
зію.

Ліцензія на зберігання пального 
для власних потреб

Для суб’єктів господарювання, які пла-
нують використовувати паливо винятково 
для потреб власного споживання. Для таких 
підприємств продовжують діяти спрощені 
правила отримання ліцензії. Тобто ані доку-
менти на землю, ані документи на введення 
об’єкта в експлуатацію, ані дозвіл на вико-
нання робіт підвищеної небезпеки подава-
ти не потрібно (ч. 44 ст. 15 Закону №481).

Аби отримати ліцензію на зберігання 
пального винятково для власних потреб 
чи промислової переробки, слід подати до 
ДПС за місцем розташування зберігання па-
лива:
• заяву з позначкою про використання 

пального для потреб власного спожи-
вання чи переробки, загальну місткість 
резервуарів, що використовуєте для збе-
рігання палива, та їх фактичне місцезна-
ходження;

• копію платіжного доручення з відміткою 
банку про те, що сплатили за ліцензію 780 
грн (ч. 44 ст. 15 Закону №481).
Представникам органу ліцензування за-

боронено вимагати подання інших доку-
ментів, крім визначених у Законі №481 (ст. 
15 Закону №481).

За відсутність ліцензії на зберігання паль-
ного загрожує штраф. Статтею 17 Закону 
№481 передбачений штраф у розмірі 500 
тис. грн за відсутність ліцензії на оптову 
торгівлю пальним або його зберігання без 
наявності ліцензії.

Однак варто звернути увагу, що при-
йнятий Верховною Радою України Закон 
України №2836 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших за-
конів України щодо сприяння відновлен-
ню енергетичної інфраструктури України» 
був підписаний Президентом України. 31 
грудня 2022 р. зазначений вище Закон був 
опублікований в «Голосі України». Відпо-
відно, прийняті зміни до Податкового ко-
дексу України набрали чинності з 3 січня 
2023 р. 

Так, Законом №2836 було доповнено 
підрозділ 5 розд. ХХ ПКУ пунктами 46 і 47.

За п. 46 тимчасово, на період дії  воєнного 
стану на території  Украї ни та протягом 30 
днів з дня й ого припинення або скасуван-

ня, для цілей  оподаткування акцизом не 
вважаються стаціонарними джерелами за-
бруднення електрогенераторні установки, 
що класифікуються за кодом 8502 згідно з 
УКТ ЗЕД.

При цьому за п. 47 тимчасово, на період 
дії  воєнного стану на території  Украї ни та 
протягом 30 днів з дня й ого припинення 
або скасування, в доповнення до критерії в, 
визначених пп. 14.1.6 ПКУ, не є акцизним 
складом:
• приміщення або територія, у тому числі 

платника акцизного податку з реалізації 
пального, у кожному (на кожній) з яких 
загальна місткість розташованих ємно-
стей для зберігання палива, яке вико-
ристовують виключно для заправлення 
електрогенераторних установок, не пере-
вищує 2000 л;

• приміщення або територія, у тому числі 
платника акцизного податку з реалізації 
пального, у кожному (на кожній) з яких 
виконуються умови, зазначені в абза-
ці другому цього пункту, та одночасно 
зберігається або реалізується пальне у 
споживчій тарі ємністю до 5 л включно, 
отримане від виробника або особи, яка 
здійснила його розлив у таку тару.
Тому варто враховувати ці зміни та про-

аналізувати необхідну кількість палива, 
яка потрібна вам для живлення генерато-
ра. Якщо кількість до 2000 л, то ліцензія не 
потрібна, якщо потрібно більше – ліцензія 
обов’язкова. Але звертаємо увагу, що ці 
умови застосовуються лише на період дії 
воєнного стану та протягом 30 днів з дня 
й ого припинення або скасування!

Отже, на сьогоднішньому етапі слід по-
ліпшувати якість екологічної політики Укра-
їни у цій сфері, а саме – збільшувати пито-
му вагу зеленої енергетики в економіці на 
основі діалогу та досягнення оптимального 
рівня державного й приватного партнер-
ства (комунікації). 

Незважаючи на певний прогрес у рефор-
муванні та всі спроби оптимізувати законо-
давство, що регулює сферу альтернативної 
енергетики, цей сектор законодавчої бази 
залишається стихійним, неповноцінним і 
несистематизованим та потребує подаль-
шого вдосконалення.

Але, попри все, наша держава має вели-
кий ресурсний потенціал для розвитку аль-
тернативної (відновлюваної) енергетики: 
річки із потужним гідрологічним енергетич-
ним запасом на всій території України, гори 
та морські узбережжя для встановлення 
ВЕС, тривалу сонячну активність на півдні 
країни для будівництва СЕС, величезні сіль-
ськогосподарські площі для вирощування 
біопаливних культур на сході.

Віталій ПРОКОФ’ЄВ,
юрист юридичного департаменту 

ТОВ «Спектр-Агро».
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очинаючи з 1965 року в США за-
початкували щорічну традицію - Націо-
нальний конкурс врожайності кукурудзи 
(National Corn Yield Contest), який органі-
зовує та проводить Асоціація виробників 
кукурудзи NCGA (National Corn Growers 
Association). Асоціація представляє інтереси 
понад 300 000 фермерів з США. Щороку 
в конкурсі приймають участь більше 7 000 
фермерів. 

Конкурс врожайності був організований, 
щоб заохотити розвиток нових, сталих та ін-
новаційних методів управління, які призво-
дять до підвищення врожайності, і показати 
важливість використання надійних практик 
у виробництві кукурудзи.

Конкурс проводиться в наступних кате-
горіях:
A. Класичний обробіток без зрошення (Con-

ven tional Non-Irrigated)
B. Класичний обробіток без зрошення (ку-

курудзяний пояс)
C. No-Till без зрошення (No-Till Non-Irrigated)
D. No-Till без зрошення (кукурудзяний пояс)
E. Strip-Till та інші поверхневі обробітки без 

зрошення (Strip-Till, includes Minimum-
Till, Mulch-Till, Ridge-Till Non-Irrigated)

F. Strip-Till та інші поверхневі обробітки без 
зрошення (кукурудзяний пояс) 

G. No-Till зрошення (No-Till Irrigated)
H. Strip-Till та інші поверхневі обробітки зро-

шення (Strip-Till, includes Minimum-Till, 
Mulch-Till, Ridge-Till Irrigated)

I. Класичний обробіток зрошення (Conven-
tional Irrigated)
Кукурудзяний пояс (Corn Belt) формують 

наступні штати: Іллінойс, Індіана, Айова, 
Міннесота, Міссурі, Огайо та Вісконсін.

Досягнення учасників конкурсу (у по-
рівнянні з середньою врожайністю по кра-
їні) вражають. Так, середня врожайність 
рекордів на зрошенні за період 2017-2021 
років становила 34 т/га, без зрошення 
25 т/га. Середня врожайність учасників 
конкурсу за зазначений період становила 
16 т/га, в той час як середня врожайність 
зерна кукурудзи по країні становила біля 
11 т/га. 

Узагальнюючи основні «секрети» от-
римання рекордних врожаїв учасниками 
конкурсу, можна зробити наступні ви-
сновки:
• визначальним фактором високої вро-

жайності є сприятлива погода в період 
вегетації кукурудзи, особливо в кри-
тичні фази її розвитку. Сонячне світло 
також має велике значення, тому необ-
хідно відслідковувати розвиток рослин 
кукурудзи за такими показниками, як 
сума температур GDU (Growing Degree 
Units), кількість сонячної радіації та 
опади;

• важливим фактором є підтриман-
ня здоров’я грунту та уникнення його 
ущільнення. Також необхідно вживати 
заходів для посилення мікробіологічної 
активності грунту;

• перед початком сезону необхідно на-
лаштувати та відкалібрувати сівалку 
для досягнення рівномірної відстані 
між рослинами та глибини посіву. Гли-
бина посіву є критично важливою для 
правильно старту рослин кукурудзи. 
Якість посіву забезпечує створення ос-
нови всього сезону;

• використовуйте перевірені та правиль-
ні гібриди. Вибір гібриду проводять 
відповідно до практик управління та 
особливостей умов вирощування;

• посів необхідно проводити за настання 
оптимальних умов, а не відповідно до 
календарного плану. Строки посіву по-

винні забезпечити потужний стартовий 
ріст;

• живлення культури розробляється на 
основі агрохімічних аналізів ґрунтів. 
Витрачайте достатньо часу для скла-
дання обґрунтованої системи живлен-
ня. Під час вегетації з періодичністю 
10-14 днів необхідно проводити лист-
кову діагностику для коригування жи-
влення кукурудзи та уникнення будь-
яких дефіцитів елементів живлення. 
Система живлення повинна забезпе-
чити доступність поживних речовин 
протягом всього періоду вегетації ку-
курудзи;

• регулярний скаутинг посівів (моніто-
ринг шкідливих об’єктів, які обмежу-
ють врожайність), ефективний захист 
посівів, в т.ч. використання фунгіцидів. 
Необхідно як мога довше утримувати 
рослини кукурудзи в здоровому стані 
(деякі фермери проводять три фунгі-
цидні обробки посівів кукурудзи за се-
зон);

• врожай збирають за вологості 25% 
(кращий обмолот, зменшення втрат 
збирання та травмування зерна);

• важливе значення має співпраця з ква-
ліфікованими незалежними консуль-
тантами.

Грищенко Віталій – 
менеджер  напрямку агроконсалтингу 

ТОВ Спектр – Агро.

Рекорди врожайності 
кукурудзи в США

П

США є найбільшим світовим виробником зерна кукурудзи. 
Щороку ця культура висівається на площі понад 33 млн. га 

і виробляється біля 370 млн. т зерна. 
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HARDI ALPHA EVO II

HARDI NAVIGATOR

Основні характеристику продукту:
Штанга: 
TWIN FORCE - 30, 36 м;

Бак: 4200 л

Ширина колії: 
регульована 2,67 – 3,19 м; кліренс – 1,65 м

Підвіска: пневматична

Змішувач маточного розчину: 
високопродуктивний Turbofiller, об’єм 35 л

Діафрагмовий насос: продуктивністю 334 л/хв

Автоматичний контроль штанги: HARDI 

AutoTerrain

Двигун: Deutz, 6 циліндрів, 217 к.с. / 245 к.с.

Основні характеристику продукту:
Штанга: 
Eagle – 24м / 6 секцій

Бак: 3000 л

Рідинна система: DynamicFluid4

Змішувач маточного розчину: 
високопродуктивний Turbofiller, об’єм 35 л

Діафрагмовий насос: продуктивністю 280 л/хв

Міст: механічно регульований 1,80 – 2,25 м

 НА 100% БІЛЬША ПРОДУКТИВНІСТЬ
 ДО 30% ЕКОНОМІЇ ЗЗР
 ПРАЦЮЄ ЗА ВІТРЯНОЇ ПОГОДИ



www.spectr-agro.com

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

Львівське представництво

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

+38 067 824 21 24

Миколаївське представництво

55200,  
м. Первомайськ, вул. Достоєвського Федора, 2-д/1

+38 067 448 38 79

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


