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НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Бородавко Олександр 
Михайлович

Інженер з ремонту

Освіта: Ніжинський агротехнічний 
інститут (2010–2011 рр.), факультет 
механізація с.-г., спеціаліст.

Досвід роботи: ТОВ «Агротехсоюз», 
інженер-механік (2012–2019 рр.), 
ТОВ «Орбіс Агро», інженер-механік 
(2019 р.— по теперішній час).

Мій життєвий девіз: «Навчання розум не вичерпує».

Хобі: риболовля.

САТ

Архипов Олександр Станіславович

Менеджер зі збуту техніки

Освіта: вища. Закінчив Вінницький 
торговельно-економічний інститут 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету.

Досвід роботи: з 2006 року 
працював менеджером з продажу 
сільськогосподарської техніки в 
різних компаніях.

Мій життєвий девіз: «Усе що не робиться, все на краще».

Хобі: подорожі, риболовля, машини.

Вінниця САТ

Кучай Олександр 
Андрійович

Менеджер регіональний

Освіта: вища (1997 р. УДУХТ, 
2004 р. УДПУ ім. Павла Тичини)

Досвід роботи: в аграрному бізнесі 
з 2009 року.

Мій життєвий девіз: «Життя треба 
прожити так, щоб не соромно було дивитись 
людям в очі», «Всегда в движении».

Хобі: подорожі, риболовля з друзями.

Департамент по роботі 
з ключовими клієнтами

Нікіткіна Людмила 
Миколаївна

Адміністратор з обліку 

та адміністрування

Освіта: закінчила Одеський 
політехнічний інститут за 
спеціальністю «Економіка та 
організація машинобудівної 
промисловості».

Досвід роботи: п’ять років працювала економістом 
на машинобудівних заводах, потім сім років у 
Первомайській податковій інспекції, займала посади 
головного ревізора-інспектора, начальника відділу 
та начальника управління. Один рік була головним 
бухгалтером у Миколаївській філії ДП «Райз-
Агросервіс». Майже двадцять років працювала в ТОВ 
«Агрофірма Корнацьких» на посадах фінансового 
директора і головного економіста.

Мій життєвий девіз: «Мій найкращий день – 
це сьогодні». 

Хобі: дуже люблю подорожувати, почала створювати 
свій маленький сад, узимку люблю в’язати.

Миколаївське представництво

Шпур Анатолій 
Валерійович 

Менеджер з логістики

Освіта: вища. Закінчив Національний 
університет «Львівська Політехніка», 
юридичний факультет. Здобув 
кваліфікацію «Магістр права».

Досвід роботи: працював юристом та 
головою фермерського господарства.

Мій життєвий девіз: «Дивись у майбутнє та впевнено 
йди до своєї мети».

Волинське представництво

Плахов Сергій 
Анатолійович

Директор

Освіта: Севастопольське вище 
військове інженерне училище, 
спеціальність «Інженер-механік», 
Харківський аграрний університет 
ім. В. Докучаєва, отримав фах 
вченого агронома.

Досвід роботи: до 2004 року служив у ВМСУ, до 2010 
року працював у ПП «Хімагромаркетинг», менеджер, 
директор філії, директор регіону. До 2013 року компанія 
«Полетехніка», директор департаменту ЗЗР і Насіння. До 
2021 року працював у ПП «Бізон-Тех 2006», начальник 
відділу ЗЗР.

Мій життєвий девіз: «Якщо взявся що-небудь робити, 
роби це добре».

Департамент засобів захисту рослин

Силка Юлія Вікторівна

Менеджер зі збуту

Освіта: закінчила Білоцерківський 
національний аграрний університет 
за спеціальністю «Агрономія».

Мій життєвий девіз: «Щоб досягти 
мети, потрібно насамперед 
до неї йти».

Хобі: займаюся спортом або ж 
експериментую на кухні.

Чернігівське представництво

Савченко Олександр Петрович

Інженер з ремонту

Освіта: повна вища. Закінчив 
Глухівський державний університет за 
спеціальністю «Професійне навчання. 
Механізація і гідромеліорація 
сільського господарства» та здобув 
кваліфікацію інженера-педагога 
(механізація і гідромеліорація 
сільського господарства).

Досвід роботи: інженер, 
ФГ «Кузьменко», інженер з експлуатації машино-
тракторного парку, ТОВ «Біотех ЛТД».

Мій життєвий девіз: «Щоб досягти мети, потрібно 
насамперед до неї йти». 

Хобі: риболовля, грибництво, техніка.

САТ

Ачкевич Василь Іванович

Менеджер з постачання

Освіта: у 2001 році закінчив 
Національний аграрний університет 
(теперішній НУБіП) за спеціальністю 
«Інженер-механік».

Досвід роботи: із 2002 по 2018 роки 
займався вирощуванням картоплі 
в Ірландії та Україні. З 2018 по 2021 
роки викладач університету НУБіП. 
Кандидат технічних наук.

Мій життєвий девіз: «З повагою ставитись до людей».

Департамент техніки

Максименко Віктор Вікторович

Менеджер зі збуту техніки

Освіта: вища, закінчив Сумський 
державний аграрний університет 
за спеціальністю «Агрономія».

Досвід роботи: в АПК України працюю 
з 2003 року.

Мій життєвий девіз: «Тільки вперед, 
ні кроку назад».

Хобі: риболовля.

Херсон САТ

Діденко Вадим 
Анатолійович

Менеджер зі збуту техніки 

Освіта: повна вища. ВНЗ: 
Національний університет Державної 
податкової служби України.

Досвід роботи: Vait Agropartners, 
ТК «Альбіон».

Мій життєвий девіз: «Будь собою».

Хобі: спорт.

Черкаси САТ

Верховський Валерій 
Петрович

Менеджер зі збуту 

запасних частин

Освіта: у 2012 році закінчив 
Вінницький національний аграрний 
університет, де здобув кваліфікацію 
інженера конструктора для с.-г. 
виробництва. 

Досвід роботи: почав трудову діяльність 2012 р. у ТОВ 
«Медтехніка» на посаді інженера з метрології. З 2015 року 
працював у ПАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ» комірником, потім 
менеджером зі збуту запасних частин.  Із 2017 по 2021 рік 
працював у ТОВ «ФА Інтертрейдінг Україна» на посаді 
менеджера зі збуту запасних частин.

Мій життєвий девіз: «Можливо все. На неможливе просто 
треба більше часу».

Хобі: подорожі, автомобілі, відпочинок на природі.

Вінниця САТ

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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Економічні та технологічні 
переваги ярого ріпаку 

Для ярого ріпаку ми маємо більше часу 
для підготовки ґрунту до сівби, ніж для ози-
мого, і менше залежимо від вологозабезпе-
чення. Це одна з небагатьох ярих культур, 
висів якої можна почати з кінця березня в 
ще вологу землю, що є актуальним не тіль-
ки для західних регіонів України, але й для 
центральних та північних.

Ярий ріпак – це перші й швидкі гроші для 
агровиробника, адже період вегетації куль-
тури становить усього 95–110 днів. Вироб-
ництво ярого ріпаку, за рекордно високої 
ціни на цю культуру, несе менше ризиків 
та витрат порівняно з його озимим побра-
тимом. 

В останні роки ярий ріпак усе менше 
сприймають як страхову культуру, адже 
дедалі більше аграріїв розглядають його як 
повноцінного учасника сівозміни. Врахову-
ючи останні світові цінові тенденції, ярий 

ріпак стає ще більш привабливим із фінан-
сової точки зору. 

У сезоні 2022 NPZ Україна предста-

вить на українському ринку новий 

ранньостиглий класичний гібрид яро-

го ріпаку ЛАКРІЦ.  Це ранньостиглий тип, 
невибагливий до типу ґрунтів, має високу 
масу тисячі насінин із великим потенціалом 
урожайності. Гомогенне цвітіння й дозрі-
вання дають змогу уникнути втрат під час 
збирання врожаю. Найвищий потенціал гі-
брид розкриває за умови ранніх і оптималь-
них строків висіву. ЛАКРІЦ має інтенсивний 
ріст на початкових стадіях розвитку, він 
стійкий проти хвороб та вилягання.

ЛАГОНДА – середньоранній класичний 
гібрид із інтенсивним ростом на початкових 
стадіях розвитку, має чудову стійкість до 
вилягання й розтріскування, а також висо-
ку стійкість проти захворювань. Цей гібрид 
ярого ріпаку вже встиг встановити новий 
рекорд з врожайності під час точних дослі-

дів NPZ в Україні. Саме завдяки високому 
потенціалу врожайності його назвали в честь 
легендарного автомобільного бренду.

Який гібрид ярого ріпаку 
обрати для пересівання?

Ярий ріпак доцільно використовувати, 
зокрема, й для пересівання постражда-
лих під час перезимівлі посівів. Ця опція 
особливо актуальна в Україні цього сезону 
через морозну зиму.
КЮРРІ КЛ та КУЛЬТУС КЛ – гібриди 
технології Clearfield®, саме тому вони 
будуть доречними у разі пересівання 
озимих культур, а також як планова 
культура для тих господарств, де гостро 
стоїть питання з ліквідації забур’янення.

КЮРРІ КЛ – середньостиглий гібрид, не-
вибагливий до типу ґрунту, має високий 
рівень посухостійкості, потенціал урожай-
ності – 35–45 ц/га. Унікальна властивість 
КЮРРІ КЛ – це висока здатність до бічного 

галуження в поєднанні з великою кількістю 
стручків. Цей гібрид має дуже динамічний 
початковий ріст, завдяки чому він макси-
мально швидко використовує весняну во-
логу і закриває ґрунт. Це допомагає рослині 
зберегти вологу для формування майбут-
нього врожаю.

КУЛЬТУС КЛ – це середньопізній та висо-
коврожайний гібрид, який має високу стій-
кість проти весняних заморозків, а також 
проти вилягання й розтріскування стручків. 
Гібрид придатний до вирощування на всіх 
типах ґрунтів, має високу адаптованість до 
зон Полісся та Лісостепу. 

Гібриди Clearfield® сегменту будуть акту-
альні в умовах введення в сівозміну нових 
цілинних земель або полів з невизначеною 
історією забур’яненості, пересівання CL-
гібридів озимого ріпаку, під час сівби ярого 
ріпаку на полях із можливою залишковою 
дією препаратів на основі імідазолінонів.

На які технологічні аспекти 
у вирощуванні ярого ріпаку 
слід звертати увагу? 

Найкращими попередниками ярого рі-
паку є зернові, задовільним попередником 
може виступати кукурудза та частково соя. 
Також, як і інші культури, ярий ріпак мож-
на висівати після пару. Власне, стрижнева 
коренева система ярого ріпаку погано роз-
вивається у разі ущільненого ґрунту, перед-
плужної підошви та поганої структури. Усі ці 
питання варто вирішити восени, за потреби 
провести глибокий обробіток ґрунту. 

Сходи ярого ріпаку вибагливі до вологи й 
глибини сівби, тому весняні операції бажа-
но зводити до мінімуму, щоб не пересуши-
ти верхній горизонт. Після закриття вологи 
використовувати техніку, що здатна за один 
прохід вирівняти поверхню, ущільнити по-
сівне ложе. У разі вимушеного дискування, 
лущення, додаткової культивації слід зро-
бити прикочування. Для сівби найкраще 
придатне поле з мінімальною кількістю рос-
линних решток. Це в подальшому впливає 
не тільки на густоту сходів, а й на ефектив-
ність роботи гербіцидів.

Можливим негативним чинником для 
ярого ріпаку може стати післядія гербіци-
дів. Якщо вологи попереднього року було 
недостатньо, або на попереднику застосо-
вувалися діючі речовини, що передбачають 
обмеження для подальшої культури, краще 
обрати гібрид, який адаптований до техно-
логії Clearfield®. Ранній висів ярого ріпаку 
можна розпочинати з кінця березня, але го-
ловною передумовою є температура ґрунту 
на глибині залягання насіння – 5–8°С, що 
забезпечує дружні сходи та нормальний 
розвиток рослин. Оптимальна глибина сів-
би має становити 2–3 см, за наявності воло-
ги глибше – до 4 см, але не більше.

Сівба 
За раннього висіву рослини розвивають-

ся краще, формують сильніший корінь, ма-
ють інтенсивніше галуження. Ранній висів 
передбачає більше ґрунтової вологи. Не-
доліком є ризики недостатньо рівномірного 
прогрівання ґрунту та пізніх заморозків, але 
гібриди ярого ріпаку селекції NPZ з ними 
успішно справляються. 

За пізнього висіву на перший план ви-
ходить сильний вплив світлового дня, що 
прискорює настання фенологічних фаз, як 
наслідок – рослини менш потужні й закла-
дають менше стручків на одиницю площі, ця 
проблема вирішується збільшенням норми 
висіву. 

Головна мета сівби – отримати 50–70 
здорових, життєздатних рослин на 1 м2. 
Норму висіву необхідно підбирати відпо-
відно до умов конкретного поля, строків 
висіву, особливостей посівної техніки 

та гібрида. Посівна одиниця гібридів 
ярого ріпаку від компанії NPZ – 2,1 млн 
схожих насінин. У середньому однієї по-
сівної одиниці вистачає на площу при-
близно 3 га.

Захист від шкідників
Насіння ярого ріпаку протруєне інсекти-

цидом, що захищає рослину до фази 3–4 
листків. Насамперед на сходах ріпаку слід 
контролювати популяцію ріпакових блішок 
(Psylliodes chrysocephala), що може завдати 
як прямої шкоди, так і побічної, яка про-
являється зараженням патогеном фомозу 
(Phoma lingam) та вертицильозного в’я-
нення (Verticillium dahliae). У подальшому 
потрібно контролювати стеблових прихо-
ванохоботників, ріпакового пильщика, рі-
пакового квіткоїда та капустяну міль. Ріпа-
ковий квіткоїд (Meligethes aeneus) досить 
поширений і може бути загрозливим на 

Ярий ріпак – прекрасний попередник під озимі зернові. Ця культура дає 
достатньо часу, щоб провести якісну сівбу озимих культур у стислі календарні 

терміни, що особливо важливо в сучасних кліматичних умовах України. 
У цій статті ми поділимося нашим баченням потенціалу цієї культури в Україні 

та ключовими моментами технології її вирощування, а також познайомимо 
вас із портфоліо ярого ріпаку NPZ Україна в прийдешньому сезоні. 

ЯРИЙ РІПАК – 
ВИБІР ДОСВІДЧЕНИХ АГРАРЇЇВ 
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посівах ярого ріпаку. Поріг шкодочинності – 
1–2 жуки на рослину, особливої шкоди він 
завдає в стадії бутонізації. Інший, не менш 
значимий, шкідник – капустяна міль, яка 
мала широке поширення останнього року, 
що було спричинено надто інтенсивним ро-
стом весняних температур.

Капустяна міль
Капустяна міль (Plutella xilostella = 

P. Maculipennis) – серйозний шкідник 
хрестоцвітих культур. Метелик із розмахом 
крил 12–16 мм, сіро-коричневого кольору з 
хвилястим малюнком на передніх крилах. 
Гусениці старших віків веретеноподібні, до 
11 мм завдовжки, світло-зелені. Лялечки 
перебувають у сріблястому павутинному 
коконі. Об’єкт фіксують на всіх континентах. 
Зимують лялечки на пожнивних залишках. 
Літ метеликів спостерігається в квітні, лі-
тають комахи переважно у сутінках, жив-
ляться нектаром квітучих рослин. Самки 
відкладають яйця на нижній бік капустяних 
рослин, рідше на черешки або стебла, як 
правило, не багаточисельними групами. 

Тривалість льоту, кількість яєць та інтен-
сивність плодючості напряму залежать від 
погодних умов: затяжна холодна весна по-
довжує тривалість кладки яєць, але змен-
шує плодючість і навпаки – за теплої погоди 
процес відкладання яєць скорочується, але 
плодючість самок збільшується. Відповідно, 
повний цикл розвитку молі, залежно від по-
годи, триває 17–50 днів. За період вегетації 
зазвичай розвивається 4–5 поколінь (у пів-
денних частинах ареалу до 10). Через силь-
ну залежність від температур та наявність 
кормової бази, комахи одного й того самого 
покоління з’являються в різний час і розви-
ваються нерівномірно, що призводить до 
накладення поколінь. Формується вражен-
ня безкінечного льоту шкідника й постійної 
наявності в агроценозах культурних рослин.

Щоб ефективно боротися 
зі шкідниками, необхідно: 
• проводити обробки якомога раніше, не 

даючи змоги личинкам переходити до 
старших віків, а тим більше залялькову-
ватись – ефективність препаратів проти 

імаго й лялечок суттєво знижується;
• обприскувати краще вночі або в сутінках, 

коли шкідники найактивніші;
• для контролю шкідника використовувати 

кишкові або контактно-кишкові діючі ре-
човини чи комбіновані препарати з різни-
ми механізмами дії;

• дотримуватись температурних режимів 
(не застосовувати контактні препарати за 
температур вище 20–22°С);

• забезпечити максимально якісне нане-
сення та втримання робочого розчину 
на рослині шляхом додавання в нього 
ад’ютантів.

Боротьба з хворобами. 
Обробки фунгіцидами 
з морфорегулюючою дією

Складаючи технології захисту проти хво-
роб, в першу чергу, варто враховувати осо-
бливості сівозміни. Надалі краще орієнту-
ватись на погодні умови в період розвитку 
ріпаку. Волога погода під час цвітіння може 
сприяти розвитку склеротиніозу (Sclerotinia 
sclerotiorum). Аби запобігти захворюванню, 
необхідно проводити профілактичні оброб-
ки фунгіцидами, як правило, у фазі повного 
цвітіння. Сильні опади під час дозрівання мо-
жуть спричинити ураження стручків альтер-
нарією (Alternaria brassicae), а також сірою 
гниллю (Botrytis cinerea). Саме ураження 
склеротинією та альтернарією є причиною 
зниження маси тисячі зерен і передчасного 
розкривання стручків. Застосування препа-
ратів на основі тебуконазолу, метконазолу 
й боскаліду буде ефективнішим, якщо об-
робку виконати відразу після настання умов, 
сприятливих для ураження інфекцією. 

Фунгіциди на основі триазолів мають рі-
стрегулюючу дію на рослини ріпаку. Рістре-
гуляцію краще проводити на міцних росли-
нах і коли культура не перебуває в стресі, 
пов’язаним із посухою. Використання пре-
паратів на основі метконазолу та мепікват -
хлориду в умовах недостатнього зволожен-
ня категорично не рекомендоване.

Максим Свириденко, 
агроном, регіональний представник 

NPZ Україна в Київській області

ЗАБЕЗПЕЧ 
РОСЛИНАМ СИЛИ ДЛЯ 

ВЕГЕТАЦІЙНОГО РОСТУ

MAXPLANT  
09-42-09+2MgO+ME

MAXPLANT  
18-18-18+3MgO+ME

MAXPLANT  
10-05-40+ME

Ексклюзивний дистрибутор ТОВ «Спектр-Агро»

м. Обухів, вул. Промислова 20. Тел.: +38 067 405 26 64
www.spectr-agro.com | agro@spectr-agro.com

• підвищує зимо- та морозостійкість рос-
лин, за рахунок збільшення кількості цу-
крів в клітині 

• підвищує імунітет до грибкових та бакте-
ріальних хвороб;

• стимулює засвоєння Азоту рослинами;

• позитивно впливає на вегетативні 
процеси та обмін речовин в рослині;

• активізує процеси фотосинтезу та 
синтезу білку;

• підвищує стійкість до хвороб та шкід-
ників;

• забезпечує формування потужної 
кореневої системи, що дозволяє 
рослинам краще поглинати вологу 
та елементи живлення з ґрунту;

• покращує процес запилення;

MAXPLANT MAXPLANT MAXPLANT
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Вирощування
Голозерний олійний гарбуз має особли-

ві вимоги до підготовки насіннєвого ложа. 
Загалом можна констатувати, що ґрунт для 
нього краще орати, ніж культивувати. Гар-
бузу потрібне чисте посівне ложе. Зокрема, 
на важких ґрунтах із високим вмістом глини 
важливо провести оранку на зяб. Сходи по-
требують оптимальних умов для проростан-
ня, а якісної підготовки ґрунту важко досяг-
ти, застосовуючи мінімальний обробіток.

Це означає, що потрібні якісне посівне 
ложе, плюсова температура та достатня во-
логість ґрунту. Сходи не витримують замо-
розків. Попри те, що низкою досліджень (за 
даними дослідного звіту штирійських сіль-
ськогосподарських шкіл) було доведено, 
що більш ранній висів може забезпечити 
прибавку врожайності, не рекомендується 
сівба у надмірно ранні строки (перший або 
другий тиждень квітня). Якщо під час замо-
розків проростки все ще перебувають під 
захисним шаром ґрунту, їм зазвичай нічого 
не загрожує.

Глибину загортання слід обирати залеж-
но від погодних умов та типу ґрунту. В жод-
ному разі не варто заглиблювати насіння 
більше ніж 5 см. На теплих піщаних ґрунтах 
за теплих погодних умов висівати можна на 
глибину 3–4 см. На холодних ґрунтах та за 
прохолодних умов важливо висівати не за-
глибоко (максимально на 2–3 см). 

Для вирощування гарбуза потрібно уни-
кати важких, холодних і замулених ґрунтів. 

Культурі для рівномірних сходів і розвитку на 
ранніх стадіях потрібні теплі та пухкі ґрунти. 

Оскільки забур’яненість може призвести 
до значних втрат урожаю, щонайменше, у 
класичній технології рекомендують висівати 
17 тис. насінин/га. Густота посівів гарбуза має 
забезпечувати йому можливість пригнічува-
ти бур’яни. Це особливо важливо для орга-
нічного вирощування, де норму висіву мож-
на збільшувати до 20 тис. насінин. Досягти 
бажаної кількості рослин можна завдяки 
різній ширині міжрядь. Найпоширенішими є 
міжряддя 70, 140 та 210 см, відштовхуючись 
від найпоширенішої техніки для висівання 
кукурудзи. Хто вирощує сорти старої гене-
рації, може висівати із міжряддям від 210 см, 
оскільки ці сорти утворюють довгі пагони і 
можуть закрити навіть ширші міжряддя. 

Сучасні гібриди мають короткі паго-
ни, й саме тому їх слід висівати із вужчим 
міжряддям – 140 та навіть 70 см. Вирішаль-
ним тут є пригнічення бур’янів на ділянці. За 
очікуваного надмірного забур’янення і за 
потреби бажано провести додатково ме-
ханічне видалення бур’янів. У такому разі 
доречними є міжряддя від 140 см, оскіль-
ки рядки змикатимуться пізніше та полем 
можна буде довше рухатися трактором не 
пошкоджуючи культуру. На безпроблем-
них ділянках можна висівати із міжряддям 
70 см. Тоді розподілення культури площею 
буде найоптимальнішим. Тож вирішальним 
для підбору міжряддя є сорт, зокрема, його 
здатність до пригнічення бур’янів на полі!

Удобрення
Основою для розрахунку оптимальних 

норм добрив можна використати показни-
ки винесення поживних речовин із ґрунту.

Для планової урожайності гарбузів 600–
800 кг/га:
• азот – 60–80 кг/га; 
• фосфор – 50 кг/га;
• калій – 180 кг/га.

Збільшення та зменшення норм можливе 
відповідно до рівня запланованої врожай-
ності. Перед плануванням удобрення завж-
ди буде доречним аналіз ґрунту. 

Згідно з різними практичними дослі-
дженнями Сільськогосподарської Палати 
Штирії, а також на дослідних ділянках за 
даними звіту штирійських сільськогоспо-
дарських шкіл, використання безхлорних 
добрив не мало відчутних, зокрема, еконо-
мічних переваг. Тому можна вносити поши-
рені багато-та однокомпонентні добрива. 

У разі використання органічних добрив 
їх потрібно вносити восени під оранку й до-
бре загортати в ґрунт. Процеси розкладання 
органіки на поверхні ґрунту за певних об-
ставин можуть призводити до негативного 
впливу на схожість насіння та великих втрат 
під час проростання. 

Важливо врахувати, що гарбуз на ран-
ніх стадіях має отримати якомога краще 
забезпечення елементами живлення. Тут 
переваги матимуть добрива швидкої дії, 
інгібіторів нітрифікації слід уникати (посі-
ви довше залишаються зеленими, можли-
ве відростання молодих пагонів та пізніше 
утворення плодів, гарбузиння відмирає пі-
зніше, що може викликати труднощі під час 
збирання). Як правило, за меншого міжряд-
дя (від 70 до 140 см) достатньо підживлення 
в міжряддя або в рядок під насіннєве ложе. 
Внесення в рядок за певних обставин навіть 
може мати переваги – швидша доступність 
елементів живлення. За міжряддя від 210 см 
краще провести поверхневе внесенню до-
брив. За міжряддя 140 см можна комбіну-
вати обидва варіанти внесення.   

Збільшення доз добрив матиме негатив-
ні наслідки, зокрема, зависокі норми азоту 
подовжують вегетацію. Достигання восени є 
надто тривалим. Це стосується більш пізньо-
го внесення азоту – під час прополювання.

Захист посівів
Захист посівів у вирощуванні олійного 

гарбуза є суттєвим фактором формування 
врожайності. Важливо, аби посіви від ран-

ніх стадій до змикання рядків залишалися 
чистими. Органічні господарства можуть 
досягти цієї цілі завдяки багаторазовій 
культивації міжрядь, щоправда, лімітую-
чим чинником тут буде змикання рядків! До 
третього справжнього листка посіви у рядку 
можна обробляти пальцеподібним культи-
ватором. Вирішальним при цьому є фаза 
розвитку бур’янів. 

Господарства із класичною технологі-
єю вирощування можуть досягати чистоти 
посівів від бур’янів за допомогою засобів 
захисту, хоча вибір рекомендованих препа-
ратів доволі скромний. В основному засто-
совують досходові гербіциди, які можуть 
мати післядію на рослини за достатньої 
вологості ґрунту. Слід бути обережними із 
нормами внесення. У жодному разі не мож-
на порушувати рекомендованих норм.

Щодо використання фунгіцидів, Сіль-
ськогосподарська Палата Штирії провела 
низку досліджень, які не показали їх ефек-
тивності.

Обприскування інсектицидами доречне 
лише за масивного поширення попелиці 
(можливий ризик перенесення вірусів). 
При цьому потрібно застосовувати тільки 
зареєстровані інсектициди!

Збирання
У вересні – жовтні, як правило, посіви го-

тові до збирання.
Ознаки готовності:

• гарбузиння відмерло;
• плоди набули забарвлення від зеленого 

до насичено жовтого/зеленого залежно 
від сорту;

• ніжка плоду висохла і легко відділяється; 
• насінини «пузаті», зеленого кольору та 

легко відділяються від м’якоті.

Догляд за посівами
Шляхом прополювання (культивація) 

можна не лише контролювати забур’я-
неність, а й насичувати ґрунт киснем. Це, 
своєю чергою, сприяє мінералізації, тобто 
елементи живлення мобілізуються і стають 
доступними для поглинання рослинами 
гарбуза. Особливо важливе значення це 
має для органічного вирощування. При цьо-
му слід проводити прополювання не надто 
глибоко та не заблизько до рослин гарбуза 
(мінімальна відстань – 10 см), інакше буде 
пошкоджена цілісність кореня рослини. 

Бджоли
Ідеально, коли цвітіння рослин розпо-

чинається одночасно із змиканням рядків. 
Основні квітки утворюються за 5–6 тижнів. 
Якщо цвітіння починається раніше, рослина 
запускає сигнальну програму! Для забезпе-
ченням якомога раннього та рівномірного 
запилення цвіту вирішальним є присутність 
бджіл. На запилення позитивно впливають 

джмелі, й їх можна використовувати задля 
підвищення врожайності. Якщо поблизу за 
кілька кілометрів розміщена пасіка, не по-
трібно ставити додаткові вулики на полі з 
гарбузами. Той, хто хоче розмістити пасіку, 
має проконсультуватися із місцевою спілкою 
бджолярів або отримати інформацію щодо 
запилення бджолами у місцевих об’єднань. 
Є пасічники, які можуть розмістити вулики 
на полі на деякий час за певну плату.

Збирання врожаю
У міру дозрівання також збільшується 

кількість гнилих плодів. Якщо їх частка пе-
ревищує 10%, слід у будь-якому разі роз-
починати збирання, оскільки інакше втрати 
плодів можуть бути значними. Протягом 
одного тижня гниллю може бути уражена 
вся площа посівів.

Незалежно від того, яку буде використа-
но техніку для збирання врожаю (голчасті 
котки чи система комбайнування), важливо 
проконтролювати на полі втрати, оскіль-
ки можна зробити додаткові корегування 
налаштування збиральної техніки. За пра-
вильного налаштування техніки і способу 
руху витрати під час збирання можуть бути 
незначними (1–3%).

Безпосередньо після збирання насіння 
потрібно відразу промити та просушити. 
Надто ризикованим залишати його «дохо-
дити» для того, щоб залишки м’якоті лег-
ше відділялися, оскільки насіння (а відтак і 
олія) можуть псуватися.

Для досягнення оптимальних властивос-
тей для зберігання насіння гарбуза його слід 
висушити до вологості щонайменше 8% 
(мануальний контроль: насіння має «луска-
ти» під час розламування). Насіння потріб-
но зберігати в сухих і захищених від світла 
умовах.

Висновки
Для досягнення успіху під час вирощу-

вання гарбуза потрібна низка заходів, які в 
кінцевому підсумку забезпечують нам уро-
жайність. У середні за умовами роки має 
бути досягнуто 600–800 кг насіння з гектара. 
Найбільший урожай (1000–1200 кг/га) мож-
ливий на «цілинних» ґрунтах, на яких ніколи 
не висівали гарбуз. Зі збільшенням частки 
гарбуза у сівозміні через проблеми з гігієною 
поля (у ґрунті накопичуються збудники гни-
лі), як правило, врожайність зменшується. 
Саме тому рекомендують повертати гарбуз 
на поле у межах сівозміни на 3-й рік. 

Але особливо важливим є забезпечити 
оптимальний розвиток рослин гарбуза на 
ранніх стадіях будь-якими доступними спо-
собами. Це і є запорукою успіху.

Наступним за важливістю є вдалий час 
збирання. Тут у жодному разі не можна до-
пустити поширення гнилі. 

Всі вище вказані пункти розповідають, як 
забезпечити оптимальний догляд за посіва-
ми, але кардинальні помилки можуть бути 
зроблені під час висіву та збирання. Якщо 
врахувати цей перелік, то (за умови опти-
мальних погодних умов) ніщо більше не 
завадить хорошому врожаю!

Компанія SAATBAU PROBSTDORFER 
UKRAINE завдяки своєму гібриду BEPPО 
(БЕППО) зробила значний внесок щодо 
успішного вирощування олійних гарбузів. 
Не поступаючись урожайністю й якістю, по-
рівняно з сортами із пізнішим дозріванням, 
він дозріває значно швидше, тому можна 
раніше починати збирання, а відтак потуж-
ності для очищення та сушіння гарбузового 
насіння можна використати краще.

Станом на сьогодні маємо беззаперечні 
результати сівби 2021 р. – в «Епіцентр Агро» 
(Хмельницька обл.) на площі 240 га досягли 
врожайності 600 кг сухого насіння з гектара. 
При цьому поле повністю заросло лободою 
і було дуже багато падалиці соняшнику! Але 
гарбуз зібрали під кінець вересня.  

Висів 2020 рік
Київська обл., площа 2 га, урожайність 

900 кг сухого насіння з гектара. Сівба – 
11 травня, збирання – 15 вересня.

За період 2018–2019 рр. маємо такі по-

казники врожайності:

Хмельницька, Тернопільська, Жито-

мирська обл. урожайність – від 600 до 

1000 кг сухого насіння з гектара.

Результати справді на високому рівні, 
порівнюючи навіть із сортами іноземної 
селекції, які у тому ж «Епіцентрі» мали вро-
жайність 600 кг сухого насіння з гектара.

За інформацією відділу 
розвитку продуктів компанії 

SAATBAU PROBSTDORFER UKRAINE

Вирощування олійного гарбуза
Завдяки кліматичним змінам та інтенсивним селекційним зусиллям регіони 

з вирощування олійного гарбуза розширилися аж до Верхньої Австрії.
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Інтерв’ю СПЕКТРСПЕКТР Інтерв’ю

абораторія технології вирощування 
сої та зернобобових культур створена в 1991 р. 
З 1998 по 2010 рік я був завідувачем цієї 
лабораторії, з 2010 р. по теперішній час за-
відувачкою є вихованка нашої лабораторії 
Світлана Ярославівна Кобак. Тому на части-
ну запитань дам відповіді я, а на деякі – Світ-
лана Ярославівна.

Основними напрямами наукових дослі-
джень нашої лабораторії є:
• дослідження генетичного потенціалу сор-

тів сої та нішевих зернобобових культур 
за різного рівня інтенсифікації технологій 
їх вирощування;

• дослідження закономірностей прояву 
абортивності плодоелементів під час 
формування продуктивності сортів сої, 
різних за типом росту і розроблення 
адаптивних технологій їх вирощування;

• розроблення концептуальних принципів 
формування кормової продуктивності сої 
та кукурудзи за різних рівнів інтенсифіка-
ції технологій їх вирощування в коротко-
ротаційних сівозмінах;

• оцінка фітосанітарної ситуації у посівах 
однорічних зернобобових культур і сої та 
розробка системи захисту їхніх посівів від 
шкодочинних організмів.

Сергію Івановичу, як Ви оцінюєте ри-

нок сої? Наскільки вирощування цієї 

культури є перспективним для України?

В Україні соя є стратегічною культурою 
у підвищенні культури землеробства, ро-
дючості ґрунту і розв’язанні продовольчої 
проблеми. Від її виробництва залежать 
стабілізація землеробства, підвищення вро-
жайності, ліквідація дефіциту білка, попов-
нення ресурсів жирів, запасів азоту ґрунту, 
економіка господарств. Вона є продуцентом 
найдешевшого рослинного білка. Її можна 
вирощувати в основних весняних, після-
укісних і післяжнивних посівах та як стра-
хову культуру за пересівання озимих, які 
загинули у період зимівлі.

Також у країні формується конкуренто-
спроможна соєва індустрія: зростають рі-
вень урожайності та виробництво соєвих 

бобів, будують соєпереробні заводи, запро-
ваджують ефективні технології переробки і 
використання соєвих бобів у тваринництві. 
Тобто Україна стала лідером соєвиробни-
цтва в Європі.

Проте в умовах інтенсифікації вироб-
ництва не завжди вдається максимально 
реалізувати генетичний потенціал вітчиз-
няних та зарубіжних сортів сої й ефективно 
використати матеріально-технічні ресурси 
в існуючих технологіях. Ця проблема більш 
характерна для середньо- та дрібнотовар-
них господарств.

Як на Вашу думку, чому все ж таки 

скорочуються посівні площі під соєю?

Процес вирощування сої в Україні до 
2015 р., коли площі під соєю в Україні зрос-
ли більше 2 млн га, можна назвати скоріш 
екстенсивним, ніж інтенсивним, зважаючи 
на збільшення виробництва завдяки збіль-
шенню площ, а не підвищенню врожайно-
сті (2010 р. – 1,62 т/га, 2014 р. – 2,17 т/га, 
2015 р. – 1,70 т/га). Після 2015 р. (коли по 

всій території України спостерігалась ґрун-
това та повітряна посухи) площі сої стрімко 
почали скорочуватись, і в 2021 р. вони ста-
новлять 1,28 млн га. 

Водночас наприкінці 2017 р. були при-
йняті зміни до Податкового кодексу Украї-
ни, згідно з якими експортери сої та ріпаку 
звільнялися від сплати ПДВ. Очікувалось, 

що це сприятиме збільшенню переробки 
сої вітчизняними переробними підприєм-
ствами. Проте безпосереднім наслідком не-
відшкодування ПДВ експортерам стало зни-
ження внутрішніх закупівельних цін на сою, 
що призвело до зменшення площ посіву цієї 
культури. Оскільки звільнення від сплати 
ПДВ для експортера означає, що останній 
немає сплачувати податок, але водночас 
він позбавляється можливості отримати 
відшкодування податку, сплаченого ним за 
куплену у виробника сою. 

Із травня 2020 р., після внесення черго-
вих змін до ПКУ, операції з вивезення за 
межі митної території України соєвих бобів 
стали оподатковуватися ПДВ за нульовою 
ставкою, що дало експортерам право на 
відшкодування ПДВ. Вказані зміни стали 
позитивними для виробників сої, оскільки 
стимулювали миттєве зростання закупі-
вельних цін на цю культуру на внутрішньо-
му ринку України. І сподіваємось, що також 
сприятимуть збільшенню посівних площ. 

Сергій Іванович, які все ж таки біоло-

гічні особливості культури слід врахову-

вати під час її вирощування?

Соя – культура короткого дня, її рослини 
досить чутливі до світла і сильно реагують 
на довжину дня. Зменшення світлового дня 
прискорює цвітіння й загалом скорочує ве-
гетаційний період. Збільшення світлового 

дня, навпаки, сповільнює розвиток сої, 
затримує початок цвітіння, розтягує період 
цвітіння, призводить до поганого заплід-
нення, абортивності плодоелементів і по-
довжує вегетаційний період. Максимальне 
цвітіння відбувається за чергування 12 год 
світла і темряви. Рослини сої сильно реа-
гують на зміну тривалості дня в період від 
першого трійчастого листка до закінчення 
цвітіння. Тому добором сортів і строків сівби 
ми можемо регулювати посіви так, щоб пе-
ріод першого трійчастого листка припадав 
на максимально короткий день. Не можна 
запізнюватись із сівбою, тому що тоді у сої 
перший період росту і розвитку відбуваєть-
ся під час найтривалішого дня, який настає 
22 червня.

На жаль, в умовах виробництва трапля-
ються досить непрофесійні підходи щодо 
підбору сортів за групами стиглості, що 
спричинює зниження або втрату врожаю. 
Вирощування пізньостиглих сортів особливо 
небезпечно в районах Північного Лісостепу 
та Полісся. Так, в умовах вегетації 2012, 2016, 
2017 років значна площа таких сортів зали-
шалась зимувати. А в 2013 р. такі сорти у ве-
ресні перебували у фазі початку наливання 
насіння, і вересневі заморозки повністю зни-
щили їх (відбувалась природна десикація), 
що призвело до 100% втрати врожаю.

Крім цього, соя – теплолюбна культура, 
бо сформувалася в умовах теплого мусон-
ного клімату. Водночас вона пластична до 
умов вирощування, ареал її поширення – 
від екватора до 52–54° північної широти. 
Температура є основним кліматичним фак-
тором, від якого залежить, де сою можна 
вирощувати в Україні. Потреба її до тепла 
зростає від проростання насіння до сходів, 
потім – до цвітіння, зав’язі та формування 
бобів і наливання, а пізніше під час дозрі-
вання вона зменшується. Оцінку різних сор-
тів проводять на основі тієї кількості тепла, 
яке необхідне для досягнення повної стиг-
лості. Для більшості сортів за вегетаційний 
період необхідна сума температур повітря 
вище 10°С від 1600 – 2000 до 3200°С. 

Слід зазначити, що сходи сої витримують 
короткочасне зниження температури до мі-
нус 2–3°С і навіть дещо нижчої. Однак три-
валі заморозки з температурою 2,5°С і ниж-
чою вже негативно впливають на сходи. 

Якщо соя перебуває у фазі повної стигло-
сті, то осінні заморозки до мінус 3°С нега-
тивно не впливають на врожай насіння. 

Поряд з тим, що соя є теплолюбною куль-
турою, вона досить вимоглива до вологоза-
безпечення. При цьому для неї характерне 
нерівномірне використання вологи за фаза-
ми росту й розвитку. Для нормального на-
бухання та проростання необхідно до 150% 
води до маси насіння. Після отримання сходів 
до фази бутонізації соя потребує небагато 
води – до 30 м3/га за добу. Найінтенсивніше 

вологоспоживання відбувається у період цві-
тіння – формування бобів і наливання насіння 
до 70% від загальної кількості. Тому всі тех-
нологічні заходи мають бути спрямовані на 
накопичення й збереження вологи в ґрунті.

Для сої характерна обернена залежність 
між водоспоживанням за періодами росту та 
розвитку і коефіцієнтом транспірації. В період 
цвітіння – утворення бобів транспіраційний 
коефіцієнт становить 240, а вологоспоживан-
ня – 31% від загальної потреби, яка становить 
близько 5,5 тис. м3/га. Максимальні показ-
ники транспіраційного коефіцієнта більше 
900 відмічають у період сходи – бутонізація 
та утворення бобів – наливання насіння, а 
максимальне водоспоживання приблизно 
40% – у фазі утворення бобів – наливання 
насіння. Проте за значного дефіциту воло-
ги, особливо у найкритичніший період у сої 
за вологозабезпечення, який включає фази 
цвітіння – формування бобів – наливання 
насіння, відбувається захисна реакція рос-
линного організму, що призводить до абор-
тивності плодоелементів. Втрати врожаю 
сої можуть сягати 40–90%.

Дизбаланс між споживанням води корене-
вою системою і втратою води під час дихання 
часто є причиною в’янення рослин. Під час 
посухи соя захищає себе від втрат води шля-
хом закривання продихів. Проте закриття пор 
сильно сповільнює потік води всередині рос-
лини, знижуючи споживання елементів жив-
лення – виникає прихований голод.

У 2015–2016 рр. ми були свідками суттє-
вого потепління, яке рухалось із південного 
сходу на північний захід, на фоні катастро-
фічного зменшення кількості опадів упро-
довж вегетаційного періоду сої. Для макси-
мальної реалізації генетичного потенціалу 
потреба у волозі за вегетаційний період сої 
становить 320–360 мм, тоді як в умовах Він-
ниччини у 2015 р. цей показник становив 
90 мм, а у 2016 році – 137 мм. При цьому в 
найкритичніший період вологоспоживання 
цвітіння – формування бобів у 2015 р. дефі-
цит вологи сягав більше 70%, у 2016 – 42%. 
Рослини сої внаслідок таких критичних 
умов вологозабезпечення перебували в 
стресовому стані, особливо це спостеріга-
лось у найвідповідальніші періоди росту 
й розвитку. Наслідки: абортивність квіток 
60%, бобів – 15%, зниження рівня врожай-
ності насіння сої на 165%. Реалізація гене-
тичного потенціалу 32%.

Соя досить вимоглива до кислотності 
ґрунту. Найпридатніші ґрунти – з нейтраль-
ною реакцією рН 6,0–7,0. На таких ґрунтах 
створюються оптимальні умови для жит-
тєдіяльності мікроорганізмів, особливо 
бульбочкових бактерій, значно підвищу-
ється доступність макро- і мікроелементів, 
насамперед Р та Мо. Створюються умови 
для формування потужного симбіотичного 
апарату.

Соя: 
розкриваємо секрети

Л

Колісник Сергій Іванович
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Підвищена кислотність ґрунту негативно 
позначається на рості й розвитку рослин 
сої внаслідок зменшення доступності ряду 
мезо- (Cа, Mg) і мікроелементів (Mo) та, 
навпаки, збільшення розчинності токсичних 
сполук Mn, Al, Fe, B та ін., а також погіршен-
ня фізичних властивостей ґрунту.

Негативні наслідки у сої від підвищеної 
кислотності проявляються у зниженні по-
льової схожості насіння, роботи симбіо-

тичного апарату, імунітету до захворювань, 
хлорозу листків, порушення мінерального 
живлення через зниження доступності Р, Са, 
Мо. Критична кислотність ґрунту для робо-
ти симбіотичного апарату становить рН 4,2, 
у період цвітіння сої – нижче рН 5,5. 

Місце сої у сівозміні, і який поперед-

ник найкращий для культури? 

Кращими попередниками для сої є: озимі 
та ярі колосові, кукурудза на силос, зерно і 
зелений корм. Не рекомендується висівати 
після бобових культур, соняшнику, ріпа-
ку та інших, у зв’язку з наявністю спільних 
шкідників і хвороб. 

За багаторічними даними Інституту кормів 
та сільського господарства НААН, сою мож-
на висівати у сівозмінах із короткою ротаці-
єю. Досить продуктивною є ланка сівозміни 
«кукурудза – соя» у співвідношенні 1 : 2 та 
1 : 3, продуктивність яких становить 3,0–
3,2 т/га насіння сої. Урожайність зерна куку-
рудзи після сої підвищується на 0,3–0,8 т/га. 

У середньому на 1 га соя залишає піс-
ля себе в ґрунті 50–80 кг азоту, 20–25 кг 
фосфору і 30–40 кг калію, тому є хорошим 
попередником під наступні культури в сіво-
зміні. 

Світлано Ярославівно, як Ви оцінюєте 

сортові ресурси сої в Україні? Як пра-

вильно вибрати для себе сорт та визна-

читися з групою стиглості ?

Сорт – це основа формування потенційно 
можливого врожаю, це фундамент техноло-
гії вирощування. Перш за все сорт повинен 
мати максимальні параметри врожайності 
та її стабільності, безумовно, бути техно-
логічним, стійким до вилягання і розтріску-
вання бобів, характеризуватись стійкістю до 
хвороб. На 2021 р. до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, занесено 286 сортів сої, із них 123 – 

вітчизняної селекції та 163 – іноземної. Вони 
мають різні групи стиглості, різні морфо-
біологічні особливості. В такому різноманіт-
ті сортів товаровиробнику легко загубитись. 
Тому підхід до вибору сорту має базуватись 
насамперед на групі стиглості та забезпече-
ності гідротермічними ресурсами регіону, 
де вирощуватимуть сою. 

Як вибрати насіння сої?

Насіння має належати до високоврожай-
ного сорту, воно має бути доброякісним – 
тобто крупним, чистим, не мати домішок і 
збудників хвороб, з високою схожістю та 
енергією проростання.

Посівні якості насіння мають відповідати 
ДСТУ-4138-2002.

Світлано Ярославівно, давайте зупи-

нимося на технологічних операціях та-

ких як строк сівби сої, норми висіву, гус-

тота рослин, ширина міжрядь. Я більш 

ніж упевнена, що ця інформація буде 

досить цікавою для наших читачів. 

Основним критерієм визначення строків 
сівби є температура ґрунту на глибині 10 см, 
від якої залежить тривалість періоду сівба – 
повні сходи. За результатами досліджень, 
проведеними в Інституті кормів та сільсько-
го господарства Поділля НААН, оптималь-
ні умови для отримання дружних і рівно-
мірних сходів складаються за температури 
10–14°С. За таких умов сходи з’являються 

протягом 7–8 діб. Ідеально, якщо сходи 
з’являються за 5 діб. Якщо період сівба – 
повні сходи затягується більше як на 10 
діб, це означає, що соя висіяна надто рано 
або переважають негативні погодні умови. 
У ранніх посівів одна перевага – достатня 
кількість вологи, а ризиків значно більше: 
пошкодження ґрунтовими шкідниками та 
хворобами. 

Календарні строки сівби в більшості зо-
нах України припадають на період третьої 
декади квітня – першої декади травня. За 
результатами досліджень Інституту кормів 
та сільського господарства Поділля НААН, 
в умовах Лісостепу України найкращі умови 
для росту і розвитку рослин створюються за 
сівби у строк, який встановлений за рівнем 
термічного режиму 10–12°С у ґрунті на гли-
бині 10 см.

Для визначення терміну сівби необхідно 
також враховувати біологічні особливості 
сортів, при цьому більш пізньостиглі сорти 
слід висівати на початку, а ранньостиглі – 
наприкінці оптимального строку сівби. 

Кожен сорт, як біологічний організм, по-
требує відповідного просторового і кіль-
кісного розміщення на одиниці площі. Під 
просторовим розміщенням рослин у посіві 
розуміють спосіб сівби, під кількісним – нор-
му висіву, а в подальшому густоту рослин. Ці 
два поняття розглядають у тісній взаємодії. 
Правильне просторове й кількісне розмі-
щення рослин на площі – необхідна умова 
реалізації сортових особливостей сої.

За результатами досліджень встановле-
но: для ультраранніх сортів з вегетаційним 
періодом до 90 діб оптимальною є густота 
рослин на період повної стиглості 700–
750 тис./га; для ранньостиглих із вегетацій-
ним періодом 91–105 діб – 600–650 тис./га; 
середньоранньостиглих (106–115 діб) – 500–
550 тис./га; для середньостиглих (116–
125 діб) – 400–450 тис./га.

За вирощування сої у різний час засто-
совували різні способи сівби – рядковий, 
широкорядний із міжряддями 30, 45, 60, 
70 см, стрічковий, на перезволожених ґрун-
тах – гребеневий спосіб, квадратно-гніздо-
вий. В результаті проведених досліджень 
встановлено, що кращим є такий спосіб сів-
би, який у конкретній зоні в найбільшій мірі 
відповідає біологічним особливостям сорту 
і сприяє кращому використанню рослинами 
ґрунтової родючості, вологи й світла. Спосіб 
сівби визначали також з врахуванням наяв-
ної техніки. Так, у 30-ті роки ХХ ст. на Да-
лекому Сході застосовували звичайні ряд-
кові посіви, в 40–50-ті роки був поширений 
квадратно-гніздовий спосіб, завдяки якому 
різко зменшувалися затрати ручної праці по 
догляду за посівами. Після появи гербіцидів 
сою почали висівати широкорядним спосо-
бом із міжряддями 45, 60 і 70 см. 

Сьогодні сою висівають із міжряддями 
12,5–30 см, і навіть 45 та 70 см, а також 
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використовують стрічкові способи сівби за 
різними схемами. До того ж і в Україні, і в 
світі загалом намітилась чітка тенденція до 
звуження міжрядь під час вирощування сої. 
У таких посівах спостерігається рівномірне 
розміщення рослин на полі, формується 
сприятлива оптико-біологічна структура по-
сівів, підвищується ефективність засвоєння 
сонячної енергії. Такі посіви значно швид-
ше закривають поверхню поля, відповідно, 
зменшуються втрати вологи, створюється 
відповідний мікроклімат та підвищується 
конкуренція з бур’янами за високої культу-
ри землеробства.

Слід відмітити, що для формування мак-
симальної врожайності сої важливу роль 
відіграє оптимальна площа живлення, яка 
зумовлюється нормою висіву, а в подаль-
шому густотою рослин у посіві.

Проведені дослідження показують, що 
оптимальна площа живлення для ультра-
ранніх сортів за рекомендованої густоти 
становить 133–145 см2, для ранньостиглих 
сортів – 152–166 см2, для середньоран-
ньостиглих та середньостиглих відповідно 
180–194 та 223–248 см2. 

Відомо, що ширина міжрядь визначає 
форму площі живлення. Ідеальна пло-
ща живлення має наближатися до форми 
круга і забезпечується за сівби з шириною 
міжрядь 15 см. Збільшення ширини міжрядь 
до 30, 45 см і т.д. призводить до площі жив-
лення, яка має форму прямокутника. 

Ми не агітуємо за ту чи іншу ширину 
міжрядь. Виробник повинен виходити із 
своїх можливостей і наявності сівалок, оцін-
ки забур’яненості, технологічної дисцип-
ліни, особливостей сорту тощо та забезпе-
чити оптимальну площу живлення для того 
чи іншого сорту.

Оскільки соя виносить сім’ядолі на по-
верхню ґрунту, важливим елементом під 
час її сівби є глибина загортання. Тому опти-
мальною на ґрунтах із важким механічним 
складом, схильних до запливання, є глиби-
на загортання – 2,5–3 см, на легкосуглинко-
вих ґрунтах її можна збільшувати до 6 см. 
Результатом не дотримання оптимальної 
глибини загортання є ослаблені та зріджені 
сходи й зниження врожайності насіння.

Чи обов’язково вносити під сою стар-

тові добрива? Чи можна давати азот? 

Як впливає азотне живлення на врожай, 

у яку фазу його доцільно проводити і в 

якій нормі?

Встановлено, що на формування 1 ц на-
сіння і відповідної кількості побічної про-
дукції соя використовує 7,2–10,1 кг азоту, 
2,4–4,1 кг фосфору, 2,2–4,4 кг калію, 2,3–
2,8 кг кальцію тощо. Враховуючи потреби 
сої в елементах живлення на сірих лісових 
ґрунтах, щоб отримати врожайність насіння 
сої 3,0–3,5 т/га потрібно вносити під зя-
блеву оранку по 60 кг/га д.р. фосфорних 

і калійних добрив, а навесні – 30–45 кг/га 
азотних. Слід зазначити, що ця доза азоту 
не є шкідливою для формування симбіотич-
ного апарату посівами сої.

Відомо, що надходження елементів жи-
влення впродовж вегетаційного періоду 
сої відбувається нерівномірно, виділяється 
три періоди за інтенсивністю споживання 
поживних речовин. Так, у перший період: 
сходи – початок цвітіння соя споживає 
6–7% азоту, 5–6% фосфору, 7–10% калію; 
у другий період: початок цвітіння – початок 
наливання насіння – N 58–60%, Р 60–65%, 
К 65–70%; третій період: початок наливан-
ня насіння – повна зрілість – відповідно 
30–35, 30–35 та 20–25%. 

Особливої уваги заслуговує азотне жив-
лення сої, як високобілкової культури. Ві-
домо, що азот безпосередньо входить до 
складу білкової молекули, і середній його 
вміст в білку становить близько 16–18%.

Щодо внесення азотних добрив, є де-
кілька точок зору. Згідно з першою, міне-
ральний азот під сою не потрібен, оскіль-
ки у симбіозі з бульбочковими бактеріями 
рослини повністю задовольняють свою по-
требу в азоті шляхом фіксації його з повітря. 

Відповідно до другої точки зору, під сою 
необхідно вносити невеликі (10–30 кг/га) 
дози мінерального азоту, які деякі дослід-
ники називають «стартовими». Вони ви-
ходять з того, що в перші 10–20 діб росту 
і розвитку рослин, коли бульбочки ще не 
утворились та не почалась фіксація азоту з 
атмосфери, соя використовує мінеральний 
азот для утворення можливо більшої площі 
листя, яка потрібна буде в майбутньому для 
успішної фіксації азоту з повітря за допомо-
гою бульбочкових бактерій. 

Деякі автори вважають, що під сою необ-
хідно вносити середні дози (45–60 кг/га) 
азотних добрив, як взаємодоповнення сим-
біотрофного і автотрофного типів живлення 
рослин азотом.

Існує й четверта точка зору, згідно з якою 
потрібно взагалі відмовитись від симбіотич-
ного азоту, і вирощувати бобові культури, 
вносячи мінеральний азот, добиваючись 
від них максимально можливої продуктив-
ності, оскільки для бобово-ризобіального 
симбіозу не завжди створюються сприятли-
ві умови.

За результатами досліджень Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля 
НААН, проведення позакореневих піджив-
лень карбамідом і карбамідно-аміачною 
сумішшю (КАС) у різні фази росту й роз-
витку рослин сої позитивно вплинуло на 
формування врожаю насіння цієї культури. 
Результати досліджень показали, що най-
вища врожайність насіння сої (3,03 т/га) 
формувалась за проведення двох позако-
реневих підживлень КАС у фазі бутонізації 
й утворення зелених бобів. Проведення 
двох підживлень азотним добривом кар-

бамід забезпечило рівень урожайності на 
рівні 2,92 т/га, що більше на 0,28 т/га, ніж 
на ділянках без підживлення, але менше на 
0,11 т/га, ніж на ділянках, де проводили два 
підживлення азотними добривами КАС.

Сергій Іванович, інокуляція – це мод-

ний тренд чи справді необхідність? Чи 

потрібно проводити повторну інокуля-

цію за вирощування сої в короткорота-

ційній сівозміні? 

Найбільш значущим агротехнічних захо-
дом покращення ефективності симбіотичної 
азотфіксації є інокуляція насіння бактеріаль-
ними добривами. Ефективність інокуляції 
різна і залежить від характеру взаємовід-
носин макро- та мікросимбіонта в кожному 
окремому випадку, комплексу екологічних 
умов, достатнього забезпечення макро- і 
мікроелементами. Слід зазначити, що ба-
гатьом сортам зернобобових культур влас-
тиве недостатньо високе сприйняття до 
інокуляції активними штамами бульбоч-
кових бактерій, внаслідок чого їх кореневу 
систему заселяють «місцеві» малоактивні 
штами. Тому симбіоз потрібно розглядати 
не тільки в розрізі культура – азотфіксуючі 
бактерії, але й сорт – штам азотфіксуючих 
бактерій. Застосування високоефективних 
у симбіозі з сучасними сортами зернобобо-
вих культур штамів бульбочкових бактерій 
підвищує їхню продуктивність на 10–30% і 
збільшує вміст білка в зерні на 2–6%, навіть 
за наявності в ґрунті популяцій аборигенних 
або раніше інтродукційних бульбочкових 
бактерій.

Нехтування прийомом бактеризації на-
сіння призводить до того, що зернобобо-
ві культури, в т.ч. і соя, перетворюються у 
споживача азоту, а не азотфіксатора. По-
передні дослідження Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН 
показали, що інокуляція насіння сої бакте-
ріальними препаратами на основі азотфік-
сувальних бактерій як вітчизняного, так і 
іноземного виробництва забезпечила при-
бавку врожайності насіння сої від 0,14 до 
0,60 т/га або 7–28%. 

Симбіоз бобових рослин із бульбочковими 
бактеріями – одна з найефективніших систем 
біологічної азотфіксації, яка має велике еко-
логічне та практичне значення. Це багатоста-
дійний процес, що складається з передінфек-
ційних взаємодій, проникнення бактерій у 
тканини кореня, формування (морфогенезу) 
бульбочок, функціонування симбіотичного 
апарату, фіксації азоту в бульбочках, відми-
рання і розкладу бульбочок.

Як ґрунтово-кліматичні умови впли-

вають на роботу симбіотичного апарату?

Власне, у природі як рослини, так і мікро-
організми зазнають різноманітних стресо-
вих впливів. Процес симбіотичної фіксації 
азоту особливо чутливий до абіотичних та 



СпектрLifeСпектрLife 1514

Інтерв’ю СПЕКТРСПЕКТР Інтерв’ю

антропогенних чинників, зокрема таких як 
дефіцит вологи, аерація ґрунту, низькі й ви-
сокі температури, реакція ґрунтового роз-
чину, достатнього забезпечення макро- та 
мікроелементами тощо.

Важливим чинником, який негативно 
впливає на симбіоз сої і бульбочкових бак-
терій, є кислотність ґрунту. Деякі агрономи 
припускаються хибної думки, що сою не 
можна вирощувати на ґрунтах із рН менш 
як 5–5,5, оскільки бульбочкові бактерії за 
такої кислотності не працюють. Однак су-
часні дослідження свідчать протилежне: на 
різних типах ґрунтів із бульбочок бобових 
рослин виділяють ризобії, толерантні як до 
сильнокислих (3,0), так і до лужних (8,5) 
значень рН ґрунту. Це пояснюється тим, що 
здатність у бактерій пристосовуватись до 
умов навколишнього середовища, як пра-
вило, вища, ніж у рослин, тому й діапазон 
їхнього існування значно ширший. 

Відтак відбувається наступне: у ґрунтах 
із рН менш як 5,5 сполуки алюмінію гідро-
лізуються з утворенням токсичної форми 
алюмінію тривалентного, висока концент-
рація якого є основним стримуючим фак-
тором життєздатності всіх рослин у 67% 
ґрунтів. Токсична дія полягає у пригніченні 
росту кореневої системи та зменшенні до-
ступності макро- й мікроелементів. Низькі 
значення рН ґрунту згубно впливають не 
стільки на бульбочкові бактерії, скільки 
на проникність мембран рослинних клі-
тин, унаслідок чого бактерії не можуть 
проникнути всередину. Для бульбочок 
рН-чутливим періодом є початок інфекцій-
ного процесу, причому найуразливішим є 
етап прикріплення ризобій до кореневих 
волосків. Порушується обмін сигналами 
між рослиною-господарем і бульбочковою 
бактерією. Відбувається зниження секреції 
рослинами флавоноїдів, що впливає на 
синтез відповідних сигналів бактерій. Зни-
ження сигналінгу призводить до блокуван-
ня таких фаз, як деформація кореневого 
волоска та його скручування.

Необхідно створити оптимальні умови 
для аерації й забезпечення ґрунту вологою. 
Важкі, запливаючі глинисті ґрунти малопри-
датні для вирощування сої. Бульбочки не 
утворюються у сухому ґрунті, коли воло-
гість на початку вегетації менша 50–60% 
від повної польової вологоємності. Посуха, 
що спричинює втрату бульбочковими бак-
теріями 25% вологи, викликає незворотне 
зниження їхньої азотфіксуючої здатності. 
Нестача вологи у пізніші фази росту при-
зводить до відмирання бульбочок. Над-
лишкова вологість, за винятком тривалого 
затоплення, менш шкідлива, ніж нестача 
вологи. Оптимальний інтервал вологості 
для розвитку бульбочок і азотфіксації здат-
ності перебуває в межах 60–80% від повної 
вологоємності ґрунту, мінімальна вологість 
ґрунту, за якої відбувається їхній розвиток, 

становить 15–20% від повної польової во-
логоємності.

У результаті стресу, спричиненого вод-
ним дефіцитом, порушується механізм кис-
невого контролю, що важливо для активної 
азотфіксації, процесів метаболізму і функ-
ціонування бульбочок, що стає причиною їх 
передчасного старіння.

Важливу роль у взаємозв’язках бульбоч-
кових бактерій і сої відіграє температура. 
Оптимальним для формування та ефектив-
ного функціонування азотфіксуючих струк-
тур є діапазон температур від 15 до 30°С. Ак-
тивна азотфіксація та формування високого 
врожаю у бобових рослин, зокрема сої, від-
буваються за температури субстрату 20–
24°С. Температура нижче 10°С спричинює 
появу ознак холодового стресу. В умовах 
сьогодення все частіше під час вегетацій-
ного періоду сої тримаються температури 
повітря в межах 30–35°С. В таких умовах 
спостерігають активний процес утворення 
бульбочок на коренях сої, проте азотфікса-
ція не відбувається. 

Слід наголосити, що корисні мікроорга-
нізми, заселивши кореневу систему (так 
би мовити, захопивши екологічну нішу), 
тривалий час не допускають патогенів до 
інфікування рослин. При цьому бактеризо-
вані рослини значно стійкіші проти хвороб 
завдяки поліпшенню їхнього загального 
імунного стану.

Чи доцільно застосовувати мікро-

елементи у посівах сої? Коли їх краще 

вносити?

Для нормального росту та розвитку рос-
лин необхідні не тільки макроелементи, а 
й мікроелементи, хоча вони і використову-
ються в значно менших кількостях. Роль їх 
важко переоцінити. За даними агрохіміч-
них досліджень, більшість ґрунтів багаті на 

марганець, задовільно забезпечені міддю 
і містять мало бору, молібдену та цинку, 
які відіграють важливу роль у формуванні 
максимальної врожайності. Ми вважаємо, 
що тільки у разі збалансованого внесення 
добрив можна отримати максимальну вро-
жайність належної якості, що генетично за-
кладена в насінні.  

В Інституті кормів та сільського господар-
ства Поділля НААН провели дослідження 
щодо вивчення регламенту використання 
основних мікроелементів. Одержані резуль-
тати показали, що ці мікроелементи необ-
хідні практично протягом усього вегетацій-
ного періоду, їх застосування забезпечувало 
прибавку врожайності насіння від 0,14 до 
0,63 т/га залежно від фази внесення.

Також проведені дослідження в Інституті 
кормів та сільського господарства Поділля 
НААН з вивчення впливу позакореневих 
підживлень на рівень абортивності плодо-
елементів і урожайності насіння сої пока-
зали, що два позакореневих підживлення 
водорозчинними добривами у фазі бутоні-
зації та початку наливання насіння забезпе-
чили зменшення абортивності квіток і бобів 
відповідно на 13,1 та 20,6% й прибавку вро-
жайності насіння сої в межах 0,53 т/га.

Але додатково хотіли б зазначити, що 
вже довгий період наш інститут співпрацює 
із «Спектр-Агро», тож ми разом із спеціа-
лістами компанії проводимо дослідження 
щодо вивчення форм, норм та строків вне-
сення позакореневих добрив на основних 
сільськогосподарських культурах таких 
торгових марок компанії, як Спектрум, 
Daymsa і Maxplant. За сумісної співпраці й 
спираючись на наукові основи землероб-
ства, наочно демонструємо сучасний підхід 
до системи живлення рослин на прикладі 
багаторічних наукових досліджень. Взяв-
ши за основу різнобічне вивчення взає-
модії позакореневих добрив із ґрунтом та 
рослиною, розробляємо і впроваджуємо 
оптимальний баланс елементів родючості 
в системах жив лення основних с.-г. культур 
і вдосконалюємо системи позакореневих 
підживлень на основі агрохімічної діагнос-
тики поля. Саме такий підхід забезпечує 
раціональне використання та максималь-
ну віддачу від застосування різних видів і 
форм позакореневих підживлень.

Компанія ТОВ «Спектр-Агро» пропонує 
широкий асортимент водорозчинних спеці-
альних добрив на хелатній основі, які мають 
збалансоване співвідношення макро- та мі-
кроелементів. Їх застосовують для перед-
посівної обробки насіння, позакореневого 
листкового підживлення, як доповнення до 
традиційних систем мінерального живлен-
ня, в системах крапельного поливу (фер-
тигація), відкритого і закритого ґрунту, до-
щування (іригація) та гідропоніки. Добрива 
вносять залежно від фаз росту й розвитку 
культур, їхніх фізіолого-біохімічних потреб, 

кислотності ґрунту або субстрату, хімічного 
складу води тощо.

Використання комплексних добрив за-
безпечує:
• підвищення врожайності сільськогоспо-

дарських культур на 15–20%, якісних 
показників: кількість білків, клейковини, 
цукру і жирів;

• підвищення толерантності рослин до 
стресів, що виникають унаслідок дії пе-
стицидів, несприятливих погодних умов, 
грибних та бактеріальних хвороб тощо;

• біостимулювальний вплив на культуру, 
збалансоване живлення в критичний 
період розвитку, покращена здатність 
засвоєння поживних речовин із ґрунту й 
внесених добрив;

• швидкий і рівномірний ріст рослин зав-
дяки високій ефективності засвоєння всіх 
поживних речовин та оптимальній кон-
центрації елементів живлення. 

Коротенько зупинимось на системі 

захисту. Чи потрібно протруювати сою? 

Чи варто вносити фунгіциди під час 

вегетації? Ваші рекомендації. 

Збільшення посівних площ під соєю, не-
дотримання сівозміни, надмірне насичення 
короткоротаційних сівозмін культурами, які 
виносять величезну кількість вологи, пожив-
них речовин та спрощення агротехніки – все 
це сприяє зростанню ареалу шкодочинних 
об’єктів у посівах культури. В світі відомо 
понад 120 видів збудників хвороб. В Укра-
їні сою уражує близько 50 хвороб, із них 
більше як 30 грибних, 10 бактеріальних і 6 
вірусних, які проявляються на різних фазах 
росту й розвитку рослин – від проростання 
насіння до повної стиглості, що спочатку 
призводить до сильного зрідження посівів, 
а в подальшому – зниження індивідуальної 
продуктивності її рослин. Ця культура до-
сить часто уражується одночасно декілько-
ма хворобами, що зменшує врожайність її 
зерна на 15–20% і більше, вміст білка – на 
4–18%, вміст жиру – на 1,6–5,6%. 

Вірусні хвороби можуть знижувати вро-
жайність на 36–85%, вміст жиру в насінні – 
на 15–18%. Тому для отримання дружних, 
рівномірних і не уражених хворобами схо-
дів насіння сої обробляють хімічними про-
труйниками. Протруювання насіння сприяє 
значному зменшенню (70–90%) рівня най-
поширеніших захворювань насіння і про-
ростків сої: фузаріозу (Fusarium oxysporum 
Schl) та бактеріозу (Pseudomonas). Проте 
застосування протруйників знижує ефек-
тивність бактеріальних добрив. Особливо 
важливо знати, з якими протруйниками 
інокулянти сумісні, а з якими їх контакт не-
бажаний. За протруювання насіння його 
поверхня стає зоною взаємодії бактерій та 
хімічних сполук. Токсична дія останніх може 
значно знижувати ефект бактеризації. Тому 
використання бактеріальних препаратів і 

протруйників у окремих випадках слід роз-
діляти в часі.

Отже, протруювання за інокуляції насіння 
рекомендують проводити максимум за два 
тижні до сівби, мінімум за 2 години до бак-
теризації насіння. Результати досліджень 
Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН свідчать, що протруювання 
насіння на фоні бактеріального препарату 
сприяло зменшенню поширення фузаріозу 
на 10,8%, бактеріозу – на 5,2% та інтенсив-
ності розвитку відповідно в 3–4 та 2–3 рази 
нижче. Прибавка врожайності становила 
0,29 т/га.

Упродовж вегетаційного періоду сої 
найшкодочиннішими грибними хворобами 
є септоріоз, пероноспороз, фузаріоз та ін.

Ефективним методом боротьби є по-
єднання агротехнічних і хімічних заходів. 
Проте слід пам’ятати, що ефективність фун-
гіцидів буде максимальною за їх профілак-
тичного застосування.

Особливості використання гербіцидів 

на сої. 

Варто зазначити, що соя належить до 
культур, які мають надзвичайно низьку 
конкурентну здатність проти бур’янів, особ-
ливо на початкових етапах росту й розвит-
ку. Рідко коли можна побачити соєве поле 
чистим від бур’янів, особливо від лободи, 
осоту, злаків. Основними причинами такої 
ситуації є: високі або низькі температури, 
посуха, застосування генеричних препара-
тів сумнівного походження, видова та фа-
зова резистентність бур’янів, а також недо-
тримання рекомендованих доз і регламенту 
використання препарату.

На наш погляд найефективнішою класич-
ною системою захисту від бур’янів під час 
вирощування традиційних сортів сої є за-
стосування ґрунтових гербіцидів та страхо-
вих проти дводольних бур’янів і грамініци-
дів. Зрозуміло, що найбільшу ефективність 
ґрунтових гербіцидів забезпечують за до-
статньої зволоженості ґрунту, щодо страхо-
вих гербіцидів, то основною передумовою 
їх високої ефективності є використання у 
найчутливіші фази розвитку бур’янів: сім’я-
долі – 2 пари у дводольних і один-три у зла-
кових. Оптимальна фаза сої – 1–3 трійчасті 
листки.

Якими препаратами можна проконт-

ролювати основних шкідників?

В Україні шкідлива ентомофауна сої пред-
ставлена великим різноманіттям шкідників, 
які можуть пошкоджувати рослини сої від 
початку до кінця вегетативного періоду.

Через різке потепління, відсутність опадів 
упродовж останніх років складаються над-
звичайно сприятливі умови для активного 
розмноження павутинного кліща. Цикл роз-
витку однієї генерації – 10–12 діб, за підви-
щення температури він зменшується до 7–8 

діб, економічний поріг – 5 шт. на трійчастий 
листок.

Застосування більш дешевих інсекти-
цидів за акарицидною дією практично не 
знімає проблеми. Ці препарати не мають 
овіцидної дії – вони не активні проти яєць, 
личинок та німф, діють тільки на імаго. До 
того ж такі препарати неефективні за тем-
ператури більше 20–25°С, мають нетривалу 
дію – 7–10 діб. 

У таких умовах високий рівень контр-
олю популяції павутинного кліща можуть 
забезпечити лише специфічні акарициди 
контакт но-шлункової дії.

Збирання та зберігання – основні ас-

пекти.

Завершальний і надзвичайно важливий 
етап у вирощуванні сої – своєчасне ре-
тельне проведення збирання, правильна 
організація проміжного складування та до-
очищення зібраного врожаю, а за потреби й 
сушіння насіння.

У роки з надмірною кількістю опадів і, 
відповідно, подовженням вегетаційного пе-
ріоду на завершальному етапі органогене-
зу сої, особливо у середньостиглих сортів, 
для вчасного збирання врожаю із високими 
посівними показниками, доцільно застосо-
вувати хімічне підсушування посівів – деси-
кацію. Найкращий строк проведення деси-
кації посівів сої настає за вологості насіння 
40–45%.

Сою збирають прямим комбайнуванням 
у фазі повної стиглості за вологості зерна 
14–16%. 

Якщо вологість насіння нижча 12%, кра-
ще взагалі призупинити процес збирання, 
щоб звести до мінімуму пошкодження на-
сіннєвої оболонки зерна, особливо у разі 
насінницьких посівів сої. 

За потреби насіння сої підлягає первинно-
му очищенню на машинах та зерноочисних 
комплексах. Кондиційне насіння з вологістю 
не більше як 14% підлягає очищенню й сор-
туванню на насіннєочисних лініях і машинах 
вторинної очистки.

Насіння сої, доведене до відповідних 
кон дицій, зберігають у сухих провітрюва-
них приміщеннях насипом або в мішках, 
або біг-бегах. У разі зберігання сої насипом 
товщина шару не має перевищувати 1,5 м. 
Тривале зберігання насіння сої можливе за 
його відносної вологості не вище за 11%.

Колісник Сергій Іванович, 
канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, 

заступник директора 
з науково-інноваційної діяльності

Кобак Світлана Ярославівна, 
канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, 

завідувачка лабораторії технології 
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Однією із загальних реакцій рослин на 
сигнали коренів про дефіцит води у ґрунті є 
закривання продихів. Вважають, що рухами 
продихів керує хімічний сигнал із коренів, 
адже їх щілина закривається чи звужується 
раніше, ніж зміниться водний статус листкової 
пластинки. Рухи замикальних клітин регулю-
ють інтенсивність транспірації, зменшують 
втрати води за умов її дефіциту та надходжен-
ня вуглекислого газу до місць його асиміляції. 
Зменшення провідності продихів вважають 
головним обмежувачем фотосинтетичного 
процесу. На думку багатьох авторів, саме 
дефіцит СО2 гальмує загальний фотосинте-
тичний метаболізм. За альтернативним погля-
дом, власне пригнічення фотосинтетичного 
метаболізму спричинює закривання продихів. 
Встановлено кореляційну залежність між вод-
ним потенціалом листка та продиховим опо-
ром. Закривання продихів в умовах посухи 
також погіршує мінеральне живлення рослин 
через зменшення ксилемної провідності та 
інтенсивності транспірації. Високу кореляцію 
виявлено між розмірами щілини продихів та 
інтенсивністю фотосинтезу. Рухи продихів ди-
намічні, здійснюються комплексом чинників, 
які реагують на умови середовища. Збільшен-
ня продихового опору вважають інтеграль-
ною реакцією рослин на дефіцит води, одним 
із наслідків якого є зменшення надходження 
СО2 та гальмування вуглеводного метаболіз-
му. В умовах посухи інгібується фотосинте-
тична активність клітин через дисбаланс між 
поглинанням світла та його утилізацією. У хло-
ропластах листків посилюється розсіювання 
надмірної кількості світлової енергії, генеру-
ються активні форми кисню, які ушкоджують 
мембрани, макромолекули, клітинні струк-
тури. Фотосинтетичний транспорт електронів 
доволі стійкий до дії водного стресу, однак 
у багатьох видів рослин за тривалої посухи 
зменшується на 20—30 % .

Температура є одним з найбільш значи-
мих лімітуючих факторів, що визначають 
поширення і продуктивність рослин. Рослини 
належать до пойкілотермних організмів, тем-
пература тіла яких в результаті енергообміну 
з навколишнім середовищем дещо відрізня-
ється від температури повітря. У рослин в ході 
еволюції сформувалися різноманітні механіз-
ми адаптації до змін температури існування. 
Проте екстремальні температури спричиня-
ють явне порушення фізіологічних функцій. 
У зв’язку з глобальними змінами клімату на 
планеті актуальність проблеми зростає, адже 
зумовлене антропогенними чинниками за-
гальне потепління супроводжується поси-
ленням нестабільності погодно-кліматичних 
умов, у тому числі різкими перепадами тем-
ператур за відносно короткі відрізки часу.

Холодове пошкодження рослин виявля-
ється на всіх рівнях організації: на рівні цілого 
організму, міжклітинному і клітинному рів-
нях. Найбільш помітними зовнішніми симп-

томами холодового пошкодження у  рослин 
є в’янення листків, гіпокотиля, пагона, якому 
передує поява інфільтрацій (насичених во-
дою ділянок); зміна забарвлення листків; 
підсихання країв або кінчиків листкових 
пластинок; розриви охолоджених тканин; 
прискорене старіння рослин; неповне або 
нерівномірне визрівання плодів, що супрово-
джується погіршенням структури і смакових 
якостей; при тривалому (летальному) охоло-
дженні – некроз листків і відмирання рослин. 
Внаслідок дії гіпотермії уповільнюється про-
ростання насіння і знижується його схожість. 
Дія знижених температур в період проростан-
ня насіння і початкових фаз вегетації виявля-
ється у подовженні вегетаційного періоду і 
зниженні основних елементів продуктивнос-
ті. При цьому уповільнюється диференціація 
конусу наростання і проходження етапів мор-
фогенезу, знижується інтенсивність цвітіння, 
дозрівання плодів і насіння. Знижені темпе-
ратури спричиняють численні порушення 
мембран клітин рослин. Так, зменшується 
електронна щільність цитоплазми, відбува-
ється конденсація хроматину в ядрі, набуб-
нявіння хлоропластів і їх структурні зміни. До 
таких ефектів, зокрема, належать зменшення 
цитоплазматичного рН, яке пояснюють при-
гніченням роботи протонних помп, актива-
ція нагромадження активних форм кисню, 
наслідком якої є посилення пероксидного 
окиснення ліпідів і порушення проникності 
мембран. Мембранні зміни за дії гіпотермії 
належать до ранньої реакції і розглядаються 
багатьма авторами як визначальні.

За знижених температур відбувається 
фазовий перехід мембран клітин рослин 
із еластичної рідинно-кристалічної в твер-
до-гелеву структуру. Це призводить до 
значних змін властивостей мембран і ак-
тивності мембранозв’язаних ферментів. 
Вважається, що фазові переходи навіть 
малих фракцій мембранних ліпідів при-
зводять до порушень клітин. Порушення 
функціональної активності мембран внас-
лідок переходу їхніх ненасичених жирних 
кислот з рідинно-кристалічного в стан гелю 
більшість дослідників вважають основною 
причиною пошкоджень  рослин дією низь-

ких позитивних температур. Наслідком цих 
пошкоджень може бути порушення роботи 
мембран , а отже, активного транспорту 
іонів через мембрани, дезінтеграція елек-
трон-транспортних ланцюгів мітохондрій і 
хлоропластів, що призводить до порушень 
енергетичного обміну і фотосинтезу.

Також не забуваємо про стрес від засо-
бів захисту, йому також потрібно приділяти 
увагу. Чому ж культурні рослини відчува-
ють стрес після застосування гербіцидів і 
який механізм його дії? Після нанесення на 
листову поверхню, гербіцид починає свій 
шлях в рослині, проникаючи все глибше 
в клітинні структури і провокуючи форму-
вання «вільних радикалів» або активних 
форм кисню (АФК). Утворені речовини за-
пускають окислювальні процеси, порушу-
ють нормальну роботу клітинних структур, 
руйнують клітинні оболонки, ушкоджують 
ДНК. В цілому, це явище можна назвати 
«оксидативного стресу». Такий стрес супро-
воджується синтезом надмірної кількості 
«стресового етилену», що, в свою чергу, 
порушує функціонування фізіологічних ме-
ханізмів в рослинному організмі, а при три-
валому впливі призводить до поступового 
зниження продуктивності культур. Саме в 
цьому полягають приховані втрати врожаю.

Гербіцид знищує не тільки шкідливі ор-
ганізми, але і пригнічує культурні рослини. 
Це і є тією ціною, яку фермери платять за 
чисті посіви. Однак, цілком можливо обій-
тися і без «жертв». Варто лише правильно 
застосовувати гербіцид і підібрати якісний 
антистресант, який нейтралізує надлишок 
АФК і допоможе рослинному організму 
швидше відновитися. Для вирішення цьо-
го складного і відповідального завдання у 
продуктовій лінійці компанії є препарати які 
справляться з поставленою задачею  а сама 
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е існує чіткої межі, яка б давала чіт-
ке поняття стресу. В загальних рисах, стрес 
– це будь-який фактор навколишнього се-
редовища, що негативно впливає на рос-
лину. Найчастіше такими є неоптимальне 
освітлення, температура повітря та грунту 
та їх різкі перепади, зависока чи занизька 
вологість грунту та повітря, дисбаланс еле-
ментів живлення, непридатні грунти, довго-
тривалі дощі, хвороби та шкідники. Окремо 
виділяють антропогенні стресові фактори: 
ЗЗР, забруднювачі повітря (оксиди сірки та 
азоту), інші хімічні викиди, високоактивні 
форми кисню (озон) та окиснювачі, кислот-
ні дощі, забруднення важкими металами, 
парниковий ефект. До цього списку варто 
додати пошкодження рослин знаряддями 
праці, вітром, градом, тощо.

Якщо ж ми поставили за мету отри-

мання високих врожаїв, то нам дове-

деться контролювати стрес на всіх ета-

пах його впливу на рослину.

Концепція стресу сформульована ка-
надським вченим  Г. Сел`єв в 1936 році, він 
виявив, що за умов впливу на організм різ-
номанітних подразників спостерігається не 
лише специфічна, а й стандартна неспеци-
фічна реакція. Дія стресового фактора на 
рослинний організм має подвійний ефект: 
пошкоджуючий та подразнюючий. Пошко-
дження виявляється у порушенні цілісності 
мембранних структур, зміні їх властивостей, 
роз’єднанні процесів дихання й фосфори-
лювання, тоді як стрес-подразник викликає 
формування цілої ланки захисних реакцій, 
спрямованих на репарацію пошкодження. 

У 1983 році П.О.Генкель запропонував 
термін «фітострес», під яким розумів реак-
цію саме рослинного організму на несприят-
ливі умови існування. Фітострес починаєть-
ся з фази реакції, під час якої відбувається 
гідролітичний розпад речовин. Якщо сила 
стресу не досягає порогових значень, ма-

ють місце зворотні процеси та формування 
стійкості до стресу – фаза адаптації. 

На першому етапі дії стресу мають місце 
зміни метаболітичних процесів клітини. При 
цьому спостерігаються порушення структур-
ної  цілісності та проникності мембран, зміни 
властивостей та стану цитоплазми, величини 
рН, структурного стану та активності ядерної 
ДНК, а також процесів, пов’язаних з біоенер-
гізацією клітин. Наступним етапом є індукція 
синтезу стресових та окремих білків, що утво-
рюються в нормі, на фоні пригнічення тоталь-
ного синтезу білка збільшення концентрації 
стресових фітогормонів: абсцизової кислоти, 
якій відводять ключову роль  в індукції син-
тезу стресових білків, та етелену – «гормону 
тривоги», а також інших ендогенних регуля-
торів росту, зокрема саліцилату та жасмона-
ту, що беруть участь в індукції стрес-реакції. 
Поряд з цим, має місце зниження рівня індо-
лілоцтвої кислоти, цитокінинів та гіберелінів, і 
як результат гальмування ростових процесів 
та наступні зміни окремих інтегральних по-
казників організму, зокрема поглинання та 
утилізація елементів мінерального живлення, 
приросту біомаси, врожаю.

Посуха належить до найпоширеніших не-
сприятливих абіотичних чинників середови-

ща, з якими рослини стикаються упродовж 
онтогенезу. Дефіцит води в рослинах вини-
кає в разі погіршення забезпечення водою 
коренів, високої інтенсивності транспірації, 
за дії високих і низьких температур, ушко-
дження рослин шкідниками, хворобами, 
за надмірної інсоляції, засолення. Посуха є 
критичним чинником процесів росту і роз-
витку. Згідно з результатами досліджень, 
саме корені реагують на зміну вмісту води у 
ґрунті. Детектори водного дефіциту локалі-
зовані в зоні розтягнення кореня. Тут іденти-
фіковано 45 кД протеїнкіназу, яка підвищу-
вала свою активність вже через 30 хв після 
індукції водного стресу в коренях рослин ку-
курудзи. Ця Са2+-незалежна, але Mg2+-за-
лежна серин/треонінова кіназа реагувала як 
сигнальна молекула у відповідь на водний 
дефіцит, а її активність регулювалась після 
трансляційними модифікаціями і не зале-
жала від накопичення АБК у кінчику кореня. 
Вчені припустили участь цієї кінази в регуля-
ції ростової реакції кореня на водний стрес. 
Корені здатні рухатись у напрямку до води й 
генерувати стресовий сигнал у відповідь на 
зміну водного потенціалу середовища. Вва-
жають, що в умовах посухи корені індукують 
хімічний і гідравлічний сигнали.

Останнім часом, велику увагу науковці та аграрії приділяють питанням фіто - 
стресу. Та перше, що необхідно зрозуміти, що стан «ступору» рослини – це не 
стрес, а реакція на стрес. Тому сьогодні  ми разом з Вами розберемо, що таке 

фіто-стрес, і  як рослини реагує  на основні подразники температуру та вологість 
з фізіологічної  та біохімічної  точки, які процеси  відбуваються в рослинному 

організмі  при дії вище вказаних подразників.

Що таке фітострес 
та чи можливо ним управляти?

Н
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ровідною культурою серед зерно-
бобових та олійних культур у світовому 
землеробстві є соя. Її цінність полягає в 
тому, що в насінні синтезується два врожаї – 
протеїну (38–42%) і жиру (18–23%), а та-
кож 25–30% вуглеводів, ферменти, вітамі-
ни, мінеральні речовини та ін. Зростаючий 
дефіцит кормового і харчового білків у світі 
підвищує зацікавленість до сої, як культури 
великих потенційних можливостей. Її білок 
не має рівних серед інших сільськогоспо-
дарських культур, і засвоюється майже 
повністю завдяки збалансованій кількості 
(170 мг на 1 кг сухої речовини) амінокис-
лот, зокрема незамінних.

Боби сої становлять основу високопро-
теїнових кормів у групі концентратів біл-
ково-олійних культур, за великого вміс-
ту білка, низької собівартості й високої 
ефективності згодовування. Завдяки ви-
користанню високопротеїнових кормів 
із добавками сої економиться 20–30% 
фуражного зерна. Соєвий шрот і повно-
жирова соя, через високу енергетичну та 
протеїнову цінність, є важливими ком-
понентами для всіх видів тварин, птиці 
й риб. Балансування кормів білковими 
концентратами забезпечить збільшення 
добових приростів та надоїв, а також еко-
номію кормів на одиницю продукції тва-
ринництва у 1,5–2 рази.

Рослинний білок сої та її олія мають лі-
кувально-профілактичні й дієтичні власти-
вості, а продукти переробки використо-
вують як функціональні добавки під час 
виробництва м’ясних, ковбасних, хлібобу-
лочних, кондитерських та інших харчових 
продуктів. Крім того, продукти переробки 
сої застосовують для виготовлення полі-
графічних фарб, антибіотиків, мастильних 
матеріалів, дезінфікувальних речовин, 
шампунів, клейових складових для фане-
ри, барвників. Соєву олію використовують 
як добавку до палива (біопаливо) для ав-
томобільних і тракторних дизельних дви-
гунів.

Поряд з цим соя, як бобова культура, 
спроможна накопичувати 100–130 кг/га 
біо логічного азоту, що в умовах сьогоден-
ня за зростання цін на енергоносії, а від-
повідно, й на мінеральні добрива, відіграє 
провідну роль у покращенні азотного ба-

лансу ґрунту, стабілізації його родючості. 
Соя чудовий попередник для озимих і ярих 
зернових культур або кукурудзи. Її можна 
висівати в короткоротаційних сівозмінах 
чи вирощувати як монокультуру. 

Соя ще з ХІІІ ст. була традиційною сіль-
ськогосподарською культурою для Східної 
та Південної Азії, не лише як зернобобова 
культура, а й як ефективний замінник м’яс-
них та молочних продуктів. Проте великої 
світової популярності вона почала набува-
ти у другій половині ХХ ст. Так, за останні 
50 років світове виробництво сої зросло 
в дев’ять разів. Цьому сприяло створення 
нових більш урожайних сортів та гібридів 
і поліпшення технології виробництва й пе-
реробки. Активізація світової торгівлі та 
розвиток інфраструктури дали змогу ви-
робникам реалізовувати готову продукцію 
на нові ринки. 

Сьогодні світове виробництво сої стано-
вить майже 336,59 млн т, і незмінно ліде-
рами є Бразилія, США, Аргентина, які у 
2019/2020 МР зібрали рекордні 271,67 млн т, 
що становить 80,71% світового виробни-
цтва. Також до провідних виробників на-
лежать Китай (18,1 млн т), Індія (9,3 млн т) 
та Парагвай (9,9 млн т). 

Україна залишається в десятці найбіль-
ших світових виробників сої і займає серед 
них 8-ме місце, виробивши у 2018/2019 
МР – 4,46 млн т. При цьому з усього обся-
гу виробленої сої 2,8 млн т відправлено на 
експорт, що дало змогу зайняти 7-ме місце 
серед експортерів цієї бобової культури у 
світі.

За останні п’ять років, внаслідок великої 
посухи, спостерігається скорочення посів-
ної площі під соєю з 2135,6 до 1364 млн га. 
Ще однією причиною стали «соєві правки» 
Закону України №2245-VIII від 21 грудня 
2017 р., які гальмували експорт, а отже,  
попит і ціну на сою.

У розрізі областей до ТОП-3 за загальним 
виробництвом соєвих бобів у 2020 р. нале-
жать Хмельницька (476 тис. т), Житомир-
ська (323 тис. т) та Полтавська (306 тис. т).
Проте за урожайністю насіння першість на-
лежить південним областям – Запорізька 
(3,6 т/га) і Херсонська (3,4 т/га). Укра-
їнські аграрії на 20 жовтня 2021 р. зібрали 
понад 2,6 млн т сої з площі 998 тис. га (78% 
до прогнозу). Середня врожайність стано-
вить 2,6 т/га. Лідерами за врожайністю сої 
серед областей України є Хмельниччина – 
3,37 т/га, Львівщина – 3,14 т/га й Терно-

пільщина – 3,03 т/га. Найбільше сої зібра-
ли на Хмельниччині – 342 тис. т, Вінниччи-
ні – 224 тис. т та Полтавщині – 215 тис. т.

Сприятливі ґрунтові кліматичні умови 
для вирощування й одержання стабільно 
високих урожаїв сої складаються у так зва-
ному соєвому поясі, куди входять області 
зони Лісостепу, Північного, Центрального 
і Південно-Західного Степу, Лісостепові 
райони Полісся, Прикарпаття, Закарпат-
тя та зрошувані землі півдня України. Тут 
було розміщено близько 90% посівних 
площ сої, у зоні Лісостепу – 64,5%, Степу 
25,1%, на Поліссі – 10,4%. Проте соєсіяння 
не обмежується «соєвим поясом», завдяки 
використанню сучасних методів селекції 
створені сорти нового покоління з високою 
врожайністю і добре адаптовані до умов 
усіх регіонів країни.

 Основою «соєвого поясу» є так зване 
сортове районування відповідно до біоклі-
матичного ресурсу регіону. Адже поширен-
ня сої значною мірою залежить від біології 
сорту та агрокліматичних умов вирощуван-
ня. Буде помилково висівати лише ран-
ньостиглу групу сортів сої, це забезпечує 
раннє дозрівання й отримання кондиційно-
го насіння, проте із нижчим рівнем урожай-
ності культури. Наука і практика доводить, 
що в арсеналі кожного товаровиробника 

має бути 2–3 сорти, при цьому вони мають 
бути різної групи стиглості з різних еколо-
го-географічних зон походження. 

До 90-х років минулого століття в Укра-
їні було районовано 8 сортів сої. Тепер до 
Державного реєстру сортів рослин, придат-
них для поширення в Україні, на 2021 рік 
занесено 285 сортів, 120 із яких вітчизняної 
селекції, 57 – канадської, 38 – французької, 

22 – австрійської, по 12 – американської та 
німецької, 11 – сербської, а також 13 сортів 
всіх інших. 

ТОВ «Спектр-Агро» у 2020 році поча-
ло співпрацювати з італійською компанією 
G-Max щодо поставок насіння сої генетики 
Асоціадос Дон Маріо С.А. (Asociados Don 
Mario S.A.) трьох сортів: Басак (Basak), 
Бенедетта (Benedetta) і Бетті (Betty). Вони 
занесені до Держреєстру в 2019 році, ре-
комендовані для вирощування у Лісостепу 
та Поліссі, зернового напряму, середньо-
стиглі з підвищеним вмістом олії.

Агрокліматичні умови України дають 
змогу розширювати посівні площі сої до 
2 млн га і більше, при цьому площі на-
сінницьких посівів з урахуванням страхових 
фондів мають становити 200–210 тис. га,
а виробництво – 300 – 315 тис. т високоякіс-
ного насіннєвого матеріалу. Тому компанія 
«Спектр-Агро» у співпраці із ПАП «Арка-
дія», що розташоване в Тернопільській обл., 
Гусятинського р-ну, заклали насіннєві ділян-
ки перелічених вище сортів, для виробни-
цтва еліти та І репродукції. Насіння вирощу-
вали та сертифікували відповідно до схем 
отримання міжнародного сертифікату ОЕСР. 
Кожна партія виробленого насіння, яке ре-
алізовують сільськогосподарським підпри-
ємствам, супроводжується «Сертифікатом», 
що засвідчує його посівні якості.

Вдало підібраний сорт сої та якісний по-
сівний матеріал – це 50% успіху отримання 
високого врожаю. Слід пам’ятати про два 
головних процеси в насінництві: сортозамі-
на і сортооновлення. Сортозаміна – заміна 
у виробництві на основі результатів дер-
жавного сортовипробування старих сортів 
та гібридів новими, більш урожайними 
або більш якісними. Сортооновлення – це 
заміна насіння з погіршеними сортовими і 
біологічними властивостями на насінням із 
високими посівними та врожайними харак-
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теристиками, які відновлюються відповідно 
до сортової типовості у науково-дослідних 
установах і насіннєвих господарствах. 

Правильне розміщення сої в сівозміні дає 
змогу збільшити її врожайність не тільки 
завдяки запобіганню хворобам та пошко-
дженню шкідниками, зниженню забур’яне-
ності поля, але й поліпшенню водно-фізич-
ного режиму ґрунту, більш раціональному 
використанню поживних речовин. Кращі 
попередники для сої: озима пшениця, ози-
мий ячмінь, ярі колосові, кукурудза на си-
лос, зерно і зелений корм. Не рекоменду-
ється висівати сою після бобових культур, 
томатів, соняшнику та цукрових буряків че-
рез наявність спільних шкідників і хвороб. 
У польовій сівозміні на попереднє місце 
культуру повертають через 3–4 роки.

Соя вимоглива до попередників та сама 
є чудовим попередником для багатьох 
сільськогосподарських культур, зокрема 
зернових, не поступаючись люцерні й ку-
курудзі на силос. За вирощування сої на 
насіння в просапній сівозміні – вона є од-
ним із кращих попередників ярих культур. 
Урожай ярої пшениці, висіяної після сої, не 
менший, ніж після чистого пару, а у вологі 
роки пшениця після сої дає більші врожаї. 
У середньому на 1 га соя залишає після себе 
в ґрунті більше 60–80 кг азоту, 20–25 кг 

фосфору і 30–40 кг калію, що прирівнюєть-
ся до 10–15 т органічних добрив.

Обробіток ґрунту під сою має забезпе-
чувати максимальне знищення бур’янів, 
хороші умови для росту кореневої системи, 
біологічної фіксації азоту бульбочковими 
бактеріями, сприятливого поживного ре-
жиму та інтенсивного росту й розвитку її 
рослин. Він має бути диференційований 
залежно від попередника, вологозабезпе-
чення, забур’яненості поля та його рельє-
фу. В Україні основним обробітком ґрунту 
в більшості соєсіючих регіонів є оранка 
з використанням полицевого плуга. Цей 
спосіб забезпечує найповніше загортання 
післяжнивних решток, утворення однорід-
ного поверхневого шару ґрунту, знищує 
значну кількість бур’янів, сприяє підвищен-
ню ефективності дії мінеральних добрив, 
скороченню весняних передпосівних опе-
рацій, дає змогу раніше розпочати сівбу. 

За використання ефективних гербіцидів 
та відповідного комплексу технічних засо-
бів застосовують мінімальний або нульовий 
обробіток ґрунту, внаслідок якого витрати 
палива знижуються, порівняно з традицій-
ним обробітком, на 20% за мінімального і 
на 70 % за нульового обробітку ґрунту.

Навесні обробіток ґрунту проводять, 
враховуючи стан поля і погодні умови, 

що складаються. Як правило, це зазвичай 
боронування та вирівнювання поля, яке 
виконують під кутом до напрямку оран-
ки, внесення гербіцидів та культивації. 
Передпосівну культивацію проводять у 
день сівби на глибину загортання насіння 
(3–4 см), вона спрямована на вирівню-
вання верхнього шару ґрунту, уникнення 
його пересихання, знищення проростків 
бур’янів і створення сприятливих умов для 
рівномірного загортання й проростання 
насіння сої. 

Встановлено, що на формування 1 ц на-
сіння і відповідної кількості побічної про-
дукції соя використовує 7,2–10,1 кг азоту, 
2,4–4,1 кг фосфору, 2,2–4,4 кг калію, 2,3–
2,8 кг кальцію тощо. Враховуючи потреби 
сої в елементах живлення на сірих лісових 
ґрунтах, необхідно вносити під зяблеву 
оранку по 60–90 кг/га д.р. фосфорних і 
калійних добрив і 45 кг/га азотних навесні, 
на чорноземах опідзолених – 30–45 кг/га
азотних, 60 кг/га фосфорних і 40–60 кг/га 
калійних. Надходження елементів жив-
лення впродовж вегетаційного періоду сої 
відбувається нерівномірно. Так, від схо-
дів до цвітіння вона засвоює 16,6% азоту, 
10,4 фосфору, 24,7% калію; від цвітіння 
до початку формування насіння і до по-
чатку його наливання відповідно 78,5; 50 
і 82,2%. Тому вирішити проблему повного 
забезпечення рослин доступними фор-
мами макро- і мікроелементів у процесі 
онтогенезу можна завдяки застосуванню 
в системі удобрення сої багатокомпонент-
них хелатних позакореневих добрив ТМ 
«Спектрум» та «Maxplant», із високим 
коефіцієнтом засвоєння. Підживлення по-
сівів проводять у фази бутонізації, утво-
рення зелених бобів та наливання насіння.

Рослини сої досить негативно реагують 
на кислотність і засоленість ґрунту, які є 
причиною порушення фізіологічних про-
цесів засвоєння азоту, фосфору, калію та 
інших поживних речовин, а також вуг-
леводного й білкового обміну речовин. 
Більшість кислих ґрунтів зосереджено на 
Поліссі, у передгір’ї Карпат і Закарпатті та 
в Лісостеповій зоні. Солонці й солончаки 
поширені здебільшого в АР Крим, Херсон-
ській та Запорізькій областях. 

Основним чинником докорінного по-
ліпшення агрохімічних, фізико-хімічних і 
фізичних властивостей кислих ґрунтів є їх 
хімічна меліорація. Потребу ґрунтів у ме-
ліорантах і норму їх внесення визначають 
на основі агрохімічних обстежень, грану-
лометричного складу ґрунту та чергування 
культур у сівозміні. Норму вапна обчислю-
ють шляхом множення коефіцієнта 1,5 на 
величину гідролітичної кислотності ґрун-
ту, добуток показує потребу вуглекислого 
кальцію в тоннах на гектар. Максимальна 
нейтралізуюча дія вапна припадає на 2–3-й 
роки після внесення, термін дії для поло-
винної норми становить 3–4 роки, повної – 
4–6, полуторної – 7–8 років. Зниження со-
лонцюватості ґрунту визначають за вмістом 
суми натрію і калію (за кількості 1–6% суми 
обмінних катіонів). Ефективним способом 
меліорації каштанових ґрунтів є одноразо-
ва глибока плантажна оранка та викори-
стання фітомеліорантів (буркун). 

Меліорація ґрунтів усуває шкідливу над-
мірну кислотність і засоленість, створює 
сприятливі умови життєдіяльності для ко-
рисних мікроорганізмів, різко підвищує 
інтенсивність біологічної фіксації азо-
ту бульбочковими бактеріями, збагачує 
ґрунт кальцієм і магнієм, поліпшує його 
фізичні та фізико-хімічні властивості, під-
вищує ефективність мінеральних добрив 
на 30–90%, а органічних на – 20–40%, 
що в свою чергу сприяє підвищенню рівня 
врожайності та якості насіння.

Основним критерієм настання опти-
мального строку сівби сої є стійке прогрі-
вання верхнього шару ґрунту. Календарні 
строки сівби в більшості зон України при-
падають на період третьої декади квітня –
першої декади травня. В умовах Лісостепо-
вої зони найкращі умови для росту і розвит-
ку рослин складаються під час сівби у строк, 
який встановлено за рівнем термічного ре-
жиму (РТР) 10–12°С у ґрунті на глибині 10 см. 
На півдні України переважають більш чут-
ливі до тепла сорти, тому сою в цьому регіо-
ні висівають за настання стійкого прогріван-
ня верхнього 5 см шару ґрунту до 12–14°С. 

Фенологічний показник терміну сівби 
сої – цвітіння яблуні. За технології No-till 
висівають сою на кілька днів пізніше від 
рекомендованих календарних строків для 
традиційної технології, що пов’язано із 
більш повільним прогріванням ґрунту. Під 
час визначення терміну сівби необхідно 
також враховувати біологічні особливості 
сортів, при цьому більш пізньостиглі сор-
ти слід висівати на початку оптимального 
строку, а ранньостиглі – в кінці оптималь-
ного строку сівби. 

Для сівби сої використовують відсорто-
ване і вирівняне за крупністю насіння з ви-
сокими енергією проростання й схожістю. 
Обов’язковим агрозаходом, який на 10–

15% підвищує врожайність, є передпосівна 
інокуляція насіння. Особливо це важливо 
на тих ґрунтах, де сою вирощують уперше 
або тривалий час не вирощували. Для от-
римання дружних, рівномірних і неураже-
них хворобами сходів насіння обробляють 
протруйниками із фунгіцидною та інсекти-
цидною дією, до робочого розчину також 
додають комплексні добрива з набором 
макро- і мікроелементів, а також гормони 
та стимулятори. Такий технологічних при-
йом забезпечує прибавку врожайності на-
сіння сої до 3–4 ц/га.

Сою висівають широкорядним або ряд-
ковим способом із міжряддями 45–70 чи 
15–30 см. Норма висіву насіння коливаєть-
ся від 450 тис. до 850 тис. схожих насінин 
на 1 га або 80–120 кг/га залежно від маси 
1000 насінин і групи стиглості сорту, зони 
вирощування, родючості ґрунту, умов 
зволоження. Для сортів ранньої групи 
стиглості норму й густоту висіву необхід-
но збільшувати водночас зі зменшенням 
ширини міжрядь, і навпаки, для більш піз-
ньостиглих сортів – зменшувати, а ширину 
міжрядь збільшувати. Тобто, що пізньо-
стигліший сорт, то більшої площі живлен-
ня він потребує. Оптимальною глибиною 
загортання насіння є 3–4 см, це прискорює 
його проростання і знижує ураження схо-
дів бактеріальними хворобами та пошко-
дження ґрунтовими шкідниками. 

Догляд за посівами сої розпочинається 
із застосування ґрунтових гербіцидів (до 
сівби, після висіву або до появи сходів) 
для боротьби з однорічними двосім’я-
дольними та злаковими бур’янами. Для 
знищення бур’янів у післясходовий пе-
ріод (у фазі 1–3 трійчастого листка куль-
тури) використовують рекомендовані 
гербіциди у регламентованих нормах. 
У разі вирощування екологічно чистої сої 
на безгербіцидному фоні практикують 
до- та післясходові боронування, а також 
додаткове боронування в період масо-
вих сходів бур’янів на поверхні ґрунту. 
Крім цього, проводять міжрядні обробіт-
ки, зокрема перший через 12–15 діб після 
появи сходів, культиваторами з набором 
бритв і стрілчастих лап. Глибина обробітку 
міжрядь – 5–6 см. Для знищення бур’янів 
у рядках на культиваторах встановлюють 
дротяні борінки або голчасті диски.

Проти найпоширеніших захворювань 
сої, таких як септоріоз, пероноспороз, 
фузаріоз та ін., у фази бутонізації та на 
початку наливання насіння застосовують 
фунгіциди, зареєстровані на сої. Шкодять 
посівам павутинний кліщ, акацієва вогнів-
ка й соєва плодожерка, для боротьби з 
якими використовують фосфорорганічні, 
піретроїдні або неонікотиноїдні інсектици-
ди. Проти павутинного кліща застосовують 
специфічні акарициди.

У роки з надмірним випаданням опадів 
і, відповідно, подовженням вегетаційного 
періоду на завершальному етапі органоге-
незу сої, що часто спостерігається на Поліс-
сі та в Західному Лісостепу, доцільне про-
ведення десикації, особливо сортів більш 
пізньої групи стиглості. Для цього придатні 
препарати на основі гліфосатів, диквату та 
ін. Оптимальним строком проведення де-
сикації є вологість насіння сої 40–45%. 

Сою збирають прямим комбайнуванням 
у фазі повної стиглості за вологості зерна 
14–16%. Висота зрізу рослин не має пере-
вищувати 6–8 см. Втрати зерна збільшу-
ються, якщо посіви зріджені або збирання 
проведено із запізненням. Оптимальна 
швидкість під час збирання – 3–4 км/год.

У процесі роботи на збиранні врожаю 
слід ретельно регулювати молотильний 
апарат і систему очищення комбайна.

Насіння сої на току підлягає первинному 
очищенню на машинах та зерноочисних 
комплексах тощо. При цьому встановлюють 
верхні решета з круглими отворами діаме-
тром 7,5–8 мм, нижні – 5–6 мм або продов-
гуватими отворами завширшки 4–4,5 мм.

Після первинного очищення насіння сої 
з підвищеною вологістю необхідно просу-
шити методом активного вентилювання. 
Температура теплоносія має становити 
28–30°С протягом 4 годин, потім насіння 
охолоджують. За потреби сушіння сої про-
довжують. Вологість насіння контролю-
ють за відносною вологістю теплоносія. За 
теплої сонячної погоди насіння досушують 
на відкритих майданчиках, шар завтовшки 
не має бути більшим ніж 10–15 см.

Кондиційне насіння з вологістю не біль-
ше як 14% підлягає очищенню та сорту-
ванню на машинах вторинного очищення, 
сучасних насіннєвих заводах. Насіння сої, 
доведене до відповідних кондицій, збері-
гають у сухих провітрюваних приміщеннях 
насипом або в мішках. 

ТОВ «Спектр-Агро» здійснює комерційну 
діяльність у національному масштабі на те-
риторії всієї України, забезпечує потреби та 
побажання сільгоспвиробників, розробляє і 
впроваджує ефективні новітні технології ви-
рощування сільськогосподарських культур, 
забезпечує аграріїв сучасними високоякіс-
ними засобами захисту рослин, добривами, 
насінням, сільгоспмашинами тощо. А також 
має високий потенціал виробництва серти-
фікованого насіння сої й пшениці озимої, на 
основі багатого узагальненого досвіду одер-
жання високих урожаїв та наявності адапто-
ваних до зональних умов сортів.

Фостолович Станіслав,
Експерт регіональний ( департамент 

науково-технологічного забезпечення), 
Stanislav.Fostolovych@spectr-agro.com,

067 850 18 81

Вісті з полів СПЕКТРСПЕКТР Вісті з полів

Рекомендована науково-обґрунтована структура посівів сої в Україні за групами стиглості

Зона вирощування Адміністративна область Група стиглості сортів, %

Північний СТЕП 
на богарі та на зрошенні

Кіровоградська, Дніпропетровська, 
Одеська, Миколаївська, Запорізька, 

Херсонська, Донецька, Луганська

ранньостиглі – до 10% 
середньоранньостиглі – 45–55% 

середньостиглі, 
середньопізньостиглі – 30–35%

ЛІСОСТЕП
Вінницька, Київська, Полтавська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька

ранньостиглі – 25– 35% 
середньоранньостиглі – 55–65% 

середньостиглі, 
середньопізньостиглі – до 20%

ПОЛІССЯ
і західний регіон України

Житомирська, Чернігівська, Рівненська, 
Волинська, Львівська, Івано-Франківська, 

Закарпатська

ранньостиглі – 55–65% 
середньоранньостиглі – 25–35% 

середньостиглі – до 10%
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Технології СПЕКТРСПЕКТР Технології

ей «характерний» образ спельти 
відображає лише одну з частин її багато-
гранності. Причиною цього, ймовірно, є 
значне зменшення вирощування спельти за 
останнє століття. Через це також було втра-
чено чималу частину самобутності виду.

Обмежена генетична різноманітність 
може становити небезпеку для тривалого 
вирощування культурного виду щодо май-
бутніх викликів у сільському господарстві 
та промисловій переробці. У місцевих сор-
тах, які, наприклад, зберігають у генетичних 
банках, причаїлося велике різноманіття. 
Однак нинішня австрійська селекція може 
виграти завдяки цілеспрямованому схре-
щуванню.

Органічна спельта тісно пов’язана зі збіль-
шенням обсягу органічного землеробства. 

Спельті завжди надавали цілющих оздо-
ровлюючих властивостей. Деякі споживачі 
запевнюють також у кращому сприйнятті 
щодо харчової чутливості порівняно з пшени-
цею. Перш за все, спельта надає хлібові, ви-
пічці та пирогам приємного, горіхового смаку 
і вносить різноманіття в щоденний раціон. 

Селекція спельти: 
що є важливим

Однією з найважливіших цілей на по-
чатку селекції спельти було, однозначно, 
покращення стійкості проти вилягання. 
Цього вдалося досягти, зокрема, завдяки 
накопиченню гена Rht-D1, який є відомим 
як ген «зеленої революції». Тим часом іс-
нують також сучасніші сорти, в яких поліп-
шена стійкість проти вилягання спирається 
на варіативність інших генів. Наслідком 
цього стало те, що врожайність насіння в 
колосках за останні 10 років у середньому 
змогли збільшити на 30–40%. Співвідно-
шення зерна до зернових лусок, а також 
припущення, як легко очищується сорт – це 
такі самі селекційні критерії, як і неочище-
на врожайність.

Наступною важливою метою, як і в ін-
ших культур, є поліпшення резистентних 
властивостей. Зареєстровані нині в Австрії 

сорти показують рівень резистентності до 
найважливіших патогенів від середнього 
до високого. Новіші зареєстровані сорти 
виявляють покращені резистентні власти-
вості вже до деяких ознак хвороб.

Органічна спельта є третьою за важли-
вістю озимою культурою після пшениці та 
тритикале. Загальна площа збільшилась на 
30% і становила в Австрії 12 754 га, до зби-
рання, у 2020 році (за даними АМА). 

В Україні окремої статистики стосов-
но вирощування спельти не ведеться. Цю 
культуру здебільшого відносять до складу 

звичайної озимої пшениці. Тому важко го-
ворити які посівні площі вона займає, але є 
ряд господарств, які її вирощують і отриму-
ють хороші результати. 

Компанія SAATBAU PROBSTDORFER має 
у своєму портфоліо надзвичайно продук-
тивний сорт озимої спельти АТТЕРГАУЕР 
ДІНКЕЛЬ. Перевірений часом та надзви-
чайно популярний в Австрії він вважаєть-
ся «генетично чистим» сортом спельти без 
схрещувань з пшеницею. Надзвичайно ви-
тривалий, середньорослий, із чудовою зи-
мостійкістю. Спельта, як правило, чутлива 
до ураження жовтою іржею, але АТТЕРГАУЕР 
ДІНКЕЛЬ вирізняється, порівняно з конку-
рентними сортами, високою толерантністю 
до хвороб. Крім того, має покращені показ-
ники числа падіння.

Харківщина цього року відкрила товарні 
посіви АТТЕРГАУЕР ДІНКЕЛЬ в Україні, далі 
Житомирщина. Приєднуйтесь.

До речі, деякі господарства мають побо-
ювання щодо висіву спельти, бо насіння йде 
в колосках. Як показав досвід цього року, 
сучасні сівалки безпроблемно можна під-
лаштувати під формат цього насіння.

Завдяки цьогорічному врожаю восени і 
вегетаційним умовам сезону буде зрозумі-

ло щодо подальшого розвитку ринку. Також 
для багатьох органічних господарств спель-
та є важливою культурою в сівозміні. В статті 
ми детальніше розглянемо технологію виро-
щування, догляд за посівами та збирання.

Спельта та її районування
Спельту можна висівати в усіх регіонах, 

придатних для вирощування зернових. 
Культура не любить ділянки із пирієм та 
поля, на яких попередником було жито. 

Підбір правильного сорту
Правильно підібраний сорт – це вже 50% 

успіху виробництва, скажуть досвідчені 
аграрії. Тому цей аспект також є дуже важ-
ливим. Сорт АТТЕРГАУЕР ДІНКЕЛЬ викликає 
захоплення завдяки своїй високій здатності 
до кущення та добре розвинутій кореневій 
системі. Завдяки таким характеристикам 
цей сорт забезпечує стабільні врожаї на-
віть на ділянках із низькою родючістю та за 
неоптимальних попередників, з перевагою 
досягати високої врожайності. 

Місце спельти в сівозміні 
Слід пам’ятати, що органічна спельта 

належить до видів пшениць. Тож її також 
може уражувати сажка. Твердження, що 
тверда сажка переноситься насінням, ви-
явилось помилковим. За дослідженнями 
Баварського інституту сільського госпо-
дарства LfL спори твердої сажки можуть 
зберігатися у ґрунті 3–4 роки. Саме тому 
тут варто зважати на сівозміну й чергування 
культур. Якщо спельту планують висівати на 
ділянках, на яких були проблеми із сажкою, 
рекомендують витримати щонайменше 
4 роки до повернення культури. 

Насіння
Органічне насіння спельти від SAATBAU 

PROBSTDORFER пропонують до висіву в ко-
лосках. Його підготували таким чином, що 
можна висівати сучасними сівалками. Обо-
лонка виконує захисну функцію зернівки. 
Дослідження у Баварії та Австрії (Інститут 
ґрунтознавства) показали, що ризик пере-
несення інфекції сажки з насінням у колос-
ках є набагато нижчим. 

Сівба
Органічна спельта має особливі вимоги 

до підготовки ґрунту. Сівбу навіть на най-
придатніших ділянках потрібно проводити 
у термін із 10 до 20 жовтня. Оптимальним 
буде, коли до зимівлі утвориться один вузол 
кущення. За більш раннього висіву необхід-
но контролювати захворювання. Також на 
полях із родючими ґрунтами останніми ро-
ками було можливим висівати у листопаді, 
але при цьому слід зважати та те, що умови 
не завжди можуть бути оптимальними. 

Норма висіву
Для родючих ґрунтів та після оптималь-

ного попередника розраховують на 110–130 
насінин/м2. За маси тисячі насінин приблиз-
но 130 г це дорівнює близько 150–180 кг/га. 

За пізнього висіву або якщо попередни-
ком була культура із швидким стартовим 
ростом (як-от соняшник), а також у разі 
очікуваної весняної посухи, рекомендують 
збільшити норму висіву до 140–150 нечи-
щених насінин/м2. 

Глибина сівби
Насіння спельти в оболонці потрібно висі-

вати дещо глибше, оскільки трохи більшою 
є потреба у волозі для проростання. Реко-
мендована глибина – 35 см, що сухіше – 
то глибше. 

Догляд за посівами
Спельта добре витримує штригелюван-

ня та коткування. Восени за вчасної поя-
ви сходів і достатнього розвитку можливо 
виконати ще один прохід штригельною 
бороною. Навесні, коли ґрунт підмерзне, 
бажано прикоткувати посіви, це також 
прискорить кущення. Інші подальші захо-
ди не потрібні. 

Збирання
Якщо рослини спельти набувають чер-

вонуватого відтінку, то збирання вже не 
за горами! Як і будь-яку зернову культуру, 
спельту можна збирати із вологістю 14%. 
Правильний час збирання є вирішальним, 
оскільки після першого чи другого колоска 
може гнутися колос і за сильного вітру зали-
шок колоса може відламатись та впасти на 
землю. Сприятливі ділянки, як правило, по-
терпають більше. Налаштовувати комбайн 
слід таким чином, щоб колос рівномірно 
розламувався на окремі зернини й при цьо-
му, щоб із колоска не вимолочувалось за-
багато зернівок. 

Спельта є цікавою альтернативою, осо-
бливо для регіонів, де пшениця формує не-
високі врожаї. Технологія вирощування ор-
ганічної спельти має відповідати ринковим 
вимогам, щоб ціна залишалась привабли-
вою. Завдяки правильному підбору сор-
ту від SAATBAU PROBSTDORFER органічні 
господарства мають найкращі передумови 
для отримання високих урожаїв.

За інформацією відділу 
розвитку продуктів компанії 

SAATBAU PROBSTDORFER UKRAINE

Спельта в органічному 
вирощуванні

Ц

Коли йдеться про спельту, багато хто уявляє конкретну картину: 
виражена довжина рослини, довге колосся без остюків та дещо червоний 

колір під час достигання.

Головний агроном ПП «Україна» 
Тищенко Геннадій Миколайович, 
Харківська обл., Куп’янський р-н

Насіння спельти SAATBAU PROBSTDORFER (доставка до клієнта)
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На початку свого розвитку рослина 
найбільше чутлива до нестачі фосфору. Пер-
шочергове завдання Р – формування роз-
винутої кореневої системи, що сприяє ефек-
тивному використанню вологи та поживних 
речовин із ґрунтового розчину, а від розвитку 
кореневої системи в критичний для росли-
ни період часто залежить майбутній урожай. 
Також фосфор сприяє підвищенню стійкості 
до низьких температур і посух. У синергії з 
фосфором працює азот у амонійній формі та 
безхлорний калій, який бере участь у процесі 
фотосинтезу, накопичення вуглеводів, тран-
спорту цукрів, синтезу білків та ферментів, що 
регулюють осмотичний тиск у рослині.

Щоб досягти кращого результату від уль-
тралокального внесення стартових добрив, 
до їх вибору треба підходити помірковано. 
В Україні вже сьогодні є компанії, які ви-
пускають аналогічні марки класичних стар-
тових добрив, таких як 8:24,5:20:5,3:18:18, 
але не всі вони є однаково ефективними й 
якісними, тому що їх виготовляють із різної 
сировини та за різними технологіями.   

РКД виготовлені за технологією хіміч-

ного синтезу на основі ортофосфорної 

кислоти – преміальні добрива, які широ-

ко використовують сільськогосподарські 

господарства для ультралокального вне-

сення в рядок за технологією IN FURROW.

У марках 8:24/5:20:5/3:18:18/8:16+4(S) 
фосфор перебуває в формі ортофосфатів, 
що забезпечують 100% доступність для рос-
лини на початку її розвитку. Завдяки класич-
ній американській технології українським 
виробникам вдалося досягти високої ста-
більності цих добрив. Споживач може бути 
впевнений, що йому не потрібно буде ви-
рішувати такі поширені проблеми з РКД, як 
забивання форсунок, випадання в осад, роз-
шарування добрива та втрата ефективності 
внаслідок поганого засвоєння рослиною.

Проведені спільно з партнерами досліди 

(за методом Сабініна-Колосова через ме-

тиленовий синій) довели вплив стартових 

добрив на розвиток ефективної поглиналь-

ної здатності кореневої системи (+49%). 

Крім того, за результатами вимірювання 

вмісту цукрів у нижніх та верхніх листках 

рослин у 6-кратній повторності рефракто-

метром, рослини показують значно вищу 

активність переміщення та накопичення 

асимілянтів у молодих листках.

Особливість якісних РКД полягає в тому, 
що вони являють собою повністю однорідний 
комплекс синтезований в єдиному техноло-
гічному циклі, тому можна сказати, що ефек-
тивне добриво у кожній краплі. Крім того, 
стартові добрива стабільні за тривалих низь-
ких температур, не кристалізуються і чудово 
зберігаються навіть за температури -15°С.

Якісні марки РКД виготовлені за техноло-
гією кислотного синтезу й мають сольовий 
індекс, який не перевищує 20-ти одиниць, 
що абсолютно безпечно для молодих про-
ростків рослин, за умови дотримання ре-
комендованих норм, які, до речі, для стар-
тових добрив становлять від 20 до 50 кг за 
технології Рор Up і від 50 до 150 кг у разі 
внесення на відстані 5×5 см від насінини.

Численні досліди показали високу ефек-
тивність цих марок добрив за позакорене-
вого підживлення озимої пшениці в період 
весняного кущення, особливо, коли ліміту-
ючим фактором, який обмежує формуван-
ня колосків і зав’язі, в них виступає фосфор. 
Так, наприклад, одне господарство в Чер-
каській обл. після внесення в березні РКД 
NP(S) 8:16+4S із нормою 50 кг/га по листку 

(обприскувачем із великою краплею), от-
римало прибавку +12 ц/га. 

Отже, використання стартових РКД може 
стати оптимальним рішенням для:
• ультралокального внесення одночасно із 

сівбою (IN FURROW);
• ґрунтового внесення разом із висівом на 

відстані 5×5 см від насінини;
• позакореневого підживлення по вегетації 

рослини;
• кореневого і прикореневого міжрядково-

го живлення;
• фертигації та крапельного зрошення за-

критого і відкритого ґрунтів.
 Підсумуємо переваги стартових РКД:

• найвищий коефіцієнт засвоєння елемен-
тів живлення рослиною; 

• доступна на 100% ОРТОФОРМА фосфору;
• повністю однорідний комплекс синтезо-

ваний в єдиному технологічному циклі 
(ефективність у кожній краплі BLAU);

• висока чистота продукту (немає баластів, 
осаду, хлоридів, шкідливих домішок);

• стабільність і низька температура криста-
лізації від -7 до -15°С (залежно від марки 
добрива);

• безпечний сольовий індекс;
• сумісність з мікроелементами, ЗЗР та ін.

Обираючи РКД преміальної якості за 

розумну ціну, фермер отримує низку 

ефективних рішень для оптимізації ви-

трат на живлення, збільшуючи рівень уро-

жайності та прибутковості господарства.

Валерій Морозов, 
Керівник відділу торгівлі мін. добривами,

Valeriy.Morozov@spectr-agro.com,
067 693 67 95

Одним із найефективніших інструментів запобігання слабким нерівномірним 
сходам під час весняної сівби ярих культур чи пізнього висіву озимих – 

є ультралокальне внесення стартових добрив разом із висівом, 
які найчастіше представлені формулами NP або NPK.

СПЕКТР Живлення

Стартові рідкі комплексні добрива (РКД)
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азвичай, як показує практика минулих 
років, господарства розпочинають сів-

бу ярих культур, зокрема соняшнику та куку-
рудзи, досить рано – коли ще температура 
ґрунту не є оптимальною і рекомендованою 
для вирощування цих культур. Це зумовлено 
насамперед великими посівними площами в 
господарствах та бажанням закінчити посівну 
кампанію не пізніше крайніх рекомендованих 
строків. Водночас завдяки раннім сходам і 
максимально продуктивному використанню 
ґрунтової вологи, накопиченої в ґрунті за осін-
ньо-зимовий період, аграрії підстраховують-
ся від впливу літньої спеки й посухи. 

Проблематикою таких посівів передусім 
є недостатньо прогрітий ґрунт. Проростки 
рослини в таких умовах можуть потрапи-
ти під суттєвий стрес. За такої температури 
ґрунту більшість елементів живлення пере-
бувають у малодоступній для рослин формі. 
За температури ґрунту нижче 12°С фосфор – 
критично важливий елемент поживи – пов-
ністю втрачає свою рухомість, а отже, стає 
абсолютно недоступним для рослин. 

Переваги мікрогранул 
ТIMAC AGRO

Найпоширенішою схемою внесення зви-
чайних стартових добрив є внесення їх у 
ґрунт під час сівби стрічковим методом – 5 см
убік та 5 см глибше від глибини сівби, що 
становить 10–15 см від поверхні ґрунту. На 
відміну від цього, мікрогранульовані до-
брива потрапляють безпосередньо в насін-
нєве ложе поруч з насіниною та з порівняно 
мінімальною нормою внесення – 20–25 кг/га. 

Цей метод внесення створює низку пере-
ваг у живленні рослини:

1. Кожна культура вже на етапі проростан-
ня своїми першими зародковими корінцями 
зондує ґрунт на предмет вологозабезпечен-
ня та наявності поживних елементів. Таким 

чином, рослина, яка матиме достатню і зба-
лансовану кількість поживних речовин у 
безпосередній близькості, закладе більший 
потенціал урожайності.

2. За ранніх строків сівби поверхневий шар 
ґрунту глибиною до 6–8 см, де розташовано 
насіння та мікрогранульовані стартові добри-
ва, навіть у похмуру погоду прогрівається в 
рази краще, ніж ґрунт на глибині 10–15 см, куди 
вносять звичайні стартові добрива. Таким 
чином, ми створюємо набагато кращі умови 
для нормального розвитку культурних рос-
лин завдяки достатньої кількості елементів 
живлення в безпосередній близькості з рос-
линою.

3. Завдяки мікрогранулі з поживою росли-
ни не витрачатимуть своєї енергії та часу на 
подолання стресу від холодної температури 
ґрунту й продовжуватимуть розвиватися, що 
дає змогу швидше закрити широке міжряддя 
та зменшити втрати вологи з нього.

4. Рослини набувають більшої стійкості 
проти хвороб, шкідників і краще конкурують 
із бур’янами, адже ми не живимо міжряддя, 

в яких проростають ці бур’яни.
5. Значно менша кількість внесення цього 

виду добрив суттєво знижує витрати на ло-
гістику перевезення добрив із господарства 
до поля, а також затрати на ручну працю й 
амортизацію спецтехніки. Скорочуються 
простої сівалки, зменшується навантаження 
на неї, економиться час і кошти.  

6. Стовідсоткова доступність для рослин 
водорозчинних сполук у складі мікрограну-
ли та відносно малі дози її внесення потре-
бують суттєво менше вологи на розчинення 
цих стартових добрив. Водночас цей вид 
мінеральних добрив у рази менше засолює 
та не закислює ґрунти, а отже, в такий спосіб 
ми дбаємо й про екологію.

Компанія ТIMAC AGRO в цьому напрямі 
пішла ще далі – розробила мікрогранулу, що 
містить не тільки макро-, мезо- та мікроеле-
менти, а ще й запатентований біостимулятор 
кореневої системи – Physio+, отриманий із 
екстракту морських водоростей, який макси-
мально стимулює розвиток кореневої системи 
й покращує мінеральне живлення загалом. 

Також у складі цієї мікрогранули є спеціально 
розроблений компонент реактивного кар-
бонату кальцію, що сприятиме розкисленню 
ґрунту навколо коренів рослини, відтак ство-
рюватимуться максимально комфортні умови 
для її росту в перші місяці розвитку.

В портфоліо компанії є також рідкі старто-
ві добрива із нормами внесення 20 л/га, які 
теж у своєму складі мають на 100% водороз-
чинний та доступний для рослини фосфор, 
а також той самий біостимулятор розвитку 
кореневої системи, що й у мікрогранулі – 
Physio Pro. Це так звана рідка мікрогранула.

Досвід партнерства 
– Із компанією «ТIMAC AGRO Україна» ак-

тивно співпрацюємо вже понад 3 роки, – роз-
повідає Дмитро Сигида, менеджер з оптової 
торгівлі компанії ТОВ «Спектр-Агро». – Наші 
клієнти вже не перший рік переконуються в 
ефективності технологічних рішень у жив-
ленні саме від цієї компанії. Як і в минулому 
році, доволі засушливому для Черкащини й 
для більшості областей України, так і в ниніш-
ньому – надзвичайно сприятливому році для 
врожаю ярих культур, добрива ТIMAC AGRO 
проявили свою максимальну ефективність.

Особливу увагу я хотів би звернути на 
мікрогранульовані добрива цієї компанії – 
Physiostart та Greenstart. Зокрема, як і торік, 
так і цьогоріч, такі клієнти, як: СГ ПП «Олек-
сандрівка», ТОВ «Дубова», ПП «Рогова», ТОВ 
«Бест Потейто» переконалися в ефективності 
цього типу продуктів. Спеціально для цих гос-
подарств ми разом із консультантом з жив-
лення від «ТIMAC AGRO Україна» розробили 
повну технологію живлення ярих польових 
культур за використання Physiostart у цій тех-

нології, що забезпечило прибавку врожаю та 
покращило економіку їх вирощування.

Ефективність цих видів стартових до-
брив підтверджена роками випробувань та 
практикою застосування в багатьох облас-
тях України. Зокрема, це чітко демонструє 
досвід ТОВ «Бест Потейто», яке є одним 
із провідних господарств у Центральній 
Україні з вирощування картоплі чіпсового 
напряму. Наша команда фахівців у жив-
ленні рослин спільно зі своїм партнером та 
дистриб’ютором ТОВ «Спектр-Агро» роз-
робили систему живлення, куди входять ці 
два продукти стартових добрив (Physiostart 
та BRIO P). Ця технологія вже не перший рік 
показує позитивну динаміку і високий рі-

вень економічної ефективності під час ви-
рощування картоплі.

Як відомо, картопля має відносно слабку 
кореневу систему й спроможність зонду-
вати ґрунт на предмет елементів живлення, 
зокрема фосфору, який є маломобільним у 
ґрунті. Також картопля – це та культура, яка 
свій урожай формує безпосередньо на коре-
невій системі, відтак вкрай важливо працю-
вати в напрямку розвитку саме цього органу. 
Біостимулятор Physio+, що входить до цієї 
лінійки добрив, чудово виконує поставлені 
завдання та максимально розвиває коре-
неву систему, зокрема й підземні столони, 
на яких формується велика кількість бульб. 
Завдяки цій технології господарство отримує 
високий вихід товарної картоплі з гектара та 
високу якість продукції.

Утім, не можна не враховувати тенденцію 
нинішнього, надзвичайно неординарного, 
року на ринку добрив в Україні та світі в 
цілому – ціни на традиційні добрива пере-
вершують усі історичні максимуми. Це спри-
чинено низкою факторів подорожчання си-
ровини для їх виробництва в усіх куточках 
світу. Тож погектарні витрати господарств 
на живлення рослин збільшилися майже 
втричі. При цьому ціна на мікрогранульова-
ні добрива зросла несуттєво, що пояснюєть-
ся тим, що левову частку від їхньої вартості 
становить не сировина, а технологія. Отже, 
цьогоріч, як ніколи раніше, буде актуальним 
ввести до своєї технології саме мікрограну-
льовані та рідкі стартові добрива від компа-
нії «ТIMAC AGRO Україна». Якщо, звісно, ви 
хочете забезпечити розкриття максималь-
ного потенціалу культур, майже не збільшу-
ючи витратної частини на їх вирощування.

Михайло Палій,
продакт-менеджер 

ТОВ «ТIMAC AGRO Україна»

Мікрогранульовані 
стартові добрива – 

марнотратство чи панацея?!
Поліпшення економіки вирощування польових культур

З

Мікрогранульовані стартові добрива продовжують завойовувати почесне 
місце серед стартових комплексних добрив. Ці комплекси поживних речовин 

розроблені з метою максимального стимулювання та підтримки рослин 
у один із найкритичніших періодів розвитку – проростання. 

Це головний енергорушій рослини під час росту.
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араз, напевно, більшість читачів по-
думає про автопілоти, диференційоване 
внесення добрив, РТК-сигнали, відключен-
ня секцій та багато іншого. Це ті речі, що 
на слуху в усіх, і тільки лінивий або німий 
про них не говорить. Ви відразу відчули 
певну іронію в сказаному, незважаючи на 
те, що це дуже популярний сьогодні на-
прям, навіть тренд, я б сказав. Тренд, який 
формується першочергово не з попиту, а 
з пропозиції. Проте сьогодні мова буде не 
про формування ринку та його особливості 
формування й роботи, а про ефективність 
роботи всіх елементів на ваших полях. 

Сьогодні хотів би поговорити про успіх і 
ефективність під час роботи з елементами 
точного землеробства. Диференційоване 
внесення, як елемент точного землеробства, 
справді, має право на існування. Ми заходимо 
в ці практики із його використання тому, що 
нам говорять про економію коштів, правиль-
не розподілення добрив на полі відповідно до 
зон забезпеченості елементами, раціональне 
й ефективне використання ресурсів, і тому 
диференційовані практики внесення добрив 
виступають у ролі рятівного жилета. 

Це має такий вигляд: мало калію на ді-
лянках – вносимо більшу кількість добрива 
і вирівнюємо поле за калієм, багато калію – 
вносимо його менше або взагалі не вноси-
мо. З фосфором – те ж саме. І це стосується 
будь-якого елемента. Все правильно, все 
раціонально й ефективно… поки що. Про-
те чи успішною та ефективною буде ваша 
спроба в диференційованому розкиданні 
добрив, навіть не беручи наразі до уваги 
витрати на придбання розумного розкида-
ча вартістю від 15 до 30 тис. дол. або навіть 
у разі переобладнання існуючого для змен-
шення витрат. Чи існує ризик того, що ваші 
старання були марними й ви не отримаєте 
жодного ефекту від витрачених (читайте – 
інвестованих) часу та грошей? Існує! Ризик по-
лягає в тому, що на перший погляд очевидні 
речі, як-от робота з диференційованим вне-
сенням добрив на ділянках з не однорідним 
розподіленням елементів на полі часто немає 
нічого спільного із майбутньою врожайністю. 
Наприклад, робота з внесення калійних до-
брив та «вирівнювання» за калієм – це просто 
вирівнювання забезпеченості поля калієм. 

Ми задоволені собою і нашими новими 
здобутими навичками роботи в «точному 

землеробстві», освоївши складну техніку та 
сучасні технології зробили все правильно з 
технічної точки зору, проте не з точки зору 
врожайності й моделі роботи самого поля. 
Втім, ми можемо не тільки не отримати 
прибавку в урожайності, але й нашкодити. 
Ми, буває, самі дивуємось і кажемо, що 
точне землеробство – все то «єресь» та про-
паганда, що воно не працює, дуже дороге 
для запровадження і т.д. Нижче наведу вам 
приклад (і він далеко не єдиний, але дуже 
показовий), де очевидним є дефіцит еле-
мента, проте ані кластерний, ані кореляцій-
ний аналіз усіх елементів його не показує – і 
це очевидно – зв’язку врожайності з рівнем 
забезпеченості елементом у полі. 

У даному випадку головною проблемою 
подібного підходу до внесення є загально-
прийнята класифікація та лабораторні рівні 
елементів. Вони для кожного методу визна-
чення елементів різні, втім, незалежно від 

методу та кількісного виразу (і навіть неза-
лежно від лабораторії, де ви робите аналіз) 
у вас буде розуміння «дуже низького рівня, 
низького, середнього і т.д.». І ми прийма-
ємо рішення, як правило, орієнтуючись на 
рівень елемента, діємо й маємо наслідки, 
які обходяться дуже дорого. Це найбільша 
смута сьогодення. Ми так робимо практично 
все. Таку модель поведінки ми приносимо 

в агросектор просто з нашого життя. Коли в 
нас температура – ми приймаємо жарозни-
жувальне, коли проблеми з тиском, так само 
– аптека і таблетка. Нікому не цікаво дізна-
тись справжню причину появи симптомів, і 
ми продовжуємо симптоматичне лікування 
за принципом того, що показують по телеві-
зору і що продають в аптеках. 

Нам побудували зрозумілу модель: ро-
биш аналіз – отримуєш карти та рекомен-
дації – отримуєш карти для диференційо-
ваного внесення добрив – економиш гроші 
й добрива і ще й підвищуєш урожайність! 
Просто, зрозуміло, казково! Зрозуміла по-
слідовність дій для більшості фермерів. А як 
зрозуміло, то ясно за що платиш гроші, а як 
платиш гроші, то млинок крутиться – всі в 
«темі», як то кажуть. Усім добре! Так може 
бути і комусь поталанить (є й такі випад-
ки, коли дифвнесення справді має ефект 
очевидний), проте більшість із тих, хто мав 

досвід таких робіт не дасть мені ввести вас в 
оману. Ефективність якщо і є, то дуже неви-
сока. І причини я вам назвав. 

МИ НЕ ПРАЦЮЄМО ЗА ЛІМІТУЮЧИМИ 
ЕЛЕМЕНТАМИ – ми працюємо на вирівню-
вання елемента в полі. Це часто зовсім не 
споріднені речі. Навіть за умови «вдалого» 
диференційованого внесення, коли є резуль-
тат, знайте – що він міг бути більшим, якби 

працювали не тільки за рівнем елемента, а ще 
й щодо потрібного елемента. Елемента, який 
РЕАЛЬНО впливає на врожайність. На фото 1 
зображена карта забезпеченості калієм і ви-
ділені зони низького забезпечення. Вони ма-
ють у середньому рівень 145 мг елемента на 1 
кг ґрунту або 145 ppm (проміле). Це рівень за-
безпеченості нижче середнього. І є ділянки із 
рівнем забезпеченості елементом приблизно 
200 ppm. 

На фото 2 маємо карту врожайності поля, 
і навіть неозброєним оком видно, що ділян-
ки із більшою врожайністю розташовані в 
зоні низького забезпечення калієм. І навіть 
після проведення кореляційного аналізу 
(фото 3) ми також отримуємо підтверджен-
ня наших візуальних спостережень про те, 
що зв’язку між рівнем забезпеченості поля 
калієм і врожайністю немає або він негатив-
ний. Натомість, є інші важливіші елемен-
ти або чинники, на які слід звернути увагу 
ПЕРШОЧЕРГОВО! Тобто внесення й підняття 
рівня калію в полі (стосується тільки цього 
поля – всі поля різні) може знизити врожай-
ність. І так, щоб ви розуміли, і відбуваєть-
ся сьогодні. Ми ж отримаємо врешті-решт 
задоволення не від піднятого рівня калію, а 
від як мінімум вирівняної й підвищеної вро-
жайності. Ось ключова відмінність у підхо-
дах ефективності всіх наших інвестицій. 

У мене немає наміру зневажити сучасні 
практики та елементи точного землероб-
ства. Ідея моя сьогодні в тому, щоб ми ро-
били ті речі, яких уже навчились ще ефек-
тивніше, ще краще. В кожного поля своя 
модель поведінки і своя модель роботи з 
елементами, оскільки це відкриті системи. 
Настільки відкриті, що навіть сукупності 
1000 факторів буде недостатньо для її про-
гнозування. Ми можемо лише навчитись 

помічати ці залежності та використовувати 
їх як фактор прийняття рішень. 

Як висновок хотів побажати всім гарних 
урожаїв і починати свою ходу з точним 
землеробством із картами врожайності. 
Важливішого елемента для господаря землі 
просто немає. Це якщо хочете, як кардіогра-
ма вашого поля. Більше того, навіть якщо ви 
поки не плануєте точні практики внесення, 
наявність карти врожайності вже допоможе 
вам проаналізувати ситуацію на полі й зро-
бити правильні висновки. З досвіду скажу, 
що ми втрачаємо на полях до 15% врожаю 
за технічних проблем, які часто відразу вид-
но на карті врожайності, а не через те, що не 
користуємось сучасними технологіями. 

Ми з вами загалом дуже далеко зайшли 
в технологічності сільського господарства, 

а перенавчатись складно. Більшість поми-
лок ми робимо тому, що не бачимо ціліс-
ної картини того, куди можемо рухатись 
і з якою послідовністю. Що буде нашим 
першим кроком, що наступним? Складні за-
питання. Так от, відповідь на наше перше з 
вами запитання у назві публікації полягає в 
системності підходу. Ми повинні бачити ці-
лісну картину й напрямок руху, щоб бачити 
куди йдемо та завжди мати відповідь на за-
питання ЧОМУ? ми робимо ті або інші речі, 
бо охочих сказати нам ЩО? робити завжди 
вистачало!

Валентин Ємець, 
Менеджер по системам точного землеробства, 

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

У чому секрет успіху роботи 
з елементами точного 

землеробства?
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Сервіс  СПЕКТРСПЕКТР Сервіс   

ехнології не стоять на місці, разом 
з цим підвищується продуктив-

ність сільськогосподарських підприємств 
та фермерських господарств. Компанія 
«Спектр-Агро», в свою чергу, розвиваєть-
ся і розширює спектр техніки й обладнан-
ня. Тому виникла потреба в системах для 
точного землеробства, а особливо в систе-
мах автоматичного водіння та точні GNSS 
(Global Navigation Satellite System) сигнали. 
Наша команда стояла перед вибором: взя-
ти один із розкручених брендів, таких як 

Trimble чи Raven, а потім конкурувати між 
різними дилерами та субдилерами (яких за 
трімблом більше 10-ти), або знайти щось 
нове. Глобалізація і доступність інформа-
ції дає змогу отримати власний продукт за 
дуже короткий час. Майже пів року фахівці 
компанії проводили порівняльний аналіз 
різних брендів і виробників ЕОМ облад-
нання для точного землеробства. В резуль-
таті ми отримали найдоступніший продукт 
на ринку в своєму класі, а за функціями та 
можливостями він навіть перевершує кон-

курентів. Пропонуємо вашій увазі лінійку 
високоточного обладнання для землероб-
ства майбутнього.

Монітор діагоналлю 10”, який під-
тримує ISOBUS, працює за картами-за-
вданнями (підтримує такі формати, як 
ISOXML, SHP) та підтримує функцію ав-
торозвороту й планування маршрутів.

Отримали 3 типи автопілотів: гідрав-
лічний, електричний (2 типи) і на техніку 
з підготовкою до автопілоту. Всі автопі-
лоти можуть працювати з точністю RTK.

Щодо точних сигналів, маємо най-
більший у лінійці крок за тарифними 
планами на платний супутниковий сиг-
нал точністю 15, 10 та 5 см. Також маємо 
і підтримку RTK-сигналу точністю 2,5 см. 
А найближчим часом запропонуємо до 
продажу базову станцію RTK.

Мабуть, вам цікаво, як ми отримали та-
кий результат!? Як розповідали раніше – 
в час глобалізації немає нічого немож-
ливого. Насправді в світі є тільки кіль-
ка виробників GNSS (Global Navigation 
Satellite System) обладнання, зокре-
ма це: Trimble, Hemisphere, Novatel, 

Topcon. Так, наприклад, виробники 
обладнання для точного землеробства 
Raven та Ag Leader самі не роблять 
GNSS приймачі, а купують їх у компа-
нії Novatel, навіть такий гігант, як John 

Deere використовує GNSS приймачі не 
власного виробництва.

За основу GNSS обладнання взятий 

Hemisphere, який займає лідируючі по-
зиції на світовому ринку та має гнучку ці-
нову політику. Тож ми отримали хорошу 
якість за доступну ціну.

Щодо автопілотів та моніторів, тут ми 
обрали компанію Novariant, яка в 1992 
році розробила свій перший автопілот 
(спочатку його використовувало бага-
то виробників обладнання для точного 
землеробства, приміром, Raven). Ком-
панія Novariant і зараз постачає свої 
рішення великій кількості виробників 
обладнання для точного землеробства. 
Щоб зрозуміти весь масштаб компанії, 
пропонуємо подивитись на зображен-
ня з партнерами компанії, найвідоміші 
з них: Ag Leader, TeeJet, Arag, Müller 

Electroniks. 
Тобто ми маємо автопілоти, які пере-

вірені часом і демонструють неперевер-
шену якість водіння. Що стосується на-
явної модельної лінійки, ми пропонуємо 
досконалий та зарекомендований часом 

електричний (механічний) автопілот (так 
би мовити «систему підрулювання»). Та-
кож у лінійці є електричний автопілот, 
який встановлюють безпосередньо на 
рульову колонку замість штатного руля. 
Цей автопілот має кращий час реагуван-
ня і безщітковий двигун, що дає змогу 
досягти чудових показників водіння на-
віть на тракторах типу МТЗ. 

А найголовніше те, що автопілоти цьо-
го типу можна встановлювати на садові 
трактори з відкритою кабіною, адже ми 
маємо ступінь захисту IP67. Також на ці 
електричні автопілоти можемо додатко-
во вмонтовувати датчик кута повороту 
коліс, що підвищує точність ведення ав-
топілота до рівня RTK (2,5 см), тобто для 
роботи в садах та в овочівництві – чудо-
ве рішення. 

Ми також маємо рішення для підготов-
леної техніки – близько 2 тис. профілів 
машин, із якими сумісний наш автопілот. 
Це такі виробники, як Deutz Fahr, John 

Deere, Case, New Holland, Fendt та ін. 
Що стосується непідготовленої техніки, то 
й це не проблема! Є комплекти практично 
на будь-який трактор чи комбайн. Гідрав-
лічні автопілоти можна встановлювати 
на всю лінійку нашої самохідної техніки: 
трактори, комбайни, обприскувачі.

Для зернозбиральної техніки пропону-
ємо систему моніторингу врожайності на 
комбайни. За допомогою такої системи 
картографування можна отримати кар-
ту врожайності або вологості врожаю на 
кожному полі. Система включає в себе 
датчики врожайності та вологості зерна, 
й придатна для картографування май-
же всього переліку зернових і технічних 
культур. 

Сергій Лець,
Менеджер по системам точного землеробства, 

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

Спектр Nav
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Техніка  СПЕКТРСПЕКТР Техніка 

хот. Це зменшує завантаженість молотиль-
ного барабана та, відповідно, травмованість 
зерна. П’ять клавіш соломотрясу закритого 
типу й двокаскадні решета в поєднанні з ви-
сокопродуктивним вентилятором забезпе-
чують високий ступінь очищення зерна.

Зернозбиральний комбайн обладнано 
високопродуктивним вентилятором очи-
щення із перехресним потоком, двосто-
ронньою системою домолочування DRG із 
двостороннім поверненням вороху на гро-
хот. Зерновий бункер ємністю 7000 л, швид-
кість вивантаження зерна – 70 л/с.

С7206 Е3А Extra Power  класичний кла-
вішний комбайн, шість клавіш соломотря-
су відкритого типу. На ньому встановле-
ний дизельний двигун Deutz TCD 2013 L06 
4V, 6 циліндрів об’ємом 7,2 л, паливна 
система common rail TIER III, потужність – 
269 kW/366 к.c. Зернова жатка завширшки 
7,2 м та з автоматичним контролем висоти 
зрізу. Похила камера має 3-ланцюговий при-
ймальний транспортер і електричний реверс. 
Молотильний барабан шириною 1520 мм та 
600 мм в діаметрі, 8 бичів із базовим регулю-
ванням оборотів у межах 420 – 1250 об./хв. 

С7206 Е3А Extra Power має такі технічні 
характеристики: турбосепаратор діаметром 
590 мм, п’ять позицій налаштування від 
25 до 65 мм, швидкість – 775 – 410 об./хв. 
Підбарабання на 15 секцій, 121° кут обхвату, 
незалежне спереду та ззаду регулювання 
зазору підбарабання, напрямні пластини із 
зовнішнім керуванням. Монолітний грохот 
із двокаскадним попереднім просіювачем. 
Високопродуктивний вентилятор очищен-
ня з перехресним потоком. Двостороння 
система домолочування DRG, із двосторон-
нім поверненням вороху на грохот. Зер-
новий бункер ємністю 9500 л, швидкість 
вивантаження зерна – 90 л/с. Паливний 
бак на 750 л. Трансмісія гідростатична із чо-
тирма механічними передачами. Закритий 
центр гідравлічної системи. Commander cab 
EVO II, кабіна оператора із базовим освіт-
ленням. Система CCM (комбайн контроль 
менеджмент) для управління та діагности-
ки. Система опалення і кондиціонування.

Телескопічні навантажувачі представ-
лені чотирма моделями. Це Runner 35.7, 

Agri Max 45.8, Agri Plus 40.7 та Agri Tech 

35.7. Вантажопідйомність цих моделей ста-
новить від 3500 до 4500 кг за висоти підйому 
7 та 8 м. Моделі обладнанні перевіреним і 
надійним 127-сильним двигуном FPT (Iveco). 
На них встановлені мости відомої фірми 
Dana та гідравлічна система BOSCH Rexroth.

Моделі Runner 35.7 і Agri Max 45.8 об-
ладнані гідростатичною коробкою передач, 
перевагою якої є плавність ходу переміщен-
ня та можливість використовувати педаль 
шагового ходу.  На моделі Agri Plus 40.7 вста-
новлена коробка Powershift, яка призначена 
для передавання більшого тягового зусилля. 

Навантажувач Agri Tech 35.7 має 
більше функціональних можливостей 
та деякі відмінності. На цій моделі стоїть 
такий самий двигун, як і на попередніх 
моделях. Відмінністю є встановлення 
системи зменшення викиду відпрацьо-
ваних газів AdBlue, а також коробка Vario 
System, що поєднує в собі основні пере-
ваги як гідростата, так і Powershift. Осо-
бливою функцією є встановлений на пе-
редньому мосту циліндр для поперечного 
вирівнювання. Ця функція необхідна для 
частого використання навантажувача під 
час завантаження чи розвантажування 
піддонів на нерівній поверхні.

Всі моделі мають комфортну кабіну, облад-

нану системою кондиціонування та опалення. 
Аналізуючи модельний ряд представле-

ної техніки, кожен фермер може зорієнту-
ватись і підібрати для свого господарства 
необхідний парк залежно від потреби та 
фінансових можливостей. 

Василь Ачкевич, 
Менеджер з постачання,

Vasyl.Achkevych@spectr-agro.com, 
0678015550,

Олександр Ворона, 
Менеджер з постачання,

Oleksandr.Vorona@spectr-agro.com, 
067 51 687 53

«Спектр-Агро» пропонує широку модель-
ну лінійку тракторів Deutz-Fahr від 115 до 340 
к.с. Досить цікавою моделлю є AGROFARM 

115G, який теоретично приходить на зміну 
МТЗ. Трактор виготовлений на заводі в Італії. 
Двигун чотирициліндровий фірми SDF Deutz 
із робочим об’ємом 4000 см3, обладнаний 
турбоінтеркулером. Максимальна потуж-
ність, яку видає цей двигун, становить 110 к.с. 
Максимальний крутний момент – 396 Нм, що 
дає змогу виконувати безліч сільськогоспо-
дарських операцій без втрати потужності. 

Базова модель обладнана 5-ступінчастою 
коробкою передач із трьома діапазонами, 
що в сумі дають 15 передач переднього та 
зад нього ходу. Як опція може бути встанов-
лена коробка передач із дільником Hi-Lo. 
Таке поєднання розширює діапазон швидко-
стей до 30-ти переднього та 30-ти заднього 
ходу. Вантажопідйомність навіски – 4800 кг. 
На тракторі встановлені розбірні колісні 
диски, що дають змогу регулювали ширину 
колії в межах від 1500 до 2130 мм. 

Для тих фермерів, хто хоче отримати на-
дійний трактор, але за меншу ціну, ми про-
понуємо дві моделі тракторів, які виготовле-
ні на китайському заводі Deutz. Це модель 

145-сильного трактора 6145W HD та 
180-сильного 6180W PROFI. Основними 
перевагами цих моделей є простота кон-
струкцій в поєднанні з необхідними функ-
ціями. Обидві моделі мають 4-ступінчасту 
механічну коробку передач, яка видає 24 
передачі переднього та 12 передач заднього 
ходу. Вантажопідйомність задньої навіски 
становить 5500 кг – трактора 6145W HD та 
6850 кг – 6180W PROFI.

Наступними в продуктовому портфоліо 
є трактори 6175 G AGROTRON та 6205 

G AGROTRON. Модель 6175 G має номі-
нальну потужність 171 к.с., 4-ступінчасту 

коробку передач та 5 ступенів Power Shift, 
що в сумі має 24 передачі переднього і 12 
передач заднього ходу. За маси в 7300 кг 
вантажопідйомність задньої навіски сягає 
9700 кг. Трактор 6205 G має потужніший си-
ловий агрегат на 200 к.с., 5-ступінчасту ко-
робку передач та шість ступенів Power Shift. 
Також на тракторі встановлені більші за 
типорозміром шини, що в поєднанні з по-
тужним двигуном дають змогу виконувати 
різноманітні сільськогосподарські роботи.

Трактор X 720 DCR від Deutz це, без 
сумніву, польовий трудяга. Має двигун 260 
к.с. Коробка передач 6-ступінчаста, яка має 
40 передач переднього та 40 передач за-
днього ходу. Такий широкий вибір передач 
допомагає оптимально підібрати необхідну 
передачу відповідно до умов роботи й на-
явного обладнання, а також оптимізувати 
витрату палива. За загальної ваги трактора 
10 500 кг вантажопідйомність задньої наві-
ски становить 10 500 кг.

Найбільшими тракторами нашого модель-
ного ряду є AGROTRON 8280 та AGROTRON 

9340. Вони мають 268- і 232-сильний двигу-
ни відповідно. Обидва обладнані автома-
тичною коробкою передач TTV TERRAMATIC. 

Трактор AGROTRON 8280 за загальної ваги 
10 200 кг має вантажопідйомність навіски 
11 100 кг. AGROTRON 9340 має вагу 12 000 кг 
та вантажопідйомність задньої навіски 
12 000 кг, а передньої навіски – 5000 кг.

Зернозбиральні комбайни представлені 
двома моделями. Це серія С6205 та С7206 
TS. Серія С6205 – класичний клавішний 
комбайн, на якому встановлено шестицилін-
дровий дизельний двигун Deutz TCD 2012, 
об’ємом 6000 см3. Номінальна потужність 
становить 211 к.с. Агрегатується з зерновою 
жаткою 6,3 м із автоматичним контролем ви-
соти зрізу. Похила камера із 3-ланцюговим 
приймальним транспортером. На комбайні 
встановлено електричний реверс похилої 
камери. Молотильний барабан має ширину 
1270 мм та 600 мм у діаметрі, на якому вста-
новлено 8 бичів, що дає змогу безперебійно 
працювати в складних умовах підвище-
ної вологості чи засміченості. Регулювання 
обертів молотильного барабана перебуває в 
межах 420–1250 об./хв. У базовій комплек-
тації встановлено знижувальний редуктор 
молотильного барабана до 210 об./хв, а та-
кож запатентовану систему домолочування 
із двостороннім поверненням вороху на гро-

Конкурентний дилер 
сільськогосподарської техніки

Компанія «Спектр Агро» у 2021 році стала дилером тракторів і 
комбайнів німецького виробника Deutz-Fahr та італійських телескопічних 

навантажувачів Dieci. На ринку представлена велика кількість тракторів 
і комбайнів різних фірм-виробників. Усі вони мають подібні функції 

та, відповідно, свої переваги й недоліки. Наша мета розповісти 
та орієнтувати фермера в правильному виборі трактора і комбайна 

для виконання конкретних завдань виробництва. 
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е в 90-х роках минулого сто-
ліття Україна почала реформувати земельні 
відносини в країні (розпаювання земель, 
колгоспів і радгоспів між їхніми членами, 
індивідуальна приватизація, викуп та ін.) й 
рухатися в напрямі вільного обігу земель 
сільськогосподарського призначення. Од-
нак, лише зараз, після майже 20 років мо-
раторію на відчуження, землевласники от-
римали право на розпорядження землею 
сільськогосподарського призначення, але з 
певними обмеженнями. 

Так, 1 липня 2021 року набув чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо умов обігу зе-
мель сільськогосподарського призначення» 
(далі – Закон), прийнятий ще в березні мину-
лого року, так званий закон про ринок землі. 

Закон передбачає такі етапи скасування 
заборони на відчуження земельних ділянок 
с.-г. призначення приватної власності:
• із 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року 

дозволяється обіг земель між громадяна-
ми України, державою, територіальними 
громадами;

• з 1 січня 2024 року – за участі юридичних 
осіб, створених за законодавством Украї-
ни з певними обмеженнями;

• після схвалення рішення на референдумі – 
за участі іноземних юридичних осіб та гро-
мадян.
У той же час забороняється відчуження 

земель державної та комунальної власності. 
Винятками стануть землі селянського (фер-
мерського) господарства державної та кому-

нальної власності, які належать громадянам 
на праві постійного користування, довічного 
успадкованого володіння. Такі особи мати-
муть право їх викупити із розстроченням оп-
лати до 10 років. Також землі державної та 
комунальної власності можна буде отримати 
у користування на земельних торгах.

Таким чином, із 1 липня 2021 року до 31 
грудня 2023 року продаж с.-г. земель буде 
дозволено між громадянами України, дер-
жавою та територіальними громадами. Гро-

мадяни зможуть придбати не більше 100 га
«в одні руки». І лише з 1 січня 2024 року фі-
зична особа зможе придбати до 10 000 га.

З 1 січня 2024 року на ринок землі вий-
дуть юридичні особи, створені за законо-
давством України, але теж із певними об-
меженнями. Для них законодавець також 
встановлює обмеження у 10 000 га. При 
цьому необхідно буде враховувати також 
сукупний обсяг землі с.-г. призначення, 
яким володіють на праві власності кінцеві 

бенефіціарні власники такої юридичної особи. Юридичні особи – на-
бувачі права власності на землю – повинні будуть відповідати вимо-
гам прозорості корпоративної структури, зокрема не містити «зайвих 
ланок», мати у складі виключно громадян України, територіальні 
громади або державу. Також встановлюється заборона юридичним 
особам (як нерезидентам, так і резидентам) набувати корпоратив-
ні права юридичних осіб-власників сільськогосподарських земель. 
Однак ця норма може бути скасована за результатами референдуму.

Також варто звернути увагу на низку заборон до набуття права 
власності на землі с.-г. призначення, як-от – заборона юридичним 
особам-нерезидентам на набуття права власності на с.-г. землі, що 
розташовані ближче 50 км до державного кордону; заборона на-
буття с.-г. землі юридичним особам, що містять у своєму складі за-
сновників/бенефіціарів з держави-агресора чи держави-окупанта; 
заборона набуття землі особами, які належать або належали до те-
рористичних організацій, юридичними особами, у яких учасником є 
іноземна держава або в яких неможливо встановити кінцевого влас-
ника, особам, щодо яких застосовано санкції, та ще низка заборон.

Статтею 132 Земельного кодексу України передбачено істотні умови 
договору купівлі-продажу земельної ділянки. Зокрема, він має містити 
інформацію щодо сторін договору, місце розташування земельної ділян-
ки, її кадастровий номер, цільове призначення, склад угідь, документ, що 
підтверджує право власності, відомості про обмеження. Тому до укладен-
ня договору його сторонам необхідно ретельно підготуватися. Зокрема, 
впевнитися, що земельній ділянці присвоєно кадастровий номер (її заре-
єстровано в Державному земельному кадастрі, що підтверджується витя-
гом із нього), перевірити наявність реєстрації права власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень (мати відповідний витяг). Також слід враховувати переважне право 
викупу, яке належить співвласникам землі та орендарям, окрім певних 
винятків. Варто зазначити, що таке переважне право може бути переда-
но іншій особі, щоправда лише один раз, про що необхідно повідомити 
власника протягом 3-х робочих днів. Не в останню чергу слід звернути 
увагу про наявність прав третіх осіб на користування нею – зміна власника 
земельної ділянки не припиняє дію вже укладених договорів оренди, ем-
фітевзису, як і не є підставою для внесення змін до них. Також важливими 
нюансами є: фінансовий моніторинг покупця, який зобов’язаний підтвер-
дити джерело набуття коштів; ціна продажу не може бути меншою за нор-
мативну грошову оцінку земельної ділянки; для фізичних осіб-покупців 
обов’язковою є експертна грошова оцінка землі перед продажем.

У разі порушення умов обігу земель сільськогосподарського при-
значення до порушників передбачено застосування санкцій у вигляді 
конфіскації землі чи визнання угод недійсними. Конфіскація земель-
них ділянок (надмірно набутої їх площі) проводитиметься на підставі 
рішення суду за позовами Держгеокадастру. Власник земельної ді-
лянки, що допустив порушення, матиме право на отримання ком-
пенсації вартості земельної ділянки, визначеної за результатами зе-
мельних торгів (за вирахуванням витрат на їх проведення).

Наразі, після набуття чинності Законом, вже вийшли на поверхню 
багато проблем, що перешкоджають вільному обігу земель, як-от 
невідповідність фактичних меж земельної ділянки межам, закріпле-
ним у документації, відсутність правовстановлюючих документів, не-
точності в них, відсутність/неточність даних Державного земельного 
кадастру та багато інших. 

Однак, незважаючи на ці проблеми, цей Закон є першим кроком до 
запуску ринку с.-г. землі в Україні, законодавець обіцяє врегулюва-
ти всі виникаючі проблеми у найкоротші строки. Крім того, етапність 
введення Закону в дію дає час як покупцям, так і продавцям оцінити 
всі свої можливості та активи й стати учасником ринку в найвигідні-
ший для себе для себе спосіб.

Ольга Малород,
Юрист,

Olga.Malorod@spectr-agro.com,
067 801 57 57

Ринок землі в Україні

Щ



Модельний ряд тракторівDeutz-Fahr від 110 к.с. до 340к.с.

5-ти та 6-ти клавішні зернозбиральні комбайни Deutz-Fahr із жатками 6,3 та 7,2м.

ТОВ «СПЕКТР-АГРО»

м. Обухів, вул. Промислова, 20

моб.: + 38 (067) 434 47 26 - Центральний офіс

моб.: + 38 (067) 402 86 08 - Центральний регіон

www.spectr-agro.com

моб.: + 38 (067) 404 52 23 - Західний регіон

моб.: + 38 (067) 402 86 23 - Східний регіон

моб.: + 38 (067) 247 77 90 - Сервісна служба

моб.: + 38 (067) 441 41 73 - Запчастини

СПЕКТР САД - 
НОВА ТОРГОВА МАРКА, «СПЕКТР-АГРО»! 

ПРОДАЄМО ТІЛЬКИ ЯКІСНУ

 І ОРИГІНАЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ

Засоби Захисту Рослин: Самміт-Агро, Syngenta, SBM (Bayer).

Насіння Овочевих: Hazera, Syngenta, Bejo, Rijk Zwaan.

Стимулятори Росту: Daymsa.

Мікродобрива - Terra-Tarsa.

Ручні обприскувачі – Matabi.

МИ ЦІНУЄМО ВАШ ЧАС 

На сайті spectrsad.com завжди актуальні ціна, наявність та опис товару. 

Гаряча лінія

0800339539

Сайт

SPECTRSAD.COM

Працює система

Онлайн оплати

Відправлення замовлень

Кожного дня



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

+38 067 405 69 67

Київське представництво     

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

+38 067 657 02 49

Лозівське представництво

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

+38 067 443 42 29

Луганське представництво

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

+38 067 232 84 15

Львівське представництво

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

+38 067 824 21 24

Миколаївське представництво

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

+38 067 448 38 79

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

Одеське представництво

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

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

Полтавське представництво

36000, 
м. Полтава, 
вул. Тевелєва, 2

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

Рівненське представництво

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

+38 067 322 25 68

Сумське представництво

40000, 
м. Суми, 
вул. Кооперативна, 19

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

Тернопільське представництво

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

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

Харківське представництво                         

63600, 
смт. Шевченкове, 
вул. Центральна, 39

+38 067 547 77 03

Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008, 
м. Херсон, 
Бериславське шосе, 29

+38 067 402 80 91

Хмельницьке представництво

29008, 
м. Хмельницький, 
проспект Миру 94/1

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

Черкаське представництво

18034, 
м. Черкаси, 
вул. Онопрієнко, 10

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

Чернігівське представництво     

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

+38 067 445 53 75


