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НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Звязка Олександр 
Миколайович 

Менеджер зі збуту

Освіта: вища, закінчив Сумський 
Державний Аграрний Університет за 
спеціальністю «Агрономія».

Досвід роботи: розпочинав трудову 
діяльність агрономом у ТОВ «Нива», 
працював керівником будівельної 
бригади ТОВ «Дружба Нова», менеджер ТОВ «Агрозахист 
Донбас».

Мій життєвий девіз: «Спокій в душі залежить від думок в 
голові».

Хобі: спорт, подорожі, риболовля, вироби з дерева, 
спілкування з людьми.

Сумське представництво

Ємець Валентин 
Васильович

Менеджер з точного 

землеробства

Освіта: закінчив Київський 
національний економічний 
університет та Національну Академію 
Управління, здобув вищу освіту за 
спеціальністю менеджмент.

Досвід роботи: З 2013 року працюю в сфері обслуговування 
агровиробнків.

Мій життєвий девіз: «Те, що нас не вбиває – робить тебе 
сильнішим.»

Хобі: футбол, книги.

Департамент науково-технологічного 
забезпечення

Желеток Яна Анатоліівна

Адміністратор з обліку та 

адмінстрування

Освіта: бакалавр з права, у 2016 році 
закінчила Міжрегіональну Академію 
Управління Персоналом (МАУП).

Досвід роботи: попереднім місцем 
роботи був ТОВ «Сокар Петролеум» 
(5 років)., Обухівська державна 
виконавча служба (6 міс.)

Мій життєвий девіз: «Ніколи не здавайся».

Хобі: подорожі.

ЦО, Департамент по роботі 
з ключовими клієнтами

Бондар Майя Василівна

Менеджер зі збуту

Освіта: закінчила Харківський 
державний університет харчування 
та  торгівлі за спеціальністю 
товарознавець-комерсант.

Досвід роботи: у 2016 році 
компанія  Альтера Нова в якій я 
отримала початковий досвід роботи. 
Продовжила опановувати основні техніки з продажу 
в ПП «НВФ Юнітек», а згодом у ТОВ Агропром Центр 
Груп.

Мій життєвий девіз: мої принципи досягнення 
ефективності- це єдність зусиль щодо виконання 
цілей і завдань,  концентрація і швидкість, здатність 
відкривати можливості і постійно розвиватися, 
отримувати  нові знання і набувати нових навичок.

Полтавське 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 в майбутнє та впевнено 
йди до своєї мети».

Волинське представництво

Качанюк Олександр 
Йоганнович

Менеджер зі збуту техніки 

Освіта: в 2003 році закінчив 
Вінницький Національний Аграрний 
Університет 

Досвід роботи: був прийнятий до 
ТОВ Донснаб на посаду менеджера з 
логістики.

Далі, майже завжди, працював у сфері продажів в 
аграрному секторі. Працював в таких компаніях як 
Астра, Амако, Ерідон-тех, Полетехніка та ін.

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

Хобі: захоплююсь кулінарією, рибалкою, грибами та 
технікою.

САТ

Шило Андрій 
Володимирович  

Менеджер зі збуту

Освіта: закінчив Харківський 
Державний Аграрний Універсітет 
ім.В.В Докучаєва(1991-1995 р.н ) За 
спеціальністью вчений агроном.

Досвід роботи: з 1996 по 2005 рік 
працював агрономом по насінниству 
в ВАТ Ульянівське, з 2005 по2010 рік головний агроном 
в цьому ж господарстві.  З 2010 по 2020 рік працював 
менеджером зі збуту в ПП Бізон-ТЕХ 2006.

Мій життєвий девіз: «Якщо ви хочете 
добитися успіху,уникайте шести 
пороків:сонливості,ліні,страху,гніву,безділля і 
нерішучестості.»

Хобі: рибалка,садівництво,виноградарство.

Харківське представництво

Стригун Світлана Миколаївна 

Офіс-менеджер

Освіта: 2004 – 2009  - Академія 
муніципального управління, 
Отримала диплом спеціаліста з обліку 
і аудиту 2009 – 2010 – Вища школа 
менеджменту (Варшава, Польща), по 
обміну студентами – проект АМУ 

Досвід роботи: 2018 – 2020 – 
Фахівець з персоналу

4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській 
області, м.Обухів, 2012 – 2014 – Економіст з планування 2 
категорії ДПМ ПАТ “Укртелеком”, 2011 – 2012 – Головний 
спеціаліст відділу з питань захисту осіб, які постраждали 
Внаслідок аварії на ЧАЕС УПСЗН ВК Обухівської міської 
ради, 2011 – провідний спеціаліст бюджетного відділу 
Фінансове управління ВК Обухівської міської ради.

Мій життєвий девіз: «Бути людиною у різних ситуаціях і 
завжди».

Хобі: пробіжки на стадіоні, малювання.

Савлова Мирослава 
Юріївна

HR менеджер

Освіта: Маю дві вищі закінчені 
освіти. За першим фахом перекладач 
французької та англійської мови, за 
другою спеціальністю – юрист.

Досвід роботи: Працюю в сфері 
управлянні людським капіталом з 
2005 року. Останні десять років займала керівні посади в 
міжнародних компаніях.

Мій життєвий девіз: «Побачити краще ніж почути, пізнати 
краще ніж побачити, зробити краще ніж пізнати.»

Хобі: кулінарія, агрономія, великий теніс.

Центральний офіс

Центральний офіс

Козачук Павло 
Васильович,

Регіональний експерт

Освіта: НУБІП агрономічний 
факультет,магістер, спеціальність 
агрономія.

Досвід роботи: 6 років виробництво, 
3 роки ТОВ «Торговий Дім НАСІННЯ».

Мій життєвий девіз: «Бачу мету небачу перешкод», «Життя 
потрібно прожити, а не протліти!»

Хобі: полювання,волейбол,туризм, робота на землі.

Департамент науково-технологічного 
забезпечення 

Петльова Ольга Іванівна,

Менеджер зі збуту

Освіта: дві вищі освіти.

Досвід роботи: в торгівлі з 
2010 року. Безпосередньо в 
сільськогосподарському напрямку з 
2014 року.

Мій життєвий девіз: «Все що не 
робиться, все на краще», « Ніколи не 
зупиняйся», «Скільки б ти не падав, потрібно підніматися і 
йти далі».

Хобі: вишивання та малювання картин, алмазна вишивка.

Хмельницьке представництво

Базалій Сергій Юрійович,

Менеджер зі збуту

Освіта: у 2014 р. з відзнакою 
закінчив навчання в Миколаївському 
аграрному університеті та здобув 
кваліфікацію агроном-дослідник.

Досвід роботи: свою трудову 
діяльність розпочав у ТОВ «Супутник-
Агро». У 2018 р. отримав пропозицію 
працювати в провідному господарстві Миколаївської 
області ТОВ АТФ «Агро-Діло». У 2020 р. почав працювати 
агрономом-консультантом у ТОВ «Торговий Дім «Насіння».

Мій життєвий девіз: «Ніколи не зупиняйся на досягнутому».

Миколаївське представництвоКомпанія «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, розвивається 

та поповнюється свіжими 
головами й силами. До вашої 

уваги представляємо нових 
співробітників у рубриці 

«Нові обличчя».
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Поради партнера СПЕКТРСПЕКТР Поради партнера

початку давайте спробуємо розі-
братися, звідки взагалі взявся цей термін 
«промивання»? Коли десь років 30 тому на 
просапних культурах почали масово вико-
ристовувати ацетохлори, то через деякий 
час було помічено, що особливо після ряс-
них опадів та серйозних злив препарати 
на основі ацетохлору дають сильну фіто-
токсичність на культурні рослини (фото 1). 
При цьому компанії-виробники намагали-
ся приховувати таку інформацію, для того 
щоб не втратити продажі. 
Діюча речовина ацетохлор належить до 
великої групи хлорацетамідів (хлорацета-
нілідів), до якої відносять й інші діючі ре-
човини: метазахлор, пропізахлор, алахлор, 
метолахлор, S-метолахлор. Серед цієї ве-
ликої групи є діючі речовини з більшою 
фітотоксичністю на культуру в умовах над-
лишку вологи, а є й з меншою чи взагалі її 
не мають. До першої групи належать саме 
ацетохлори та деякою мірою пропізахлор. 
При цьому гербіциди на основі вказаних 
діючих речовин дуже ефективні в контро-
лі основних бур‘янів і, крім того, є дешев-
шими порівняно з іншими. Метолахлор та 
диметанамід менш фітотоксичні в умовах 
надлишку вологи, а іноді взагалі не мають 
фітотоксичності. Найменш фітотоксичними 
стосовно культури діючими речовинами є 
метазахлор і S-метолахлор. Останній вхо-
дить до складу гербіцидів Дуал® Голд, При-
мекстра® TZ Голд (Примекстра® Голд). Як 
проявляється ця фітотоксичність? Культурні 
рослини виходять з ґрунту закрученими, 
вузлуватими, втрачають здатність до росту, 
оскільки бічної кореневої системи практич-
но немає (фото 2 та фото 3).
Механізм дії гербіцидів з групи хлорацета-
мідів пов‘язаний із інгібуванням первинно-
го мітозу саме під час проростання насіння 
бур‘янів у ґрунті, а також вони блокують 
розвиток кореневого чохлика, що прикри-
ває, неначе футляр, первинний корінець, 

запобігаючи можливому його пошкоджен-
ню часточками ґрунту. Таким чином, росли-
ни бур‘янів гинуть ще до появи їхніх сходів 

на поверхні ґрунту. Водночас гербіциди з 
групи хлорацетамідів є високоселектив-
ними щодо культури, швидко метаболізу-

ються нею і культурна рослина залишається 
неушкодженою, росте та розвивається, крім 
випадків, коли проходять рясні опади й ча-
стина вказаних вище діючих речовин може 
дати фітотоксичність.
Інший компонент, окрім S-метолахлору, що 
входить до складу гербіциду Примекстра® 
TZ Голд, – тербутилазин. Це інша хімічна 
група, так звані триазини. Серед інших гер-
біцидів «Сингента» до цієї групи відносить 
також прометрин (Гезагард®). Триазини 
діють на фотосинтез, на фотосистему II, 
перешкоджаючи потоку електронів під час 
світлової фази фотосинтезу. І що найцікаві-
ше, вони є дуже селективними до культури, 
швидко метаболізуються нею під час проро-
стання, хоча і потрапляють переважно через 
коріння. При цьому рослини бур‘янів, на-
впаки, засмоктуючи триазини разом із во-
дою з ґрунту, гинуть внаслідок блокування 
фотосинтезу. Отже, зважаючи на механізми 
дії та селективність гербіцидів, ми бачимо, 
що міф про «промивання» Примекстра® 
Голд (TZ Голд), Дуал® Голд та Гезагард® так 
і залишається міфом. Крім того, ще один 
дуже важливий момент, на який, як пра-
вило, чомусь не звертають уваги, – це те, 
що, коли ми сіємо, наприклад, соняшник, 
розташовуємо насіння в ґрунті на глибині 
до 5 см, при цьому на таку ж саму глибину 

ми зазвичай загортаємо і гербіцид. Таким 
чином, соняшник росте та розвивається, так 
би мовити, у хімізованому середовищі, од-
нак чомусь не гине, на відміну від бур‘янів, 
і при цьому швидко метаболізує гербіциди, 
які потрапляють через кореневу систему.
Проте час від часу, особливо після ряс-
них та інтенсивних опадів, фітотоксичність 
ґрунтових гербіцидів проявляється на пер-

ших справжніх листках соняшнику й сої. Це 
відбувається через «відбивання» поверхні 
ґрунту разом із розчиненим у ній гербіци-
дом і потрапляння цього розчину на перші 
справжні листки культури, які тільки почи-
нають переходити до автотрофного жив-
лення та «запускають» фотосинтез. Саме 
так може іноді проявлятися фітотоксичність 
гербіцидів компанії «Сингента», а не внас-
лідок «промивання» й потрапляння через 
коріння.
Постає питання, як можна запобігти такій 
можливій фітотоксичності? На сьогодні най-
дієвішим способом, що дає змогу уникнути 
«відбивання» з поверхні ґрунту, є загортання 
гербіцидів у ґрунт на глибину висіву (пере-
важно на 5 см). Очевидно, що загортання 
означає перемішування гербіциду з ґрун-
том за допомогою культиватора або легки-
ми боронами. Зазвичай ця схема має такий 
вигляд: внесення гербіциду – культивація – 
висів. Зрозуміло, що така схема є традицій-
ною, але вона дає змогу значно зменшити 
ризики фітотоксичності внаслідок рясних 
опадів, коли за годину на поле може випас-
ти майже місячна їх норма. Певна річ, що 
після таких опадів у місцях, де є зниження 
ландшафту, культура опиняється в калю-
жах, разом із розчиненими в них гербіци-
дами, але тут вже нічого не вдієш.
Отже, завдяки аналізу механізмів дії пре-
паратів, польових ситуацій, що трапляють-
ся з року в рік, ми побачили, що міф про 
«промивання» ґрунтових гербіцидів від 
«Сингента» так і залишається міфом, а фіто-
токсичність, яка іноді з‘являється, можлива 
лише внаслідок «відбивання» їх із поверхні 
ґрунту за дуже рясних опадів. Вчасне загор-
тання ґрунтових гербіцидів у ґрунт майже 
унеможливлює розвиток фітотоксичності, 
якщо, звісно, це не ацетохлори чи подібні 
речовини, але водночас дає культурі мож-
ливість успішного старту без бур’янів.

«Промивання» ґрунтових 
гербіцидів – реальність чи міфи? 

С

Існує думка, що після рясних опадів ґрунтові гербіциди здатні 
«промиватися» і пошкоджувати культурні рослини. Мета цієї статті 

спростувати таке твердження й довести, що насправді такого 
«промивання» не відбувається. Для прикладу візьмемо гербіцид 

компанії «Сингента» Примекстра® ТZ Голд.
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Україні найпоширеніші три види при-
хованохоботників, які пошкоджують ріпак во-
сени або рано навесні: капустяний стебловий 
(Ceuthorhynchus quadridens); ріпаковий сте-
бловий (Ceuthorhynchus napi); хрестоцвітий 
чорний (зимовий) (Ceuthorhynchus picitarsis). 
Розвиток кожного виду має свою біологічну 
специфіку, тому доцільно в цьому розібратись 
детальніше.

Хрестоцвітий чорний прихованохоботник 
(зимовий) заселяє молоді посіви ріпаку з се-
редини вересня до кінця жовтня, а інколи аж 
до зими. Цей шкідник активний навіть за се-
редньодобової температури нижчій за 8°С. 
Тобто восени, коли інші комахи вже не активні 
й зазвичай догляду ріпаку приділяється менше 
уваги, він може заселяти поля. Після 4 тижнів 
живлення, самки стають статево зрілі та почи-
нають відкладати яйця. Через 3–4 дні з яйця 
вилуплюється личинка, яка прогризає собі хід 
до центра стебла, де і зимує. 

Знищити, власне, можна лише самого жука. 
Личинку, яка є вже всередині стебла контро-
лювати неможливо! Тому тут дуже важливо 
простежувати початок заселення посівів рі-
паку шкідником та застосувати інсектицид до 
відкладання самками яєць. Для моніторингу 
появи всіх видів прихованохоботників на полі 
використовують жовті чашки-пастки. В першу 

чергу їх розкладають з боку полів, де був ріпак 
минулого року та від лісосмуг, звідки мігрують 
шкідники.

Ріпаковий стебловий і капустяний стебловий 
прихованохоботники починають з’являтися із 
місць зимівлі (лісополоси узлісся біля минуло-
річних полів із ріпаком) за прогрівання ґрунту 
до температури 5–7°С на глибині 2 см. За тем-
ператури 9–12°С починається міграція жуків на 
ріпакові поля. В цей час у лісосмугах часто ще 
може лежати сніг, але вже необхідно контро-
лювати появу цього шкідника. Через 14 днів (за 
високих температур і швидше) самки стають 
статево зрілими й після спарювання відклада-
ють яйця. Через 3–4 дні з яйця виходить гусінь, 
яка прогризає собі хід до центра стебла. Як уже 
зазначалося раніше – знищити личинку в сте-
блі неможливо. Отже, практично є два тижні, а 
інколи й менше, від часу заселення посівів жу-
ками, щоб ефективно провести захисні заходи.

Секрет успіху боротьби проти цих трьох 
прихованохоботників криється також і у пра-
вильному виборі інсектициду. Оскільки опи-
сані вище прихованохоботники є шкідниками 
помірних температур, то тут важливо засто-
сувати інсектициди, котрі за цих температур 
(особливо за їх перепадів) будуть ефективни-
ми. Якщо середньодобова температура пере-
буває в межах 8°С, найкраще тут використати 

саме Протеус® у нормі 0,5–0,75 л/га, що за-
безпечить тривалий захисний ефект, зокрема, 
завдяки олійній формуляції продукту. Вона 
спеціально розроблена для внесення на куль-
турах із товстим восковим нальотом (як ріпак). 
Завдяки системній та тривалій дії часто достат-
ньо одноразового застосування у разі масово-
го заселення восени чи ранньою весною. На 
практиці, на полях, де застосовували Проте-
ус®, на стеблах ріпаку спостерігали маленький 
вигризений отвір – шлях, який прокладала 
личинка до центра стебла, але не змогла туди 
проникнути завдяки системній дії препарату. 

Якщо денні температури перебувають у діа-
пазоні 5–10°С, доцільно використовувати Де-
цис® 100 із нормою 0,15 л/га. Він має високо-
токсичну для комах молекулу дельтаметрину і 
спеціальну формуляцію, що сприяє швидкому 
розтіканню поверхнею листка без стікання з 
рослини. Це дає змогу знищувати жуків навіть 
коли вони ховаються в пазухах листків і пряме 
потрапляння препарату на них неможливе. Ін-
коли, коли вдень температури сягають до 10°С, 
а нічні опускаються від 0 до -2°С, спостерігається 
перевищення ЕПШ жуків прихованохоботника. 
Виникає запитання: що робити? В таких випад-
ках доцільно застосувати Децис® 100 в денну 
пору. Контактне потрапляння на жука знищить 
його в повній мірі завдяки досконалій форму-
ляції, яка сприяє швидкому проникненню дію-
чої речовини через хітин шкідника. Проте слід 
врахувати, що захисна дія Децис® 100 за нічних 
заморозків не триватиме до 7 днів, як під час 
застосування за оптимальних температур. Тому 
за появи наступних хвиль шкідника потрібно 
провести повторну обробку інсектицидом.

Насправді, Децис® 100 та Протеус® – інсек-
тициди з перевіреною ефективністю, які нео-
дноразово рятували урожай від прихованохо-
ботників у багатьох господарствах як України, 
так і Європи. У разі додаткових запитань, щодо 
застосування препаратів, зверніться до пред-
ставника компанії «Байєр» у вашому регіоні.

Бучинський Ігор
менеджер з маркетингу по олійних 

культурах, ТОВ «БАЙЄР»
ihor.buchynskyy@bayer.com

Надійний захист ріпаку 
від прихованохоботників

Минулий сезон вирощування відзначився значними втратами врожаю від 
ранньовесняного пошкодження посівів прихованохоботниками. Розуміння 

біології цих шкідників дає нам ключ до правильного вибору інсектицидів для 
захисту і, відповідно, успішної боротьби з ними. 

В
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укурудза за розміром площ посіву 
в 2020 році була третьою після пшениці та 
соняшнику. Її позиція в рейтингу топових 
культур тримається незмінною останні кілька 
років. Навіть більше – за останні 3–4 роки є 
тенденція до збільшення посівів соняшнику й 
кукурудзи і зменшення площ під пшеницею. 
Така ситуація спричинена як кон’юнктурою 
ринку (стабільність ціни за останні 5 років), 
так і відносно сприятливими погодними умо-
вами та простотою вирощування культури в 
умовах України. В таблиці 1 можна побачити 
урожайність кукурудзи в розрізі областей за 

останні роки та її різницю в порівнянні з 2020 
роком.

Згідно з таблицею можна зробити висно-
вок, де кукурудза «відчуває себе» найкраще. 
Природно, що більшість південних областей 
та район Донецького кряжу мають найнижчі 
показники – зона недостатнього вологоза-
безпечення обмежує потенціал культури. Се-
редню врожайність по країні істотно «підтягу-
ють» західні області та роки із сприятливими 
погодними умовами, такі як 2018 та 2019 рр. 
Погода, що склалася в 2020 році, значно 
знизила урожайність у кількох областях. Як 
бачимо, найбільші втрати урожайності були 
тільки в центральних областях: Черкаська, 
Кіровоградська, Київська. Навіть на Харків-
щині, яка входить у посушливу, дуже теплу 
зону, врожайність кукурудзи підвищилась, 
в порівнянні із середньостатистичною за 5 
років. Водночас більшість західних областей 
минулого року «додали» у цьому показнику. 
Різниця у врожайності між двома останніми 
сезонами по інших областях хоч і невелика, 
але вона часто значна в розрізі районів облас-
ті. Наприклад, локальні опади фактично роз-
ділили навпіл мапу врожайності у Вінницькій і 
Полтавській областях.

Після детального аналізу погодних умов 
(графіки 1–4) узагальнений висновок по 

всій країні буде таким: середня темпера-
тура травня в усіх областях була нижчою 
за норму, а кількість опадів у цьому місяці 
була значно більша за середній показник за 
5 останніх років. У деяких регіонах за тра-
вень опадів було вдвічі більше. Природно, 
що такі агрокліматичні умови не сприяли 
швидкому росту і розвитку кукурудзи. Тому 
всі фази онтогенезу культури були зміще-
ні на більш пізні дати. Наприклад, цвітіння 
кукурудзи в цьому році почалося на 5–7 
днів пізніше. Така велика кількість вологи та 
низькі температури в кінці весни підсили дію 
ґрунтових гербіцидів та, інколи, спричиняли 
редукцію рядів зерен на качанах, що також 
мало вплив на урожайність зерна (рис. 1–2).

Кукурудза 2020. 
Вплив агрокліматичних умов на структуру врожайності

К

Кліматичні правила українського кукурудзяного поясу змінюються разом із 
глобальними кліматичними трансформаціями. Але культура зернової кукурудзи 

залишається цікавою для українських аграріїв. Звичайно, що для кожної 
агрокліматичної зони рентабельність буде різною, оскільки матимемо неоднакові 

рівні водозабезпечення, строки і терміни температурних режимів. Тому виникає 
питання: в яких регіонах кукурудзі найкомфортніше? І які періоди онтогенезу є 

найважливішими для формування врожаю кукурудзи.
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Хмельницький
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Харків
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Миронівка, Київська обл.
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Таблиця 1. Урожайність кукурудзи в Україні

рН рН рН 7 рН 9

Вінницька 7,8 5,6 -2,2
Волинська 8,2 8,6 0,4

Дніпропетровська 3,9 2,4 -1,5
Донецька 3,1 3,0 -0,1

Житомирська 7,6 6,4 -1,1
Закарпатська 5,2 5,4 0,1

Запорізька 3,7 4,1 0,4
Івано-Франківська 6,7 6,8 0,1

Київська 7,5 4,3 -3,2
Кіровоградська 5,5 2,6 -2,9

Луганська 3,3 3,0 -0,3
Львівська 7,4 8,7 1,3

Миколаївська 3,9 2,8 -1,2
Одеська 3,9 2,7 -1,1

Полтавська 7,1 5,5 -1,6
Рівненська 7,8 7,2 -0,6

Сумська 8,1 7,5 -0,5
Тернопільська 8,0 7,9 -0,2

Харківська 5,1 5,2 0,1
Херсонська 6,9 8,4 1,6

Хмельницька 8,2 8,7 0,5
Черкаська 7,4 3,8 -3,6

Чернівецька 5,4 6,7 1,3
Чернігівська 7,9 7,2 -0,7

АР Крим - - -

Україна 6,6 5,6 -1,0

Рис. 2. Редукція рядів зерен після 
перезволоженого ґрунту і ґрунтового 

гербіциду

Рис. 1. Редукція рядів зерен після 
перезволоженого ґрунту і ґрунтового 

гербіциду
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У червні середньодобові температу-
ри виросли і перевищили норму в усіх 
регіонах, окрім західного. Цього місяця 
вологи було вдосталь, але тільки центр 
країни отримав менше опадів, ніж зазви-
чай. Тенденція посилилася в липні: там, 
де було спекотно, спека залишилася, де 
був дефіцит вологи – посуха збільшила-
ся ще більше. На Західній Україні погодні 
показники були близькими до середньо-
статистичних. Кінець літа, на який припа-
ло наливання зерна кукурудзи, був дуже 
посушливим. Приміром, у районі Кро-
пивницького не було зафіксовано жод-
ного міліметра опадів.

Узагальнюючи, можна сказати, що 
холодний вологий травень 2020 року 
«зсунув» найважливіші фази розвитку 
кукурудзи на максимально посушливі 
строки. Маючи досвід спекотного трав-
ня 2018 року (найбільш урожайний рік), 
доцільно вважати, що теплі температури 
під час проростання насіння кукурудзи 
дуже впливають на прискорений розви-
ток особливо пізніх гібридів кукурудзи, а 
отже, і на закладання високого врожаю 
кукурудзи. В західній частині країни, де 
урожайність минулого року зросла, запо-
рукою такого результату можна вважати 
щедрі дощі в травні – червні.

Для того, щоб рослина встигла утвори-
ти повноцінний качан, вона має повністю 
закінчити цвітіння до настання посушли-
вого сезону, а це в Центральній Україні 
– перша декада серпня. Цього не відбу-
лося, особливо в пізніх гібридів, у сезоні 
2020 року.

Проводячи постійні польові досліджен-
ня, можна відстежити, як реагували про-
тягом свого розвитку різні типи гібридів 
у минулому сезоні. На прикладі стабіль-
ного гібрида кукурудзи КВС АКУСТІКА 
ФАО 350 виявлено, що його врожайність 
незначним чином збільшилася в 2020 
році на заході Кіровоградської області та 
впала на півдні Київщини в порівнянні з 
2019 роком (рис. 3).

Аналізуючи глибше, виявили, що в усіх 
чотирьох випадках цей гібрид утворював 
однакову кількість рядів – 18. Маса 1000 
зерен хоч і не відрізнялася сильно, але 
найбільшою була за найвищої врожай-
ності – 247 грам, а найменшою, відповід-
но, за найменшої – 225 грам.

Інтенсивний гібрид КАРПАТІС ФАО 
340 у посушливих умовах Центральної 
України мав меншу масу 1000 зерен – 
180–200 грам, ніж КВС АКУСТІКА ФАО 
350 – 225–247 грам, але більшу кількість 
зерен на качані – 530–680 проти 440–
540 в КВС АКУСТІКА ФАО 350. Типово, 
що цей інтенсивний гібрид мав невисо-
кий показник урожайності в таких умовах 
центрального Лісостепу. Жорстка погода 
2020 року жодним чином не вплинула на 

врожайність КАРПАТІС ФАО 340 у Терно-
пільській області та на західному регіоні 
в цілому. Після 2019 року в польовому се-
зоні 2020 року цей гібрид збільшив кіль-
кість зерен на качані, масу 1000 зерен та 
урожайність (рис. 4).

Якщо порівняти урожайності гібри-
да КАРПАТІС ФАО 340 у Тернопільській 
області за два останні роки, випливає 
висновок, що інтенсивні гібриди значно 
збільшують свою врожайність за вологих 
травня і червня, попри холодний період 
проростання насіння.

Цікавою є особливість кукурудзи: кіль-
кість запилених зерен на качані не завж-
ди буде прямо пропорційною урожайно-
сті. Тут взагалі жодної залежності немає. 
Тільки маса 1000 зерен здебільшого має 
пряму кореляцію із урожайністю кукуру-
дзи. Цей факт дає змогу припустити, що 
закладання качанів (фаза 8-го листка) 
та запилення хоч і є важливими, але не 
забезпечують високих врожаїв. В основі 
цього явища полягає хороша компенса-
торна здатність новітніх гібридів кукуру-
дзи: за достатніх ресурсів рослина завж-
ди зможе акумулювати велику кількість 

поживних речовин у момент наливання 
зерна навіть у разі порушених ранніх фаз 
розвитку.

Екологічна пластичність сучасного гі-
брида кукурудзи хоч і є досить високою, 
але не безмежною. Такі значні коливання 
температур, різкі зміни у вологозабезпе-
ченні, екстремальний дефіцит вологи в 
ґрунті створювали незвичне середови-
ще для посівів кукурудзи. Всі досягнення 
селекції нівелюються глобальними клі-
матичними змінами. Іншими словами, 
можна сказати: щоб урожайність стояла 
на місці, селекції потрібно постійно «біг-
ти». В таких умовах аграрію буде доречно 
розглядати стабільні гібриди із невели-
ким ФАО, випробовувати на своїх полях 
нові гібриди кукурудзи, зміщувати стро-
ки висіву для уникнення перекриття фази 
наливання і посухи.

Матеріал підготував:
Каламбет Віталій Володимирович

Менеджер з агросервісу, Кукурудза та 
Соняшник ТОВ «КВС-Україна»,

моб.: +38 050 357 33 14
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Поради партнера  СПЕКТРСПЕКТР Поради партнера 

рН та жорсткості (ppm) води можуть стати ви-
рішальними (критичними) факторами. Напри-
клад, під час внесення ЗЗР за лужного рівня рН 
відбувається процес розпаду діючих речовин 
(лужний гідроліз), що може значно погірши-
ти ефективність ЗЗР. В свою чергу, викори-
стання жорсткої води (> 400 ppm) для при-
готування робочого розчину ЗЗР призводить 
до зниження розчинності пестицидів, випа-
дання осаду і, як результат, до погіршення 
їхньої ефективності. 

Завдяки таким властивостям, як рН-корекція 
(буферний ефект) та пом’якшення жорсткої 
води, деякі Вуксали істотно покращують якість 
робочого розчину для обприскування, тим са-
мим забезпечуючи оптимальну ефективність 
ЗЗР. Найсильніше буферний ефект виражений 
у Вуксал P Max і Вуксал МакроМікс.

Чи знаєте ви, що період напіврозпаду (пе-

ріод, протягом якого 50% діючої речовини пе-
стициду руйнується), залежно від рН робочого 
розчину, іноді може становити всього лише 
кілька годин або навіть хвилин? У деяких су-
часних ЗЗР, які містять кілька діючих речовин, 
іноді досить, щоб тільки один із активних інгре-
дієнтів був чутливий до рівня рН для того, щоб 
зменшилася ефективність усього продукту. 

Залежно від особливостей регіонів України 
рівень pH води може становити 6,5–9,5.

Час діяти!
Нові Вуксали забезпечать вам можли-

вість контролювати жорсткість води і рі-

вень рН!

Завдяки таким властивостям, як рН-корек-
ція (буферний ефект) та пом’якшення жор-
сткої води, деякі Вуксали істотно покращують 
якість робочого розчину для обприскування, 

тим самим забезпечуючи оптимальну ефек-
тивність ЗЗР. 

Найсильніше буферний ефект виражений у 
Вуксал P Max і Вуксал МакроМікс.

Чи знаєте ви, що багато добрив, які міс-
тять бор, можуть значно підвищити рівень рН 
робочого розчину для обприскування? На-
приклад, продукти на основі боретаноламіну 
можуть призвести до підвищення рівня рН до 
позначки 9.

Такої ситуації не виникне під час застосуван-
ня нових Вуксалів, оскільки вони знижують рН 
за лужних значень робочого розчину замість 
його збільшення (!).

Вуксали:
• Це багатофункціональні продукти для 

оптимізації сучасних технологій захисту і 
живлення рослин. 

• Додаткові функції сучасних Вуксалів забез-
печують не тільки живлення, а й відмінну 
дію ЗЗР. 

• На відміну від мікродобрив вони реко-
мендовані як компонент бакових су-
мішей у системах захисту та живлення 
рослин. 

• Мають високу концентрацію елементів 
живлення, спеціально підібраних під фі-
зіологічні потреби рослин. 

Ефективність пестицидів 
сильно залежить від якості 
вашої води, а саме від рН 
робочого розчину. 

Чи знаєте ви, що дія засобів захисту рослин 
переважно залежить від якості робочого роз-
чину для обприскування? Зокрема, показники 

Що відрізняє ВУКСАЛИ 
від мікродобрив? 

Діюча речовина ЗЗР Група продукту Культура
Період напіврозпаду (DT50)

рН 7 рН 9

Фенмедифам Гербіцид
Буряк цукровий, 

кормовий 
12 год 7 хв

Десмедифам Гербіцид
Буряк цукровий, 

кормовий 
24 год 7 хв

Хлоримурон-етил Гербіцид Соя 21 доба 8 хв
Флуміоксазин Гербіцид Соняшник, соя 24 год 14–23 хв

Фолпет Фунгіцид Картопля, виноградники 12 год 1 хв
Каптан Фунгіцид Яблуня 15 год 6 хв

Фамоксадон Фунгіцид
Картопля, виноградники, 

соняшник
48 год 1 год 30 хв

Іпродіон Фунгіцид Капуста, цибуля 5 діб 4 год 50 хв
* Округлене значення за температури 20–25°C. Дані часто варіюються в різних джерелах залежно від зазначеної температури. Компанія Unifer ретельно 
перевірила дані, але не несе відповідальності за правильність у кожному конкретному випадку. 
Джерела: Університет Хартфордшир (Велика Британія), База даних про властивості пестицидів (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz. htm); 
Національний центр біотехнологічної інформації, Національна бібліотека медицини США (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound).

Сукупність перелічених властивостей створює так званий турбо-ефект – швидке засвоєння елементів живлення, 
прискорення метаболічних процесів у рослині, що можна візуально спостерігати вже через 48 год після внесення. 

Все це характеризує Вуксали як оптимального партнера в сучасних системах захисту та живлення рослин.

Під час додавання Вуксал Борон рН та Вуксал Ойлсід ПЛЮС 

у рекомендованих дозах у воду з початковим рівнем рН 8,4 відбувається 

зниження рН до оптимальних показників для ефективної роботи ЗЗР 

(рН робочого розчину в діапазоні від 6,9 до 7,4).

™ Вуксал є зареєстрованим товарним знаком 
«Аглюкон ГмбХ». Усі Вуксали виготовляють на 

заводі Аглюкон у Дюссельдорфі, відповідно до 
замовлення від «Уніфер Інтернешнл ГмбХ».

Офіційний дистрибутор Wuxal в Україні:  ТОВ «Спектр-Агро» 

08700, Київська обл., 
м. Обухів, 
вул. Промислова, 20. 

тел.: +38 067 219 06 32;
е-mail: agro@spectr-agro.com 
www.spectr-agro.com
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Технології СПЕКТРСПЕКТР Технології

важаючи на проблеми природного 
характеру 2020 року, організація посівної 
та контроль вегетації озимих культур по-
требують ретельної підготовки. Звісно, що 
кожен регіон має свою специфіку ведення 
господарства, адже різняться як ґрунто-
во-кліматичні умови, так і підхід кожного 
агронома. Крім того, кожна культура має 
свої вимоги до вирощування. Проте, для 
оптимізації живлення і розкриття генетич-
ного потенціалу рослин, є певний спіль-
ний алгоритм, характерний для всіх зон. 
Він включає правильний обробіток ґрун-
ту, розрахункові норми основних добрив, 
обробку насіння, вчасну сівбу, оптималь-
ну систему захисту від шкідників і хвороб 
та обґрунтовану схему коригуючих, анти-
стресових і рістстимулюючих позакорене-
вих обробок.

Зупинимося на останньому пункті, який 
за умови якісного виконання може додати 
значну прибавку врожаю, а за форс-ма-
жорних обставин здатний інколи його й 
врятувати.

Позакореневе підживлення на сьогодні є 
звичайним прийомом у стратегії живлення 
рослин і набуває дедалі більшого значення 
в усьому світі. За розумного проведення в 
окремих випадках позакореневе піджив-
лення може бути більш влучним і доціль-
ним, ніж ґрунтове.

Проростання насіння залежить від бага-
тьох умов, до того ж існує велика кількість 
перешкод для успішного отримання сходів. 
Першим агрозаходом, яким ми можемо 
вплинути на покращення умов проростан-
ня насіння та живлення паростка і сходів 
на початку онтогенезу, є обробка насіння 
комплексом макро- та мікроелементів, рос-
линних гормонів, амінокислот, гумінових і 
органічних кислот. 

Запобігти нестачі поживних речовин 
на ранніх етапах розвитку культури і, тим 
самим, зберегти потенціал урожайності, 
дає змогу набір необхідних компонентів, 
що міститься в передпосівному комплексі 
MAXPLANT Seeds. 

Гумінові кислоти забезпечують активний 
розвиток корисної мікрофлори та поліпшу-
ють поглинання поживних речовин корене-
вою системою. L-амінокислоти є доступним 
матеріалом для синтезу протеїнів коренів, 
крім того, підвищують стійкість рослин до 
стресових факторів, а висока концентрація 
фітогормонів (ауксини/цитокініни) в опти-
мальному співвідношенні стимулює про-
ростання і коренеутворення. Збалансоване 
співвідношення азот-фосфор-калій опти-
мізує живлення проростка на початкових 
стадіях, а висока концентрація цинку пози-
тивно впливає на синтез рослинних гормо-
нів (ауксинів) та підвищення стресостійкості 
молодих рослин.

Особливо актуальним у весняний період 
є те, що за температури ґрунту 5–7°С знижу-
ється надходження в рослини фосфору та 
калію. І якщо не покрити вчасно цей дефі-
цит, то майбутні підживлення вже не будуть 
такими ефективними.

Для забезпечення рослин доступним 
і збалансованим комплексом елемен-
тів живлення восени та навесні на ран-
ніх етапах розвитку за умов обмеже-
ного кореневого живлення, наявності 
і ймовірності заморозків ефективними 
будуть позакореневі підживлення до-
бривом МАXPLANT MacroComplex. Це 
спеціальне комплексне добриво з висо-
ким вмістом необхідних макроелементів 
у поєднанні з повністю хелатованими мі-
кроелементами. Призначене саме для по-
кращення фосфорно-калійного живлення 
за низьких температур, дефіциту вологи, 
несприятливого рівня рН ґрунту. Добри-
во підвищить зимостійкість та стійкість до 
хвороб, оптимізує процеси дихання зав-
дяки високій концентрації калію. А наяв-
ність повністю хелатованих мікроелемен-
тів забезпечує повне поглинання й швидке 
усунення їх дефіциту. 

Проте досить часто нестача кількох 
грамів одного з необхідних мікроеле-
ментів може обмежити засвоєння інших 
елементів живлення і зупинити подальше 
зростання врожайності навіть на високих 
фонах N-Р-К.

За наявності необхідної кількості мі-
кроелементів рослини синтезують повний 
спектр ферментів, які допомагають інтен-
сивніше використовувати енергію, воду, 
елементи живлення для формування вищої 
врожайності. Вони дають змогу рослинам 
повніше засвоювати елементи живлення з 
ґрунту. Спільна дія мікроелементів значно 
посилює їх каталітичну дію. У багатьох ви-
падках лише їх поєднання може забезпечи-
ти нормальний розвиток рослин.

Саме тому MAXPLANT MicroComplex 
можна вважати унікальним ефективним 
коректором живлення. Адже саме висока 
концентрація азоту, магнію і сірки у поєд-
нанні з набором основних мікроелементів 
забезпечують оптимальне підживлення 
культур упродовж вегетації й запобіга-
ють дисбалансу елементів у рослині. Крім 
того, це добриво підкислює робочий роз-
чин, що посилює стабільність та ефектив-
ність інших компонентів бакової суміші. 

Поєднання MAXPLANT MacroComplex 

із комплексом MAXPLANT MicroComplex 
створить унікальне збалансоване поєд-
нання високої концентрації макро- та мі-
кроелементів у одній баковій суміші, що 
дасть змогу максимально усунути дефі-
цити й адаптувати надходження елемен-
тів під потреби конкретної культури.

Сучасні інтенсивні системи живлення 
не можуть обійтися без моноелементних 
добрив. Наприклад, ні для кого не се-
крет, що листкові підживлення бором – 
невід’ємна частина технологій задля от-
римання максимальних урожаїв ріпаку, 
соняшнику, сої, цукрових буряків. І тут на 
допомогу аграріям прийде MAXPLANT 

Bor – рідке добриво з гарантовано висо-
кою концентрацією бору (150 г/л) і від-
мінною його біодоступністю. Нагадаємо, 
що важливість бору полягає в його участі 
у процесі запилення, проростання пилку, 

в функціонуванні мембран і клітинних 
стінок, у процесі фотосинтезу, в регулю-
ванні активності рослинних гормонів і 
кальцію, у транспорті вуглеводнів та азо-
ту, в формуванні симбіозу між бобовими 
рослинами і бульбочковими бактеріями,  
у реакції рослин на стресові умови. 

Добриво рекомендовано для листко-
вого підживлення на культурах, чутливих 
до нестачі бору в критичні фази розвитку 
та для швидкого усунення дефіциту.

Цинкові добрива давно зарекомен-
дували себе як високоефективне рішен-
ня для зернових, особливо кукурудзи. 
А коли в комплексі MAXPLANT Amino 
SulphoZn поряд із високою концентра-
цією цинку (135 г/л) в одній формуляції 
є ще й сірка та L-амінокислоти, то цін-
ність добрива значно зростає. L-аміно-
кислоти відіграють роль антистресанту, 
підвищуючи імунітет рослин і водночас 
поліпшують транспорт елементів жив-
лення. Цинк, що перебуває у комплексі 
з амінокислотами, покращує гормональ-
ний баланс, стимулює синтез ауксинів та 
вітамінів В, С, РР у тканинах рослин, бере 
участь у перетворенні азоту й оптимізує 
процеси дихання. Сірка (67,6 г/л) регу-
лює білковий обмін, сприяє засвоєнню 
азоту.

Високопродуктивні сади та овоче-
ві господарства для отримання якісних 
урожаїв давно використовують каль-
цієві добрива. Адже лише 15% усього 
спожитого рослиною кальцію надходить 
до плодів. Тому в плодах дуже легко 

MAXPLANT – 
курс на максимальний урожай

З

Продукт

Вміст елементів, г/л (кг)

N P
2
O

5
K

2
O MgO S CaO B Fe Mn Cu Zn Mo Co Амінокислоти

Органічні 

кислоти

Гумінові 

кислоти
Ауксини Цитокініни

Густина, 

кг/л
pH

Maxplant Seeds 48,6 97,3 48,6 1,82 14,6 12,2 80 42,6 0,426 0,0012 1,216 6,8-7,2
Maxplant MacroComplex 37,2 124,0 124,0 2,48 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 33 1,240 6,0-6,5

Maxplant MicroСomplex 130,5 36,5 26,1 1,31 14,4 14,4 20,9 14,4 0,065 0,0065 33 1,305 2,0-3,0

Maxplant L-Amino 56 28 223,8 1,119 6,5-7,5
Maxplant Ca + B 64,7 186.8 24.4 1,437 8,5-9,0

Maxplant Amino SulphoZn 67,6 135.1 67,6 1,351 6,0-7,0
Maxplant Bor 68,6 150,0 1,372 8,5-9,0

Maxplant 18-18-18+3MgO+ME 180 180 180 30 58 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,01
Maxplant 09-42-09+2MgO+ME 90 420 90 20 60 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,01

Maxplant 10-05-40+ME 150 50 400 62 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,01
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виникає дефіцит кальцію, особливо в 
періоди швидкого росту, що призво-
дить до різних фізіологічних порушень, 
зокрема, відмирання кінчика плоду або 
верхівкової гнилі, ямкової плямистості, 
розтріскування і дрібноплідності, соняч-
них опіків, склоподібності. Незважаючи 
на високу концентрацію цього елемента 
в ґрунті, він часто недоступний рослині, 
а, потрапляючи в рослину, практично не 
має властивості повторно використову-
ватись (реутилізуватись). Тому основне 
його накопичення відбувається у старих 
листках, а молоді листки, генеративні 
органи й плоди потребують його цільо-
вого надходження. І саме позакорене-
ве внесення цього елемента дає такий 
очікуваний ефект. MAXPLANT Ca + B 
– це повністю водорозчинна гелеподіб-
на суспензія з високим вмістом кальцію 

(186,8 г/л) в органічному комплексі з 
поліборатами та калієм (64,7 г/л). До-
бриво призначене для позакореневого 
підживлення культур у критичні фази 
росту (початок генеративного періоду, 
формування й дозрівання плодів) і для 
коригування гострого дефіциту елемен-
тів живлення. Синергія бору й кальцію 
сприяє оптимізації процесу запилення, 
накопиченню вуглеводів та формуван-
ню міцних стінок. А унікальна комбінація 
кальцій-калій-бор знижує ризик виник-
нення серцевинної гнилі; підвищує уро-
жайність коренеплодів та збільшує вміст 
цукру в кінцевій продукції.

На розвиток рослини на різних стадіях 
суттєво впливають різного роду стресові 
фактори. За стресових ситуацій (неста-
ча вологи та перезволоження, низькі й 
високі температури, заморозки, посуха, 

буревії, град, гербіцидний опік та ін.) 
виникають механічні пошкодження, по-
рушується засвоєння елементів живлен-
ня кореневою системою. За таких умов у 
рослинах активізується синтез елементів 
стресового захисту, стресових білків, 
фенолів, глутатіону й інших антиокси-
дантів. Синтезовані білки переміщуються 
у проблемні зони для боротьби зі стре-
сом. Рослина утворює мінімальну кіль-
кість генеративних органів. Якщо стрес 
припадає на критичні періоди розвитку 
рослин (період укорінення, закладання 
урожаю), продуктивність культур знач-
но знижується. Допомогою стане вчасне 
внесення MAXPLANT L-Amino – ефек-
тивного антистресанта-стимулятора, що 
містить високу концентрацію необхідних 
L-амінокислот (224 г/л), а також азот та 
калій, що забезпечує швидке відновлен-
ня рослин після стресу. 

Виняткову ефективність MAXPLANT 

L-Amino з-поміж інших конкурентів за-
безпечує наявність 23 амінокислот, 4 із 
яких мають виняткові особливості: 

1) L-Гідроксипролін – сприяє міцнос-
ті клітинної стінки, підвищує стійкість до 
стресових факторів, знижує ризик ура-
ження рослин;

2) L-Аспарагін – відіграє основну 
роль у транспорті й зберіганні азоту рос-
линами; це головна транспортна сполука 
в ксилемі та флоемі, що забезпечує пе-
реміщення поживних речовин від кореня 
до листя й насіння;

3) L-Цитрулін – допомагає рослині 
краще пережити посуху, бере участь у 
переміщенні азоту;

4) L-Саркозин – похідна амінокисло-
та, що бере участь у синтезі гліцину, по-
ліпшує процес фотосинтезу.

Варто наголосити, що одночасне 
внесення позакореневих комплексів 
MAXPLANT у поєднанні з потужним ан-
тистресовим продуктом із біостимулю-
ючим ефектом MAXPLANT L-Amino 
забезпечить всебічний вплив на життє-
во важливі процеси рослин: повноцінне 
підживлення, зняття стресу, покращення 
роботи ЗЗР.

Для прихильників концентрованих 
кристалічних формуляцій зі збалансова-
ним набором макро- та мікроелементів 
у хелатній формі розроблене спеціальне 
комплексне добриво, що придатне для 
позакореневого підживлення й фертига-
ції – MAXPLANT:

1. MAXPLANT 9-42-9+2MgO+ME – 
для використання на початкових фазах 
росту (поява перших справжніх листків у 
польових культур, висаджування розса-
ди, після відновлення вегетації навесні в 
озимих культур) та на початку репродук-
тивного періоду.

2. MAXPLANT 18-18-18+3MgO+ME – 
універсальна формула для застосування на 
всіх культурах у період вегетативного рос-
ту, як доповнення до основного живлен-
ня, з метою корегування дефіциту макро-, 
мезо- та мікроелементів.

3. MAXPLANT 10-5-40+ME – ідеальне 
рішення для посівів озимих культур восени 
й у другій половині вегетації на овочевих, 
бобових, баштанних і польових культурах, 
коли потреба калію є найвищою.

Застосування лінійки добрив 
MAXPLANT допоможе вам отримати низ-
ку суттєвих переваг:

1) повністю водорозчинні добрива з ви-
соким вмістом поживних елементів, що є 
незамінними компонентами інтенсивної 
технології;

2) збалансована система живлення всіх 
культур упродовж вегетації, що включає: 
обробку насіння, позакореневе піджив-
лення макро-, мезо та мікроелементами, 
ефективну боротьбу з природними й ан-
тропогенними стресами;

3) склад комплексів MAXPLANT пов-
ністю відповідає фізіологічним потребам 
рослин;

4) добрива лінійки MAXPLANT є хіміч-
но чистими, що підтверджено низькими 
показниками питомої електричної провід-
ності (ЕС);

5) стабільні компоненти бакової суміші 
під час застосування одночасно з пести-
цидами.

ЕМВ*
50 г/лMgО

57 г/л

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

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

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

ПЕРЕВАГИ СПЕКТРУМ АСКОСТАРТ:

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

P2O5
318  г/л

K2O
63 г/л

S
1.1 г/л

N
0.4 г/л

*Екстракт морських водоростей
  Ascophyllum nodosum



СпектрLifeСпектрLife 1918

Технології СПЕКТРСПЕКТР Технології

а останні десятиліття інтенсивного 
використання ґрунтів під вирощування сіль-
ськогосподарських культур із верхніх шарів 
пашні використано в середньому 50% за-
пасу гумусу – найважливішої складової ор-
ганічної речовини ґрунту, основним компо-
нентом якої є гумінові кислоти. Вичерпання 
запасів гумусу спричинило збіднення ґрунтів 
і значно посилило процеси міграції основних 
поживних елементів в нижчі горизонти. 
Тому зростаюче антропогенне навантажен-
ня на навколишнє середовище зумовило 
виникнення такого глобального завдання 
сучасності як цілеспрямоване регулювання 
порушень рівноваги в екосистемах. 

Вирішення даного завдання, включає в 
себе вивчення детоксикації забруднюючих 
речовин і пошук безпечних засобів захисту 
організмів від шкідливої дії токсикантів. В 
якості таких засобів захисту можуть висту-
пати природні фізіологічно-активні сполу-
ки. До них відносяться гумінові речовини, 

що містяться у всіх природних середовищах, 
включаючи природні води, ґрунти, торф, са-
пропелі та вугілля. Утворення гумінових ре-
човин являє собою другий за масштабністю 
після фотосинтезу, процес трансформації 
органічної речовини в природі, в який втя-
гується близько 20 Гт вуглецю в рік. Гумінові 
речовини виконують ряд важливих еколо-
гічних функцій в біосфері - акумулятивну, 
транспортну, регуляторну, фізіологічну і за-
хисну. Активним вивченням гумінових речо-
вин займаються органічна хімія, хімія ґрун-
тів, біогеохімія, ґрунтознавство, агрономія, 
екологія та охорона біосфери. 

Історія відкриття гумінових речовин бере 
свій початок у XVIII ст. Перші результати до-
сліджень у цій області пов’язані з роботою 
Ф. Ахарда, який дією розчину лугу на ґрунт 
та торф отримав темно-бурий розчин. Ба-
гато уваги гуміновим кислотам приділив 
великий шведський хімік Я. Берцеліус. До-
слідження стимулюючого впливу гумінових 

речовин на розвиток сільськогосподар-
ських рослин одержали найбільш повний 
розвиток вперше в нашій країні близько 70 
років тому. Пріоритетне значення, безсум-
нівно, мають роботи професора Хрестевої 
Л.А., яка в Дніпрі на початку 50-их років 
минулого століття створила лабораторію по 
вивченню гумінових добрив. Широке вико-
ристання в дослідженнях сучасних методів, 
таких як молекулярної спектрометрії, рент-
генографії, електронної мікроскопії, елек-
тронного парамагнітного резонансу, дозво-
лило розширити уявлення про молекулярну 
будову і реакційну здатність гуматів. 

Як зазначалося раніше перші дослідження 
проводилися ще у XVIII ст. проте інтерес до 
цього питання не слабшає і в даний час. Про 
це свідчать багато наукових оглядів останніх 
років, на яких ми зупинимось більш деталь-
ніше. Поява нових результатів досліджень, 
які свідчать про молекулярну структуру гумі-
нових речовин, висвітлені в роботах Piccolo 
A та Федотова Г.Н., Шоба С.А. Також моле-
кулярно-генетичні дані про зміну власти-
востей рослин під дією гумінових речовин 
досліджували Trevisan S., Botton A., Vaccaro 
S., Vezzaroa A., Quaggiotti S., Nardi S. Роз-
поділ гумінових речовин в тканинах рослин 
досліджували Kulikova N.A., Abroskin D.P., 
Badun G.A. Це дало можливість поставити 
нові завдання для наукових досліджень в цій 
області. Реакційна здатність гумінових речо-
вин обумовлена їх гідрофобно-гідрофіль-
ним співвідношенням. Гумінові речовини це 
гетерогенні полідисперсні азотовмісні сполу-
ки фенольної природи. У складі їх молекул 
виділяють ароматичні кільця із замісниками 
(в основному карбоксильними і фенольни-
ми групами), N- і S- містять гетероцикли і 
аліфатичні ланцюжки. 

Раніше гумінові речовини розглядали як 
макромолекули. У більш пізніх дослідженнях 
їх описують як супрамолекулярні утворення, 
що складаються з молекул, пов’язаних між 
собою ковалентними зв’язками. Супрамо-
лекулярна природа гумінових речовин була 
підтверджена електронно-мікроскопічним 
аналізом гумусової матриці ґрунтових гелів. 
Для макромолекул характерна рухливість 
сегментів, а супрамолекулярні утворення 
мають чітко визначену жорстку структуру. 
При утворенні матричної структури (геле-
вої фази) супрамолекули, на відміну від 

макромолекул, повинні володіти більшою 
свободою руху в матриці, утворюючи при 
цьому не тільки наночастинки, а й мікронні 
частки. Макромолекули в гелевій фазі мають 
нанорозміри. Вони не здатні переміщатися 
по матриці та утворюють обмежений на-
бір структур. До складу супрамолекулярних 
комплексів гумінових речовин можуть вхо-
дити макромолекули. Пропонований  Фе-
дотовим Г.Н та Шоба С.А (2015 рік) підхід 
привів до узагальнення супра- і макромоле-
кулярних теорій. Оскільки гумінові речовини 
мають поверхнево-активну структуру, яка 
містить гідрофільні домени (карбоксильні і 
фенольні групи), вони можуть сорбуватися 
на біологічних мембранах. При використан-
ні 14С вуглецевої мітки та 3H тритієвої міт-
ки (радіоактивний ізотоп водню) доведена 
здатність низькомолекулярних гумінових 
речовин проникати в рослинну клітину. Ви-
явлено, що гумати в основному накопичу-
ються в коренях рослин, але також надхо-
дять в надземні органи. За дослідженнями 
Попова А.І є припущення, що великі моле-
кули гумінових речовин можуть розпадати-
ся на фрагменти і проникати в цитоплазму 
клітини. Молекули, що вивільняються з су-
прамолекулярного комплексу, можуть взає-
модіяти з клітинними мембранами та індуку-
вати різні фізіологічні реакції рослин. 

Для гумінових речовин характерне функ-
ціонування в мікрокількостях і здатність ви-
кликати в рослині формоутворюючі процеси, 
зокрема: ріст коренів, пагонів, закладання 
квіток і плодів.  Посилення росту рослин від-
бувається завдяки стимуляції розтягнення 
клітин. Гумінові кислоти активують роботу 
клітинних мембран, знижують кислотність 
позаклітинного середовища і тим самим 
посилюють пластичність клітинних стінок. 
Однак видовження клітини  - це не просто 
роздягнення клітинної стінки. Розтягуючись, 
клітинні стінки не стають тоншими, тобто од-
ночасно відбувається синтез нових компо-
нентів клітинної стінки. Це в свою чергу, під-
тверджує участь гумінових кислот в синтезі 
та транспорті нових клітинних полісахаридів 
і білка в клітинах рослин.  Однак потрібно 
чітко розуміти, що під дією гумінових речо-
вин генотип рослин не змінюється. Гумінові 
речовини лише допомагають рослинам роз-
крити їхній генетичний потенціал без появи 
нових спадкових властивостей. 

Контролюючи клітинне ділення, видов-
ження і ріст, взаємодію між частинами й ор-
ганами рослин гумінові речовини  вибірково 
та специфічно включаються у найважливіші 
процеси рослин, такі як: дихання, фотосин-
тез, живлення. Процес дихання  - це окис-
нення органічних речовин за участю кисню, 
в результаті чого виділяється енергія і утво-
рюється вуглекислий газ та вода. Дихання у 
рослин виконує дві важливі біологічні функ-
ції. Перша – забезпечення рослини енергією, 

а друга -  це багатоетапний процес утворення 
численних проміжних речовин, важливо не-
обхідних для повноцінного розвитку рослин. 
Всі процеси в клітинні регулюються фермента-
ми. Саме під дією гумінових речовин активу-
ється синтез ферментів, що в свою чергу впли-
ває на швидкість дихання рослин. Під дією 
гумінових речовин відбувається зміна будови 
та функціонування листового апарату рослин. 
Змінюються такі його показники як - кількість,  
маса сирої речовини та площа асиміляційної 
поверхні. Завдяки зростанню площі листової 
поверхні та сирої маси листків збільшується 
вміст хлорофілів, хлорофільного індексу та 
чистої продуктивності фотосинтезу. Обробка 
рослин гуміновими препаратами збільшує 
товщину листової пластинки за рахунок роз-
ростання клітин основної фотосинтезуючої 
тканини – хлоренхіми, яка має вплив на ін-
тинсивність процесів дихання та фотосинте-

зу. Корисний морфологічний вплив гумінові 
речовини здійснюють також на ріст кореневої 
системи, за допомогою активних форм кис-
ню, які є продуктами процесів життєдіяльнос-
ті рослин. Активні форми кисню створюють 
градієнт кальцію в апікальній області кореня, 
що призводить до вторинного росту коренів. 
Активні форми кисню змінюють проникність 
мембран, що позитивно впливає  на погли-
нання поживних речовин. Застосування гу-
мінових препаратів збільшує концентрацію 
оксиду азоту, ауксинів і етилену, що призво-
дить до збільшення маси кореня середньої 
щільності і товщини кореня. Гумати вплива-
ють на доступність поживних речовин і це 
напряму пов’язано з їх здатністю утворювати 
комплекси з катіонами металів, що дає мож-
ливість підвищити коефіцієнт засвоєння еле-
ментів живлення.

В останні роки в Україні намітилась тен-
денція до зниження витрат на вирощування 
сільськогосподарських культур. Правильний 
підбір сорту та підбір оптимального економіч-
но обґрунтованого фону живлення під куль-
турами є найдешевшим та ефективним засо-
бом збільшення їх врожайності. Одержання 
високих врожаїв лімітується, насамперед, 
погодними умовами впродовж вегетаційно-
го періоду культур. Встановлено, що гумати 
іспанської компанії Daymsa мають істотний 
вплив на формування структурних елемен-
тів урожаю сільськогосподарських культур. 
Застосування позакореневих підживлень гу-
матами іспанської компанії Daymsa на фоні 
основного удобрення у критичні етапи орга-
ногенезу сільськогосподарських культур з од-
ного боку- дають змогу в повному обсязі ви-
користати елементи живлення, що внесені з 
добривами. З другого – активізують кореневу 
абсорбцію елементів шляхом стимулювання 
ростових процесів у корені, збільшують вміст 
хлорофілу у листках, підвищують проникність 
клітинних мембран, покращують транспорт 
поживних елементів та продуктів метаболізму. 
Препарати на основі гумінових речовин іспан-

Чорний скарб землі: 
фактор оптимізації ростових процесів у рослинах
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ської компанії Daymsa прискорюють обмінні 
процеси у рослинах, збільшують швидкість 
утворення білків, підвищують стійкість рослин 
до несприятливих умов навколишнього сере-
довища та до дії збудників хвороб і шкідників.

Застосування препарату Naturvital Plus  у 
фазу виходу в трубку та набрякання колосу в 
нормі 0,4 та 0,6  л/га  в посівах  озимої пшени-
ці підвищило показники урожайності  на 0,22 – 
0,16 т/га порівняно з контрольним варіантом. 
Також за результатами досліджень було вста-
новлено позитивний вплив досліджуваного 
препарату на формування елементів продук-
тивності культур. 

Рослини, які вирощуються у польових умо-
вах, постійно перебувають під впливом різно-
манітних стресових чинників, що можуть при-
звести до незворотних змін у їхній структурі та 
функціонуванні. Тому для запобігання проявів 
стрес-факторів на рослинний організм  потріб-
но використовувати препарати на основі амі-
нокислот, які допомагають активувати обмінні 
процеси, синтез нових амінокислот, відновлю-
вати водний баланс, поліпшувати запилення 
та виступають джерелом енергії, підвищуючи 
посухостійкість. 

Підживлення посівів озимої пшениці пре-
паратом Amino-Humic в нормі 0,4 – 0,6  л/га 
у фазу виходу  в трубку та набрякання колоса 
покращує показники урожайності на 0,18 -0,42 

т/га або на 3,8 – 8,8 % порівняно з контролем. 
Також високу ефективність препарату відмі-
чено у наростанні листової поверхні у нормі 
0,6 л/га – площа листків становила 87,6 см2/
рослину. В умовах досліджень встановлено 
позитивну дію препарату на прояви стрес- 
факторів. 

Одним із показників ефективності дії гуматів 
на рослини є інтенсивність процесу фотосинте-
зу і як наслідок, накопичення ними органічної 
речовини, оскільки ці процеси є біологічною 
основою формування врожаю. До основних 
показників фотосинтетичної системи рослин 
та продуктивності процесу агрофітоценозів на-
лежать вміст хлорофілів a і b, їх сумарний вміст 
a+b та вміст каротиноїдів. Внесення препарату 
Terrenova у фазі виходу в трубку забезпечило 
вміст сухої речовини в листкових пластинках 
– відповідно 7,8 % з перевищенням контро-
лю  на 0,4%. Вплив препарату Terrenova на 
фотосинтетичну активність листкового апа-
рату виразніше проявлявся у більш пізні фази 
органогенезу. Так, у фазі прапорцевого листка 
вміст сухої речовини в листкових пластинках 
за внесення препарату Terrenova у фазі ви-
ходу в трубку становив 10,1% у фазі цвітіння – 
відповідно 13,3% зі зростанням до контролю за 
фазами розвитку – на 0,6% та 1,1%.  

Внесення гуматів іспанської компанії 
Daymsa у фазі виходу рослин у трубку підви-

щило вміст хлорофілу в листкових пластин-
ках  через два тижні після внесення порівняно 
з контролем  – на 0,03-0,07 % за показника 
на контролі 1,26%. Найефективнішим препа-
ратом визначено Terrenova в дозі 0,4-0,8 л/
га; вміст хлорофілу в листкових пластинках 
становив 1,32-1,33%. Перевага даного варіан-
ту, на нашу думку, полягає в його хімічному 
складі –  де переважають гумінові та фульво-
ві речовини у поєднанні із допоміжними їх 
складовими, такими як амінокислоти (серин, 
глютамінова кислота, пролін, лейцин, аргінін 
та ін.)  та фосфор. На початкових фазах росту 
й розвитку вони відіграють особливо важливу 
роль та приймають участь у формуванні ко-
реневої системи, активують процеси корене-
утворення, нагромаджують більшу кількість 
запасних речовин, особливо цукрів.  Цукри, в 
свою чергу, підвищують концентрацію клітин-
ного соку і позитивно впливають на форму-
вання морозостійкості, сприяють підвищенню 
імунітету рослин, зміцненню клітинної стінки  
та накопиченню азоту, регулюють водний об-
мін рослин. Підживлення посівів озимої пше-
ниці препаратом Terrenova від фази виходу в 
трубку до набрякання колоса в нормі 0,4 – 0,8 
л/га підвищувало показники урожайності  на 
0,29 – 0,49 т/га порівняно із контрольним ва-
ріантом.  

В зв’язку зі зміною клімату на планеті та гло-
бальним потеплінням в землеробських регіо-
нах підвищується вплив кліматичних умов на 
процеси росту та розвитку рослин. Тому по-
треба в застосуванні гуматів з метою захисту 
рослин від несприятливих погодних умов буде 
наростати з кожним роком.

Якщо Вам потрібна кваліфікована допо-
мога у виборі препаратів для позакоренево-
го підживлення, звертайтесь, будь ласка, до 
представників компанії «Спектр-Агро», які 
завжди оперативно нададуть Вам інформацію 
щодо ефективності застосування продуктів та 
детальні рекомендації стосовно їх  викори-
стання. Завжди раді співпраці!

Ефективність застосування препарату Amino-Humic на посівах озимої 
пшениці в умовах Центральної України

Ефективність застосування препарату Terrenova на посівах озимої 
пшениці в умовах Центральної України
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чого почати свою розповідь? Перше 
речення та перший абзац завжди найваж-
чі, особливо тоді, коли хочеться донести 
й розповісти особливо багато інформації. 
Актуальність того, про що поговоримо сьо-
годні зумовлюється багатьма факторами і 
причинами. Основна причина – важкий для 
більшості фермерських господарств рік. Ви-
сновки робить кожен для себе. Дехто споді-
вається, що наступного року погодні умови 
будуть кращими та сприятливішими. Хтось 
сподівається на кращі ціни на продукцію. 
Деякі все-таки намагаються пристосуватися 
до змін. Сьогодні не будемо говорити про 
погоду й опади. Залишимо цю тему на пі-
зніше. Нам же з вами слід зрозуміти, що ми 
можемо зробити для зменшення ризиків у 
наступному сезоні. 

Основним чинником, що може допомогти 
вистояти в складних кліматичних умовах, є 
технологія. Правильна технологія в потріб-
ному місці в потрібний час буде достойною 
відповіддю на зміну виробничих умов для 
фермерів. Вона в кожному господарстві своя 
і різна. І це попри те, що основні набори агро-
технологічного знаряддя переважно однакові. 
Цей елемент у структурі засобів виробництва 
в господарстві є найдорожчим і таким, який 
замінити або змінити найважче. Причин ба-
гато, всі вони різні, але результат і висновок 

один – це досить тривалий у часі процес, який 
потребує не тільки коштів, а й досвідченого 
персоналу. Ми працюємо з тим, що маємо.  

І оскільки цей елемент залишається в 
господарствах переважно сталим, хоча і 
буде, безперечно, змінюватись поступово, 
але поки що погляди фермера спрямовані 
на речі, які він в змозі змінити вже сьогодні. 

Серед таких статей витрат першими на 
думку спадають, звісно, добрива. Вони за-
ймають до 30% витрат у структурі собівар-
тості. Дані, звичайно, можуть відрізнятись 
від господарства до господарства, проте 
в середньому цифра значна. Далі ми роз-
глядаємо витрати на насіння, паливо, заро-
бітну плату персоналу, оренду землі та інші 
витрати. І оскільки нам першими в структу-
рі витрат спало на думку саме витрати на 
добрива, то так само й оптимізація витрат 
на цю статтю у нас безсумнівно та очевид-
но пов’язана із аналізом ґрунту. Це безпо-
милково. І хоча результатом аналізу ґрунту 
можуть бути висновки, що допоможуть ви-
значитись не тільки з добривами, а також із 
системою «правильного» обробітку, підбо-
ру посівного матеріалу тощо, втім, сьогодні 
ми зупинимось на дещо інших важливих 
речах. Я намагатимусь ширше розкрити 
можливості аналізу ґрунту загалом для гос-
подарств, виходячи із широкого різноманіт-

тя варіантів, які пропонує фермеру ринок.  
Перш ніж перейти безпосередньо до роз-

гляду можливих варіантів обстеження, зро-
блю коротенький відступ. Нам необхідно 
зрозуміти, що ціна, за якою пропонують ту 
чи іншу послугу, відображає не тільки вар-
тість самої послуги, а також слугує одним із 
ключових елементів управління відносина-
ми між фермером та компанією-надавачем 
такої послуги і характеризує рівень готов-
ності розвивати й навчати фермера, також 
є важливим індикатором того, наскільки 
компанія-продавець вникла в суть пробле-
ми, яку слід вирішити у конкретному випад-
ку в господарстві. І хоча такий, здавалося, 
на перший погляд, широкий асортимент 
пропонованих послуг є складним для ро-
зуміння, він підкреслює гнучкість компаній, 
що їх пропонують. Безперечно, пропонува-
ти один продукт та інвестувати в його про-
сування на ринку – це вигідніше для поста-
чальника з точки зору концентрації зусиль, 
проте саме гнучкість сьогодні, на мою дум-
ку, і є ознакою професіоналізму – вміти ви-
слухати фермера, зрозуміти суть проблеми, 
побачити перспективи, донести інформа-
цію до аграрія, запропонувати оптимальне 
рішення, можливо, навіть всупереч ринко-
вим тенденціям, але таким чином виперед-
жаючи їх або формуючи. 

Ціни на агрохімічне обстеження фор-
муються із ціни лабораторного аналізу 
зразка, послуг відбору зразків, інтерпрета-
ції результатів (рекомендації, карти, кар-
ти-завдання) та інші додаткові послуги. Як 
правило, всі витрати постачальник послуги 
прив’язує до гектара для зручності обрахун-
ків. Лабораторний аналіз, своєю чергою, 
також відрізняється за цінами залежно від 
кількості показників і лабораторії.

Далі ми розглядатимемо можливі варіан-
ти таких послуг із їхніми перевагами, недо-
ліками та орієнтовними цінами для кінцево-
го споживача, тому що іноді запропонована 
вам ціна, скажемо, наприклад, 3–4 дол./га 
буде для вас прийнятною, проте чи отри-
маєте ви те, за що заплатили. Дочитавши 
до кінця нам буде зрозуміло, на що варто 
звертати увагу під час замовлення послуги 
агрохімічного обстеження, які питання ста-
вити продавцю, що ми з вами отримаємо в 
результаті, які переваги й недоліки кожного 
із доступних на ринку варіантів. 

Зразок ґрунту, який передають до лабо-
раторії на аналіз, формується із проб. Це 
важливо запам’ятати і не плутати його із 
зразком. Проба – це укол, забір частини 
ґрунту в певній локації в межах ділянки. 
Наприклад, для одного зразка необхідно 
зробити 15–20 проб. Один зразок можна 
сформувати як із цілого поля, так і з певної 
ділянки. Розмір ділянки в межах поля, з якої 
візьмуть зразок та їх кількість на полі й буде 
визначальною для обґрунтування ціни, яку 
повинен заплатити фермер. Що більше 
зразків буде відібрано в межах поля, то 
дорожчою буде послуга. Варіанти, які ми 
розглядатимемо, відрізняються між собою 
завжди за кількістю саме зразків, а не проб. 
Кількість проб не впливає на ціну обстежен-
ня, оскільки за професійного підходу під 
час надання послуги їхня кількість завжди 
більше ніж 15–20. Це водночас і кількість 
уколів буром для забору ґрунту. Виходячи із 
особливостей роботи більшості ґрунтовід-
бірного обладнання, така кількість проб є 
часто мінімально необхідною, щоб набрати 
необхідну кількість ґрунту для аналізу. 

Отже, переходимо безпосередньо до са-
мих варіантів обстеження.    

Варіант «Загальне обстеження»
За замовлення загального обстеження з 

ділянки (поля) формують один зразок. При 
цьому кількість проб – від 15 до 30 або 50 
залежно від розмірів поля. Умовно такий 
вид обстеження можна назвати звичним 
для багатьох виразом «середня температу-
ра по лікарні». Ви можете обрати кількість 
показників, за якими аналізуватимуть ваш 
зразок, й отримані результати стосувати-
муться поля чи ділянки (поля) загалом. 
Такий вид обстеження можна замовляти, 
коли ви добре знаєте свої поля. Бажано, 

аби поля мали однорідний рельєф, без 
яскраво виражених підвищень та схилів. 
Зазвичай такий аналіз замовляють на поля 
із більш-менш прогнозованою й стабільною 
врожайністю. 

Під час замовлення такого виду обстежен-
ня вам необхідно уточнити кількість показни-
ків, за якими обстежуватимуть поле і переко-
натись, що проби були відібрані рівномірно з 
ділянки чи поля. Більшість вважає такий вид 
обстеження не дуже репрезентативним, 
оскільки вкрай рідко в природі бувають поля 
із одним типом ґрунту і відтак із одним рівнем 
забезпеченості елементами. Рівні забезпе-
ченості елементами варіюють від ділянки до 
ділянки, і залежать насамперед від їхнього 
складу – вмісту піску, мулу та глини. 

Утім, якщо ви досить добре знаєте за-
гальні характеристики свого поля і першо-
черговим завданням стоїть питання підбору 
видів та форм добрив, строків і кількості їх 
застосування – то такий варіант обстеження 
цілком можливий. Ціна такого обстежен-
ня в Україні становить від 1 до 2 доларів 
за 1 га. Ви отримаєте дані лабораторного 
обстеження (протокол), рекомендації із 
живлення. Останні будуть розроблені на 
підставі отриманих лабораторних даних. 
Їхня точність та достовірність залежатиме 
від того, наскільки ви точно визначились із 
видом обстеження, адже в такому разі під 
час відбору проб і формування зразка забір 
проби з ділянки, яка відрізняється за сво-
їм складом від решти поля впливатиме на 
кінцевий результат. Відтак похибка під час 
розрахунку норми внесення добрив може 
сягнути 20–30% від вашої реальної потре-
би в той чи інший бік. Ви також отримаєте 
карти, але вони за «загального обстеження» 
будуть тематичні та матимуть такий вигляд, 
як на рис. 1. Тобто на них буде тільки одне 
значення – середнє по полю.

Для того, щоб зменшити похибку під час 
вирішення основного завдання агрохіміч-
ного обстеження, слід зазвичай збільшити 
кількість зразків. Це означає, що на полі чи 
ділянці необхідно формувати кілька зразків 
(нагадую, що кожен зразок, своєю чергою, 
складатиметься із не менше ніж 15–20 точ-
кових проб). 

Варіант «Обстеження за сіткою 
20–25 га»

Часто цей вид обстеження, для якого зра-
зок формують із кожних 20 чи 25 га поля 
у вашому господарстві, є альтернативою 
дорожчим варіантам, до яких ми перейде-
мо трохи пізніше. Альтернативою не тіль-
ки в плані ціни, але і можливостей, які дає 
цей варіант для фермера. За такого виду 
обстеження, наприклад, господарство на 
площі поля в 100 га отримає 4 або 5 зраз-
ків, оскільки поле умовно буде поділене за 
сіткою на 4 або 5 клітинок. Звідси й назва 
«обстеження за сіткою». 

Історично в нашій країні склалась ситу-
ація, коли більшість фермерських госпо-
дарств за згадування слова «сітка» відразу 
уявляють собі «звичну» сітку в 10 га. Приміт-
ка: звична вона переважно для українсько-
го фермера, бо в решті країн світу сітки для 
обстеження менші (щільніші). Сітка 20 або 
25 га коштуватиме орієнтовно від 2,5 до 3,5 
доларів за 1 га. Більшість досвідчених агро-
номів і сільгоспвиробників розуміють, що 
часто один зразок з поля, як в попередньо 
розглянутому варіанті, буде замало, а така 
сітка, виходячи із середнього розміру поля 
в країні 60 га, дасть змогу більш-менш рів-
номірно сформувати 3 ділянки на полі й у 
кожній із них відібрати проби та сформува-
ти зразок. До того ж такий вид обстеження 
допоможе агроному або власнику госпо-
дарства побачити неоднорідності в межах 
поля після формування картограм забезпе-
ченості елементами. 

Відмінності від попереднього варіанту 
полягають у тому, що ви отримаєте більшу 
кількість зразків (матимете точніший се-
редній результат і вищу репрезентативність 
зразка) й зможете наглядно оцінити забез-
печеність посіву елементами в різних части-
нах поля. Така кількість зразків, така сітка, 
власне, дасть змогу отримати точніші реко-
мендації щодо внесення добрив, бо є більш 
повна і детальна картина того, що може 
відбуватися на різних ділянках поля. Також 
фермер матиме можливість отримати, крім 
лабораторних аналізів та рекомендацій, 
картограми забезпеченості елементами. 

У разі дуже високої неоднорідності в за-
безпеченні різних ділянок поля ви зможете 
дослідити визначені ділянки додатково вже 
не на осліп, а предметно. Звісно, такий вид 
обстеження трохи дорожчий, проте можли-
востей для розуміння того, як надалі пра-
цювати з полем в напрямі агротехніки та 
агрономії. В деяких випадках за середньої 
площі полів від 100 га такий вид обстежен-
ня вже може дати чітку відповідь на те, чи 
варто, приміром, купувати «розумний» 
розкидач, чи поки що зосередитись на ін-
ших речах. 

Зазвичай такий вид обстеження замовля-
ють господарства, що вже робили загальне 

Аналіз ґрунту – 
вигідна інвестиція сьогодення і майбутнього

З

Рис. 1. Карта розподілення калію за 
загального обстеження
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обстеження, оскільки розуміють, що один 
зразок у їхньому разі не буде досить до-
стовірним. Крім того, фермер добре ро-
зуміється на видах і формах добрив, але 
основною проблемою для нього все ж 
таки залишається неоднорідність поля. 
На початку роботи з відбору зразків 
формуватимуть сітку відбору та маршрут 
пересування, точки прив’язки зразка в 
кожній із ділянок 20–25 га. В результаті 
ви отримаєте аналізи з лабораторії, ре-
комендації та карти розподілення еле-
ментів живлення. Як правило, для вас 
зроблять карти з основних елементів: 
азот, фосфор, калій, кислотність та вміст 
органічної речовини або гумус (гумус 
і органічна речовина – це різні поняття, 
органічна речовина є дещо ширшим по-
няттям).

Якщо візьмемо наше поле із попе-
реднього варіанта площею 142 га і зро-
бимо аналіз за сіткою 30 га, тобто ма-
тимемо 5 зразків з поля, й побудуємо 
картограму розподілу, то матимемо ось 
такий вигляд розподілення елементів.

Поруч схожа інтерполяція даних за 
сіткою 20 га – 7 зразків на полях. В обох 
випадках зразки рівномірно розміщені в 
межах одного поля.

Як можемо бачити – деталізація має 
переваги не тільки в порівнянні з загаль-
ним варіантом обстеження, але і за 20 
га сіткою порівняно із 30 га сіткою. Десь 
у межах поля розподілення елементів 
таки матиме схожу забезпеченість, але 
у разі детальнішого вивчення видно, що 
дрібніша сітка чітко вказує на ділянки із 
низькою забезпеченістю елементом, яка 

прихована від нас у більшій сітці. Такі 
ділянки можуть бути різні за розмірами 
і сягати до половинти всієї площі поля, 
а іноді й більше. За дрібнішою сіткою ми 
можемо на них впливати або принайм-
ні розуміти, що вони все-таки існують. 
Навіть за такої нібито великої сітки ми 
можемо вирахувати орієнтовно площу 
із проблемним забезпеченням та зрозу-
міти, наскільки більше добрив чи іншого 
матеріалу треба внести для вирівнюван-
ня потенціалу поля. 

Це вже калькуляція, яка допоможе 
прийняти рішення про те, чи варто ку-
пувати розкидач для диференційова-
ного внесення добрив або сівалку, яка 
може працювати із змінними нормами. 
Наприклад, за загальним обстеженням 
рекомендована норма внесення калію 
становила 80 кг у д.р. Під час диферен-
ційованого розкидання завдяки деталь-
нішому вивченню поля – 67 кг/га. Це 
економія 1846 кг хлористого калію. За 
більш детального вивчення поля, ска-
жімо, із 10 га чи 5 га сіткою завдяки де-
талізації, окрім вирівнювання, економія 
може бути ще суттєвішою. Ми не реко-
мендуємо працювати диференційовано 
на основі сітки 30, 25 або 20 га. Завдяки 
такому обстеженню у вас є чіткий мате-
матичний розрахунок та обґрунтування 
для купівлі або запуску роботи із змін-
ними нормами на полі. Також ви маєте 
досить діагностичних даних і розуміння 
про неоднорідності. Для нас такої інфор-
мації про поля господарства досить для 
розроблення детальної програми жив-
лення та підвищення родючості поля.

Обстеження за сіткою 10 га
Мабуть, із впевненістю можна ска-

зати, що серед господарств і холдингів 
цей вид обстеження найпопулярніший. 
Особливо серед тих, хто або справді за-
думається над запровадженням деяких 
технологій сучасного землеробства, або 
вже використовує такі техніки, як дифе-
ренційоване внесення або висів. Зага-
лом така сітка все ще є досить великою 
для точного внесення добрив та сівби, 
проте якщо зважити на той факт, що се-
редня площа полів в Україні по госпо-
дарствам становить орієнтовно 65–70 га, 
то за такого обстеження ми отримаємо 7 
зразків. Площа ділянки кожного зразка 
становить не менше 15% від загальної 
площі поля. В принципі, таку сітку до-
пустимо використовувати для диферен-
ційованого внесення, але рекомендувати 
її беззастережно все ж не можу. Якщо ви 
все-таки працюєте з такою сіткою і маєте 
результат, то це й буде головним кри-
терієм вибору сітки обстеження. Обсте-
ження за 10 га сіткою стало досить попу-
лярним завдяки тому, що вартість такого 
обстеження не надто висока (від 7 до 9 
доларів за 1 га), і в деяких випадках уже 
дає змогу «приміряти» елементи точно-
го землеробства на полях господарства. 
Нижче наводжу приклад обстеження із 
картою розподілення калію за 10 га сіт-
кою і 20 га сіткою.

Як і в попередньому варіанті порівнянь 
на полі з’являються дрібніші ділянки із 
забезпеченням калію, що відрізняється 
від рівня на загальному масиві або ма-
сиву поруч. Ці невеличкі за розміром 
діляночки все-одно впливатимуть на за-
гальну картину забезпеченості, а відтак 
на врожайність або кількість необхідно-
го добрива.

Отже, працюючи із 10 га сіткою зде-
більшого ви вже зможете спробувати 
більшість елементів точного землероб-
ства, проте такі рішення дуже часто за-
лежать від конфігурації та розміру поля. 
Що більшим буде ваше поле, то більше 
шансів у вас буде для того, щоб віднай-
ти приховані резерви врожайності. Крім 
того, такий варіант обстеження вже га-
рантовано дасть вам змогу «до копійки» 
на кожному полі вирахувати доцільність 
придбання «розумної» техніки або мо-
дернізації тієї, що є в наявності. 

Необхідно зауважити, що у разі обсте-
ження ґрунтів за сіткою під час складання 
картограм забезпечення елементами ви-
користано інтерполяцію лінійного кригін-
гу. Суть його полягає в такому собі «про-
гнозуванні», яким буде забезпеченість 
ділянки елементом, спираючись на дані 
із сусідніх ділянок. Звідси можна зробити 
висновок про те, що чим менший розмір 

сітки під час обстеження, то більші шанси 
для отримання реальної картини в полі 
щодо забезпеченості елементами. Це 
зараз ми розглядаємо тільки один еле-
мент, а уявімо собі, що ми визначаємо їх 
не менше 10 в аналізі й хочемо виправи-
ти ситуацію на полі з декількох із них, на-
приклад, сірку та фосфор. Ціна помилки 
в сільському господарстві завжди була 
високою, дуже не хочеться її підвищува-
ти, особливо зараз.

Говорячи про ціну помилки, перейде-
мо до 5 га сітки і розглянемо її переваги 
й недоліки. Недолік для більшості з нас 
є її ціна. Це наразі найдорожчий варіант 
обстеження (дехто робить і 3 га сітку) 
та коштує він від 12 до 15 доларів за 1 га. 
Фактично вдвічі дорожче за 10 га сітку. 
Воно й не дивно, оскільки це вдвічі біль-
ша деталізація і вдвічі більше зразків, ніж 
із 10 га. А ми говорили вже про те, що ос-
новною складовою послуги є якраз ціна 
лабораторного обстеження та послуга 
відбору.

Таку сітку можна без вагань використо-
вувати для розроблення рекомендацій із 
живлення, розуміючи абсолютно всі ню-
анси розподілення та забезпеченості еле-
ментами в межах поля, а також форму-
вати карти завдання на внесення добрив 
і карти-завдання на сівбу для сучасних 
сівалок із можливістю одночасного вико-
нання кількох операцій. Такий вид обсте-
ження практикують ті господарства, що 
працюють із диференційованим внесен-
ням або планують купувати «розумну» 
техніку чи модернізувати існуючу. І не-
зважаючи на те, що аналізи (хоча й не на 
всі елементи) необхідно робити щороку, 
відмовлятись сьогодні від такої послуги 
вони не збираються. В такому варіанті 
обстеження ви так само отримаєте точні 
контури обміру полів, дані лабораторно-
го аналізу, картограми розподілення еле-
ментів, рекомендації та карти-завдання 
для техніки (часто ці карти-завдання на-
зивають просто «флешкою»).

Якщо підсумувати викладене, то спро-
бую помістити все в таблицю для зруч-
ності порівняння і співставлення.

Від себе трохи додам таке – дуже часто 
(залежно від лабораторії) в пакети ана-
лізу ґрунту входять крім хімічних показ-
ників і фізичні. Серед них варто виділити 
такі: щільність (не плутайте з твердістю) 
та структура ґрунту. В комбінації із хіміч-
ними показниками вони перетворюють-
ся на єдине джерело цінної інформації, 
що допоможе вам під час вибору тех-
нології, системи обробітку ґрунту, жи-
влення. Адже часто ми асоціюємо всю 
роботу з ґрунтом виключно з добривами 
і забуваємо, що робота самих добрив за-
лежить не тільки від того, скільки вони 
коштують та яку кількість їх вносиш, а й 
від часу та глибини внесення і, звісно, від 
самих формул та природи тієї чи іншої 
діючої речовини. На ці параметри впли-
ває більше фізика ґрунту, ніж хімія. 

Говорити про окупність таких техноло-
гій не будемо, оскільки сучасні техноло-
гії це не продукт, у перевагах якого треба 
переконувати покупця. Сьогодні такі речі 
– це філософія землеробства. Єдине, над 
чим варто задуматись, який із варіантів 
вам підійде найбільше. Немає поганого 
чи хорошого аналізу, адже краще знати 
щось, ніж нічого взагалі. 

 Валентин Ємець,
керівник напряму точного землеробства

valentyn.yemets@spectr-agro.com
        0671293362

Рис. 2. Карта розподілення калію за 
використання сітки 30 га та 20 га

Сітка 30 га   

Сітка 20 га

Рис. 3. Карта розподілення калію за 
використання сітки 20 га та 10 га

Сітка 20 га

Сітка 10 га 

Рис. 4. Карта розподілення калію під 
час використання сітки 10 га та 5 га 

Сітка 10 га 

Сітка 5 га

Співставлення можливостей пакетів аналізу для фермерського господарства
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станнім часом постійно 
зростають вимоги до стандартів якості на-
дання послуг. Клієнт повинен отримувати 
повний пакет послуг в одному місці й за 
комфортних умов. Саме таку філософію ми 
реалізували під час проєктування та будів-
ництва нашого нового об’єкту, – говорить 

комерційний директор напряму сіль-

госптехніки Юрій Тарадуда. – Ми ледь 
розпочали роботу, а на наших виставкових 
майданчиках уже представлені понад п’ят-
десят одиниць різних моделей техніки. Для 
покращення комфорту наших потенційних 
покупців ми використали абсолютно новий 
підхід – збудували великий шоу-рум пло-
щею 400 м  за аналогією із автосалоном, 
де можна оглядати техніку, незважаючи на 
зимову заметіль або літню спеку. Тут по-
тенційні покупці можуть вибрати машини, 
яких вони потребують, провести перемо-

вини, отримати ґрунтовну консультацію від 
наших спеціалістів, і якщо буде потреба, 
замовити демонстрацію вибраної моделі 
прямо у себе на полі. Після того як ми до-
лаємо перший етап і підписуємо контракт, 
можемо переходити на наступного – нав-
чання персоналу покупця, сервіс та поста-
чання запчастин. Для цього також створе-
ні всі необхідні умови. На базі сервісного 
центру передбачені приміщення й зони для 
проведення навчань із прямим доступом 
до об’єкту навчань, тобто до самої техніки. 
Прямо тут, не виходячи із шоу-руму, клієнт 
може замовити запчастини і тут же їх отри-
мати через зону відвантаження, яка зручно 
розташована поряд із центральним входом 
у сервісний центр. 

Дуже важливим етапом співпраці з клієн-
том є супровід проданої техніки або сервіс. 
Саме для цього збудована сервісно-ре-

монтна зона площею 400 м , яка обладна-
на, як кажуть, за останнім словом техніки, 
включаючи станки для обробки металу. 
Стаціонарна мийка розташована в опалю-
ваному приміщенні, завдяки цьому вона 
може працювати незалежно від погоди на 
вулиці.

– Ви працюєте з великим набором 

техніки: в наявності понад п’ятдесят 

моделей. Хіба не простіше було б мати 

справу з одним великим брендом, щоб 

був, як мовиться, одного кольору і під 

одним прапором?

– У кожного свій шлях. Робота в межах 
одного бренду, крім деяких переваг, має 
проблеми, про які зазвичай ніхто не гово-
рить. Великий бренд скуповує все, що може 
йому бути цікавим і потім змушує свого ди-
лера просувати свій асортимент незалежно 
від того, чи відповідає він потребам того чи 
іншого ринку. Ми ж вільні у своєму виборі й 
тому можемо дозволити собі працювати із 
вузькоспеціалізованими виробниками, які є 
найкращими фахівцями на ринку в своєму 
сегменті. Наприклад, усім відома компанія 
HARDI випускає обприскувачі з 1957 року. 
Ця компанія сконцентрована виключно на 
обприскувальній техніці, і тому випускає 
найкращі у світі машини для внесення ЗЗР та 
добрив різних моделей від ранцевих для до-
машніх господарств – до великих самохід-
них машин із баками ємністю 9000 л і штан-
гами до 52 метрів. Лише компанія HARDI 
поставляє на наш ринок обприскувачі з уні-
кальною системою TWIN, яка дає змогу пра-
цювати у вітряну погоду й значно покращує 
покриття рослин робочим розчином на всю 
висоту травостою з верху до самого низу. 

Сегмент ґрунтообробної техніки пред-
ставлений відомою німецькою компанією 

K CKERLING, що понад шість десятиліть ви-
пускає високоякісну техніку та є законодав-
цем моди у своєму сегменті. Дуже багато 
технічних рішень цієї компанії стають стан-
дартом для копіювання іншими відомими 
виробниками техніки. Сівалки точного висі-
ву нам постачає знову ж таки вузькоспеціа-
лізований іспанський виробник SOLA, який 
раніше входив до продуктової лінійки брен-
ду QUIVOGNE, а з 2018 року представлений 
нашою компанією під власним брендом 
SOLA. Цей виробник може запропонувати 
повну лінійку сівалок від найменших – до 
великих універсальних посівних комплек-
сів. Сівалки при цьому можуть бути навісні, 
причіпні, комбіновані, із механічним або 
повністю електричним приводом. У сегмен-
ті подрібнювачів пожнивних залишків ми 
також співпрацюємо зі старим італійським 
виробником FALC, який спеціалізується 
винятково на виробництві роторної техні-
ки, має замкнутий цикл виробництва, а це 
неодмінно забезпечує найкращі характери-
стики та надійність машин.

– Ми говорили про виробників при-

чіпної або самохідної спеціалізованої 

техніки, а що з тракторами?

– Так, справді, трактори є дуже важливим 
сегментом ринку сільськогосподарської 
техніки і саме тому на виставці «ІнтерАгро» 
у 2018 році ми презентували лінійку тракто-
рів італійського бренду ARBOS. Ця прем’єра 
була дуже успішною. ARBOS представляє 
машини в кількох сегментах. Один із них – 
трактори садово-паркового господарства, 
тут він є абсолютним світовим лідером, цьо-
го статусу він досягнув на базі колишнього 
заводу GOLDONI. Середній сегмент – серія 
Р5000 буде незабаром оновлена і ще до 
початку літа ми отримаємо першу партію 
тракторів із шестициліндровим двигуном 
потужністю 140 к.с. Також сподіваємося, що 

до кінця цього року можна буде замовляти 
трактор серії Р7000 потужністю до 280 к.с. 

Незважаючи на те, що вже маємо досить 
широкий модельний ряд, не зупиняємося 
на досягнутому, продовжуємо пошук но-
вих партнерів серед найкращих виробників 
сільськогосподарської техніки у своїх се-
гментах. Саме для цього нам і потрібна по-
тужна логістична база, яку ми зміцнили зав-
дяки введенню нового сервісного центру з 
великою площею для зберігання та комп-
лектації сільськогосподарської техніки, 
яка становить 13 475 м , із них 2 100 м  – під 
накриттям. Окремо обладнаний майданчик 
для завантаження й розвантаження техніки, 
що забезпечує вчасне та якісне виконання 
своїх зобов’язань із доставки техніки на-
шим клієнтам.

Як бачимо, це й справді інноваційний 
комплекс, який дає змогу надати макси-
мально повноцінний сервіс на одному 
майданчику, починаючи від першої зустрі-
чі з потенційним покупцем, до багаторіч-
ного супроводу впродовж усього періоду 
експлуатації техніки. Тому ми дуже споді-
ваємося на активну зацікавленість із боку 

наших постійних і потенційних покупців, 
бо тільки задоволені клієнти можуть дати 
об’єктивну оцінку всім нашим намірам та 
ідеям, які були закладені під час будівниц-
тва цього центру.

Землеробство потребує точності

Новий сервісний центр створює мож-
ливості для розширення взаємодії всіх на-
прямків бізнесу компанії, вважає директор 
департаменту з науково-технологічного 
забезпечення та точного землеробства Ма-
рина Кушнір. Один із головних завдань, 
які для себе ставить команда це допомога 
фермеру у викликах, які він отримує від 
природи, оскільки технологічні пробле-
ми у вирощуванні сільськогосподарських 
культур, можна вирішити, на жаль єдиний 
фактор, який не піддається впливу це гідро 
кліматичні умови зон вирощування. Для до-
помоги фермерам команда агротехнологів 
«Спектр-Агро» проводитиме аудит госпо-
дарства та технологій, для визначення лімі-
туючих факторів та причин не врожайності. 
Фахівці компанії дуже тісно співпрацюють 
із господарствами і не лише розкривають 
їм механізм дії того чи іншого продукту, 
але й радять, як його ефективніше вико-
ристати. Було помічено, що не всі фермери 
сьогодні пов’язують внесення добрив, його 
кількості, види та форми із вмістом пожив-
них речовин, вологи в ґрунті й фізичними 
властивостями ґрунту. Через це щорічно 
втрачаються солідні обсяги врожаю. 

Фактор природної родючості ґрунту ос-
таннім часом не має значення, коли ми 
говоримо про врожайність. Сьогодні – це 
швидше вже комплекс заходів, засобів і 
практик, поєднаних у грамотну технологію. 
Проте вже з’являється усвідомлення того, 
що родючістю можна успішно управляти, 
опираючись на сучасні практики точного 
землеробства. В Україні став розвиватися 
ринок консультаційних послуг у цій сфері, 
але більшість фірм, які їх надають, не мають 
комплексних можливостей, аби реалізу-
вати запропоновані технології. «Спектр-А-

Центр, який збудував 
«Спектр-Агро»

–O

На 36 км траси «Київ-Одеса» розташувався новий сервісний центр 
компанії «Спектр-Агро». Ще рік тому на цьому місці відбулося урочисте 

закладання капсули часу, стартувало будівництво, а сьогодні вже 
виставлена техніка, гордо майорять прапори, а персонал компанії 

готується до весняного сезону. 
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гро», маючи такий потужний кадровий, на-
уковий та технічний потенціал, не тільки не 
залишиться осторонь, але має амбіції стати 
лідером ринку. 

Ми запускаємо повний спектр послуг у 
сфері сучасного землеробства, спрямова-
них на вирішення першочергових проблем 
для фермера, і надаючи послуги для тих 
господарств, які вже працюють з елемента-
ми точного землеробства. Маючи в своєму 
арсеналі технічні, технологічні рішення та 
наукові здобутки ми знайдемо вирішення 
будь-яких проблем.   

Наша перевага – наші клієнти-партнери 
та дружня команда працівників. Ми пиша-
ємось співпрацею з кожним нашим клієн-
том і вдячні за довіру. Ми не ділимо клієнтів 
на дрібних та великих, бо зосереджені не 
на їхньому земельному банку, а на про-
блемах, а вони у всіх приблизно однакові: 
підвищення родючості ґрунту, правильний 
підбір посівного матеріалу, схем живлення, 
боротьба із хворобами й шкідниками. 

Керівник напряму точного землеробства 
Валентин Ємець стверджує, що саме та 
комплексність і системність підходу у вирі-
шенні проблемних питань для господарства 
має неабияку вагу та викликає непідробний 
інтерес з боку фермера, щойно він переко-
нується в добросовісності й професіоналізмі 
в підходах до їх вирішення. Довіра – це най-
цінніша наша інвестиція. Все, що ми будемо 
робити в напрямі агрономічного супроводу 
та точного землеробства, матиме на меті 
підвищення рентабельності агровиробни-
цтва. Фішка «Спектр-Агро» в цьому питанні 
– комплексність і глибинне розуміння всіх 
процесів під час формування пропозиції та 
наданні послуг. Ми, наприклад, не запро-
понуємо клієнту непотрібну послугу, навіть 
якщо він звернеться з таким проханням, 
якщо він від неї не виграє або вона буде 
безкорисною, або завчасною. Ми спочат-
ку дуже уважно вислухаємо клієнта, і дамо 
пораду або консультацію. У нас немає мети 
відразу продати. Скільки є незадоволених 
клієнтів, які кривляться, тільки почувши 

словосполучення «точне землеробство». 
Ми це усвідомлюємо. «Спектр-Агро» – це 
не просто точне землеробство. Воно для нас 
не самоціль, а лише інструмент. Якщо ін-
струмент доречний, то ми його використа-
ємо. Проте в своєму арсеналі маємо без ви-
нятку їх усі. В цьому особливість сервісного 
підходу в сучасному землеробстві. Саме так 
– називатимемо тепер точне землеробство 
більш «точним» терміном – «сучасним». 

«Ми пропонуємо сьогодні роботу із зе-
мельним банком та кадастром, обміри, впо-
рядкування земельних ділянок і договорів 
оренди, аудит господарства, розробка техно-
логічних карт, аналіз ґрунту, моніторинг по-
льових операцій та посівів, робота з картами 
для диференційованого внесення, модерні-
зація й переобладнання сівалок та ґрунтоо-
бробної техніки, встановлення автопілотів і 
усунення перекриттів, картування врожайно-
сті, кореляційний аналіз факторів, що впли-
вають на врожайність та інша аналітика. Ми 
реагуємо як на точкові запити господарств, 
такі як, приміром, встановлення автопілотів, 
переобладнання сівалок чи аналіз ґрунту, так 
і на ширші запити, націлені на довготривалу 
співпрацю на підставі проведеного аудиту. 

Якщо коротко, то ми оцінюємо середо-
вище, в якому працює господарство, засо-
би виробництва, можливості. На підставі 
отриманих даних формуємо для клієнта 
«дорожню карту». Все детально пояснюємо, 
що і до чого, чому так, чому стільки і що на 
що впливає. Фактично проводимо роботу 
із навчання клієнта, який вже розуміє на що 
треба звернути увагу і на чому в господарстві 
слід сфокусуватися, де, так би мовити, роз-
ставити акценти. Поступово всі заплановані 
елементи втілюємо в міру готовності самого 
фермера, рівня розвитку продуктивних сил 
у господарстві та очікуваного ефекту. Вреш-
ті-решт ми супроводжуємо клієнта в його 
рішеннях стосовно розвитку підприємства. 
Про оцифровування я вже не згадую. Це 
саме собою мається на увазі, бо ми перетво-
рюємо фермерське господарство на агробіз-
нес, акцентуючи увагу на захисті агрови-

робництва від зовнішніх чинників. Така 
незалежність господарства від зовнішніх 
впливів і захищеність рентабельності нази-
вається сталістю. Ми прагнемо досягти такої 
сталості, а не просто говоримо про неї. Це і 
є наша мета. Ми вже розробили для кількох 
господарств план роботи з лютого місяця до 
глибокої осені. План включає не лише агро-
технічні заходи, але й чіткий бюджет», – роз-
повідає пан Валентин. 

Елементи точного землеробства, звісно, 
виконують в цьому процесі важливу роль. 
Ключовим є оцифровування операцій та збір 
даних. Для багатьох господарств це склад-
но, проте не для нас і наших клієнтів. З нами 
вхід у світ точного землеробства коштува-
тиме приблизно 500 доларів. Для більшості 
це посильна сума. Це ціна за модем без-
провідної передачі даних Speсtr-Plug, який 
ми встановлюємо на обладнання, підклю-
чаємо до CAN-шини або ISOBUS-монітора, 
або причіпного обладнання. Обприскувач, 
культиватор, комбайн, сівалка, розкидач – 
уся техніка, яка є у господарстві відтепер з 
вами «розмовлятиме» і ділитиметься всією 
інформацією, яку має. Це не нова технологія, 
проте напрочуд ефективна, універсальна та 
доступна, ще й вітчизняного виробництва, 
яка зарекомендувала себе вкрай позитивно. 
На відміну від іноземних аналогів для пере-
дачі даних не потребує високошвидкісного 
інтернету, підтримує безліч підключень до-
даткових датчиків, коштує значно дешевше. 
Так би мовити, вхідний квиток до системи 
сучасного землеробства від «Спектр-Агро». 
Пристрій зчитує інформацію про роботу тех-
ніки або причіпного обладнання та передає 
їх в особистий кабінет власника. Зокрема, 
замовник залежно від того, як використо-
вується прилад, може одержати дані про 
швидкість руху, витрати палива, місце роз-
ташування, 3D-карту рельєфу, глибину об-
робітку ґрунту, кількість висіяного насіння і 
його розкладання, карту врожайності. 

Наприклад, якщо в господарстві є обпри-
скувач із навігацією, його можна обладнати 
таким пристроєм, і побачити карту внесен-
ня препарату, норму внесення, перекрит-
тя, проаналізувати, зробити висновки про 
доцільність встановлення автопілоту або 
якість роботи оператора – повний кон-
троль. Усе відбувається автоматично, без 
втручання сторонніх рук та додаткових дій, 
з прив’язкою до поля. На комбайнах, примі-
ром, із монохромними дисплеями, де пока-
зується моментальна врожайність, можна 
отримати карту врожайності в цифровому 
вигляді з прив’язкою до координат. 

Це без перебільшення безцінні дані. І 
все це за ціною приблизно від 500 доларів. 
Ринкова вартість дообладнання цієї функції 
– $15–20 тис. із монітором. Нам для цього 
монітор не потрібен. Не кажу вже про те, що 
карта врожайності – найцінніший інстру-
мент для формування зон відбору зразків 

ґрунту та аналізу чинників, що на неї впли-
вають. Ми ж з вами всі працюємо заради 
неї. Використання таких пристроїв упро-
довж кількох тижнів відкриває фермеру очі 
на всі його перевитрати, перекриття, не-
дбальства, технічні огріхи, помилки, а карти 
врожайності дають відповіді на питання, на 
що звернути увагу наступного сезону. 

А тому окупність цього обладнання зде-
більшого становить не більше двох-трьох 
тижнів. На підставі отриманих даних кон-
сультант робить глибокий аналіз чинників, 
причин наслідків та факторів: що на що 
вплинуло.

Відтепер фермер ніколи не робитиме 
одну і ту ж саму помилку двічі. Тільки по-
стійний прогрес та вдосконалення, постійна 
робота на випередження й виправлення по-
милок. Умовно кажучи, одержавши карту 
врожайності, ми можемо порівняти її з кар-
тою забезпеченості поля, встановити коре-
ляційний зв’язок залежності врожайності на 
конкретній ділянці із будь-яким елементом, 
який ми визначаємо на полі. 

Тобто висновки можуть бути різні, мож-
ливо, навіть такі, на які господарство не 
сподівалося. Ми розгадуємо загадку лімі-
туючих факторів та лімітуючих елементів не 
по книжках, не вгадуючи, а конкретно для 
кожного господарства, для кожної зони, 
для будь-якої технології та будь-якого поля. 
Секретів не залишиться – все прозоро, чіт-
ко, зрозуміло, прогнозовано, впевнено. 
Ми одержуємо великий обсяг інформації, 
який аналізуємо і даємо рекомендації щодо 
роботи в наступному сезоні – які добрива 
краще придбати, коли вносити, як вносити, 
яке насіння, щоб господарство не насту-
пало на ті самі граблі двічі. З нами фермер 
вже не буде вгадувати й експериментува-
ти наосліп. Це все завдяки аналізу інфор-
мації, яку ми отримаємо. Маємо потужне 
програмне забезпечення, розуміння вироб-
ничих процесів та факторів, що впливають 
на ефективність виробництва – це ключ до 
прийняття правильних рішень. Агросектор 

багато хто порівнює із лотереєю – цього року 
поталанило, наступного – як Бог дасть. Де-
мотивуючий вислів, який ми будемо спро-
стовувати. 

Фізика та хімія ґрунту

Важливим елементом роботи в сучасному 
землеробстві є аналіз ґрунту на вміст пожив-
них речовин та продуктивної вологи – нові 
сервіси компанії. Аналіз ґрунту вкрай необ-
хідний не тільки для аналізу рівнів продук-
тивності поля і співставлення із отриманими 
даними від господарства впродовж сезону, 
але й для підбору та рекомендацій технології 
виробництва загалом. Ми до цього процесу 
ставимось дуже відповідально. Для агрохі-
мічного обстеження використовуємо авто-
мобілі з автоматичним пробовідбірником 
Wintex-2000, який може відбирати зразки 
одночасно з двох різних глибин до 60 см. 
Особливо актуально це для господарств, що 
практикують мінімальні технології обробітку 
ґрунту. Для них важливо розуміти забезпе-
ченість на глибині 0–15 та 15–30 см. Залежно 
від рівня потреб фермера та його готовності 
до роботи з даними обстеження ми пропо-
нуємо різні варіанти, які відрізняються між 
собою за щільністю сітки обстеження і кіль-
кістю показників. Також працюємо із зонами: 
з врожайності, індексу вегетації, картами 
електропровідності. Аналіз ґрунту проводи-
мо в закордонних лабораторіях. Від моменту 
відбору зразків до надання конкретних реко-
мендацій, як правило, минає два тижні: сім 
днів – лабораторний процес, ще кілька днів 
на формування карт, розробку рекомен-
дацій, в тому числі для диференційованого 
внесення. До речі, нещодавно було підпи-
сано договір про співпрацю з міжнародною 
компанією NIK Agro Service, яка забезпечить 
компанію «Спектр-Агро» та її клієнтів додат-
ковими перевагами для роботи із диферен-
ційованими підходами до внесення добрив.

Аналіз фізичних показників і запасів 
продуктивної вологи – допоміжні дані до 
«хімії» ґрунту, котрі дають змогу безпомил-

ково розробляти рішення знову ж таки без 
«вгадувань». Кожен кілограм добрива має 
значення не тільки для гаманця, але і для 
ґрунту. Ці показники ми також враховуємо 
під час складання рекомендацій щодо сис-
теми обробітку ґрунту: глибини, способу, 
вибору техніки для обробітку. На підставі 
поєднання даних хімічних та фізичних по-
казників ґрунту можна вже чітко сформу-
вати пакетну пропозицію щодо посівного 
матеріалу, підбору сортів чи гібридів. На-
приклад, на піщаних чи середньосуглин-
кових ґрунтах із низьким фоном не варто 
висівати інтенсивні сорти. Таких прикладів 
можна навести безліч.

Зараз компанія працює над тим, щоб 
надавати рекомендації господарствам не 
лише в друкованому вигляді чи на флешці, 
а й через онлайн-сервіс. Утім, представник 
«Спектр-Агро» обов’язково приїздить на 
захист рекомендацій. 

«Представляючи на ринку подібні послу-
ги в такому комплексному варіанті, чи не 
боїтеся ви конкуренції з боку інших компа-
ній? Адже модель, вочевидь, буде успіш-
ною й затребуваною, враховуючи широку 
географію надання послуг та досвід вашої 
компанії. Конкуренти спробують принаймні 
скопіювати вашу модель. Попередній ау-
дит, супровід і передові технічні рішення, 
збір та аналіз даних – звучить дуже заман-
ливо для багатьох подібних компаній на 
вашому ринку», – таким було моє останнє 
запитання до Валентина. 

«Звісно, ми це розуміємо, інакше б на-
віть не намагалися запроваджувати подібні 
речі й не надавали б їм розголосу. Можна 
скопіювати абсолютно все: модель роботи, 
програмне забезпечення, рекомендації та 
підходи для вирішення проблем і завдань, 
проте цінність компанії «Спектр-Агро» не 
тільки в цьому. Головна відмінність нашої 
компанії та перевага полягає в наших пра-
цівниках. Це наша головна рушійна сила. Я 
нещодавно приєднався до команди, проте 
вже переконався наскільки тут працюють 
віддані справі фахівці з постійним бажан-
ням завжди навчатись новому і йти вперед. 
Колектив із дуже сильними командними 
цінностями. Я б сказав навіть сімейними 
цінностями. Величезний обсяг роботи був 
проведений, щоб згуртувати такий колек-
тив відданих справі людей, сповнених енту-
зіазму. В цьому я вбачаю величезну заслугу 
керівництва компанії, якому вдалось об’єд-
нати навколо командної ідеї стільки фа-
хівців. А ентузіазм – це основа будь-якого 
прогресу (Генрі Форд). Власне, це вже ско-
піювати неможливо. Тому ще раз наголошу, 
що ми не тільки не боїмося конкуренції, а 
й готові поширити свої знання задля того, 
щоб «руки, що пахнуть хлібом» отримували 
від своєї роботи не тільки прибутки, а ще і 
задоволення.
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СПЕКТР Сервіс

радиційною для початку року 
стає стаття щодо стану речей у бізнесі запас-
них частин ТОВ «Спектр-Агро». Отож поч-
немо із здобутків 2020 року. Минулий рік, 
крім розширення географії продажу зап-
частин на південь, шляхом відкриття нового 
складу в м. Одеса, приніс у лінійку брендів 
двох нових постачальників – Opet Fuchs 

Madeni . (Туреччина) та M lbro 

Production A/S (Данія). Хочеться зазначи-
ти, що наша компанія зацікавлена в якості 
пропонованої продукції, тому ми обираємо 
тільки найкращих постачальників, щоб у 
наших клієнтів не виникало жодних затри-
мок та проблем протягом сільськогоспо-
дарського сезону. Саме ця філософія допо-
магає нам тримати високу планку в сфері 
постачання запчастин. 

Давайте познайомимося з новачками 
ближче. Opet Fuchs Madeni  – одна 
з найбільших промислових компаній Туреч-
чини, є частиною найбільшої індустріальної 
та сервісної групи – Ko  Holding («Коч Хол-
динг»). Виробляє і реалізує автомобільні й 
промислові мастильні матеріали, засоби з 
догляду за автомобілями, а також надає піс-
ляпродажні послуги. Виробничі потужності 
обсягом 60 000 т готової продукції в рік розта-
шовані в індустріальному регіоні zmir, м. Alia
a. Мастильні матеріали виробництва компа-

нії є продукцією первинної заливки в техніку 
Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та 
мають допуски провідних виробників техніки: 
MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford 
і т.д. «Спектр-Агро» з середини 2020 року є 
офіційним дистриб’ютором компанії OPET в 
Україні та пропонує весь спектр мастильних 
матеріалів і антифризів найвищої якості.

Opet Fuchs Madeni  – була за-
снована в 1947 році як сімейне підприєм-
ство братів Карла і Поля Меллера. З тих пір 

компанія розробляє і виробляє швидкоз-
ношувані деталі для плугів, культиваторів, 
сівалок та інших ґрунтообробних сільсько-
господарських машин і може пишатися 
майже 70-річним досвідом в галузі вироб-
ництва робочих органів. Використання пе-
редових технологій та високоякісної інстру-
ментальної сталі із Скандинавії дає змогу 
задовольнити потреби найвибагливіших 
клієнтів та забезпечити високу стійкість до 
спрацювання у будь-яких умовах. 

Компанія M lbro є виробником швид-
козношуваних запчастин до техніки: 
Agrolux, Dowdeswell, Fortschritt, Fraugde, 
Horsch, Gregoire-Besson, Krone KG, 
Kuhn-Huard, Kverneland, Kyllingstad/
Brix, Lemken, Massey-Ferguson, Niemeyer, 
Rabewerk, Ross, V derstad, Naud, Vogel 
& Noot, verum Goizin, Kühne, Naud, 
P ttinger, Unia, Dalbo, Bourgault, K ckerling 
та інших. 

Компанія «Спектр-Агро» восени 2020 року 
отримала першу партію продукції з заводу 
M lbro у Данії, а саме запчастини до плугів 
Kverneland, Kuhn-Huard і Lemken. Наші клієнти 
вже мали змогу переконатися у високій якості 
поставленої продукції та повній відповідності, 
а в деяких показниках перевищенню, техніч-
них і якісних характеристик до характеристик 
виробників оригінальних запчастин. Цього 
року ми плануємо розширити асортимент 
запчастин, вироблених компанією Mølbro 
Production A/S.

З початком 2021 року відбулася довгоочіку-
вана подія. Центральний склад запчастин пов-
ністю перебазувався у новий сервісний центр 
у с. Путрівка Обухівського р-ну Київської обл. 
Новий центр побудований на фасаді траси 
«Одеса-Київ», фактично на перехресті з ло-

гістичним терміналом «Калинівка». Це, на-
решті, дає змогу нашим клієнтам самостійно 
відвідати склад запчастин та виставку техніки, 
персонально поспілкуватися із менеджерами, 
зробити замовлення й оформити самовивіз. 
Крім того, новий склад дав нам багато додат-
кової площі для складання запчастин. Вдалося 
організувати окремі склади для малих, серед-
ніх, великогабаритних і запчастин великої 
довжини. Склад малих запчастин розміщений 
на другому ярусі у центральній споруді, він 
має окрему систему вентиляції та опалення, 
розрахований на 1260 місць для складання. 
Склад запчастин середньої ваги (до 10 кг) 
розташований на першому ярусі централь-
ної споруди, також має систему вентиляції й 
опалення і нараховує 132 місця для складання. 
Склад габаритних та важких запчастин обла-
штували в приміщенні холодного складу й має 
270 місць для складання. Також організовано 
дві консольні локації для зберігання довго-
мірних та негабаритних запчастин, одна – в 
центральній споруді (для запчастин із гуми і 
пластику), друга – на холодному складі (для 
запчастин із металу). 

Для потреб складського господарства до-
датково придбали навантажувальну техніку 
та пристосування для переміщення запчастин 
по складу. Крім того, всі співробітники депар-
таменту запчастин центрального офісу скон-
центровані в одному приміщенні. Все це дасть 
змогу в новому сезоні розширити номенкла-
туру запчастин «Спектр-Агро» та ще більше 
оптимізувати процес складання, комплекту-
вання й відвантаження запчастин, що пози-
тивно вплине на швидкість та якість обслуго-
вування наших клієнтів. 

Отже, новий сезон стартував. Весь колектив 
і матеріальна база департаменту запчастин 
«Спектр-Агро» готовий на сто відсотків та з 
нетерпінням чекає своїх клієнтів. 

Запчастини завжди поруч

М

Партнер СПЕКТР

укурудзу, соняшник і сою ми виро-
щуємо за безвідвальною технологією: ос-
новний обробіток – культивація на глибину 
20–25 см, а пшеницю – за мінімальною, або 
це взагалі пряма сівба, – розповідає голов-
ний агроном СФГ «ім. Шевченка» Сергій 
Мороз. – Так ми намагаємось накопичити 
вологу та зберегти її. Зона зволоження в нас 
і раніше була нестійка, а останні три роки тут 
явно переважають посушливі умови». Це 
непросте завдання з основного обробітку в 
господарстві виконує культиватор Vector – 
цікаве рішення від компанії Köckerling, яке 
від своїх конкурентів відрізняється насампе-
ред одним по-німецьки практичним упро-
вадженням.

«На Vector можна змінювати ширину за-
хвату шляхом монтажу або ж, навпаки, де-
монтажу бічних секцій машини: модель 460: 
ширину захвату із 4,6 м можна збільшити до 
6,2 м, модель 570: із 5,7 до 8; модель 700: 
із 7 до 9 м, – зазначає продукт-менеджер 
ТОВ «Спектр-Агро» Олександр Ворона. – Це 
забезпечує ефективне використання куль-
тиватора і потужності трактора. Наприклад, 
якщо цей 6-метровий Vector працюватиме 
на глибину 40 см, то для силового агрегату 
трактора це буде неможливо, але із шири-
ною захвату 4,6 м він цілком впорається. І 
навпаки. Тобто Vector можна зручно налаш-
тувати під завдання виробництва та польові 
умови роботи й на 100% дотримуватися тех-
нології, а не шукати компроміс».

Vector – лаповий культиватор, що пра-
цює на глибину 5–40 см, яку встановлює 
гідравліка. Кліренс рами 85 см і відстань між 
стійками в ряді 27 см забезпечують добру 
прохідність рослинно-ґрунтової маси. Від 
критичних навантажень стійки та рама за-
хищені пружинами з моментом спрацюван-
ня 600 кгс. За лапами стоять вирівнювальні 
елементи, що спрямовують масу під коток.

«Після проходу ми отримуємо рівне (в 
першу чергу) поле з рівномірним розпо-
діленням рослинних решток у верхній ча-

стині: ми не консервуємо їх на глибині – 
вони залишаються зверху, і в нас працює 
біота, – наголошує Сергій Мороз. – Ми 
працюємо в діапазоні 18–25 см: глибше – 
не бачимо сенсу. Один раз працювали ним 
на глибину 12–15 см: пересівали озимий 
ріпак соєю – отримали повністю готове по-
сівне ложе».

Vector уже в базовій комплектації постав-
ляють із дишлом, що має функцію «теле-
скоп». Ще однією перевагою культиватора 
є запатентований K ckerling коток STS 530 
мм із П-подібним профілем. Під час роботи 
профіль заповнюється ґрунтом, що запобі-
гає подальшому забиванню, а також збіль-
шує ресурс котка. Фінішний обробіток вико-
нує штригельна борона діаметром 13 мм.

«У СФГ «ім. Шевченка» Vector працює в 
комбінації із системою для локального вне-
сення добрив Boxer, яка вносить один або 
два види добрив на дві глибини, – звертає 
увагу Олександр Ворона. – Boxer – це два 
бункери об’ємом по 1850 л. Кожен оснащено 
дозатором із гідроприводом, що забезпечує 
норму внесення від 3 до 400 кг/га. Для керу-
вання системою і культиватором використо-
вується ISOBUS-монітор Muller Basic (як у 
даному випадку) або більш функціональний 
Touch 1200, який, зокрема, дає змогу вносити 
добриво зі змінними нормами».

Моделі Vector важать від 6 до 9,7 т і потре-
бують від 50 к.с. потужності на метр захвату.

«Vector за один прохід обробляє ґрунт і 
вносить добриво (різниця між фактичною 
нормою та встановленою – 1%), а якщо в 
цей час волога погода (хоч це вже мало 
де зустрінеш), то ґрунт одразу готовий до 
сівби, – резюмує Сергій Мороз. – Опти-
мальна робоча швидкість Vector – 8–10 
км/год, за добу обробляємо 80–90 га, що 
для такого типу машини є дуже хорошим 
показником. І маємо порівняно низь-
ку витрату палива – 12 л/га. Все йде до 
того, щоб економити ресурси. Ми за один 
прохід і вносимо добрива, і обробляємо 
ґрунт. Якщо, дасть Бог, підуть дощі, буде 
накопичуватися волога на ту глибину, на 
яку ми обробили».

оптимальний VECTOR для основного обробітку
У селянському фермерському господарстві «ім. Шевченка» 

(Великописарівський р-н, Сумська обл.) давно забули, що таке оранка, 
віддавши перевагу глибокій культивації. Вже третій рік її виконує 
комбінований багатофункціональний культиватор Vector 620 від 

німецької компанії Köckerling.

К

ТОВ «СПЕКТР-АГРО» 
м. Обухів, вул. Промислова, 20 
моб.: + 38 (067) 434 47 26 - Центральний офіс 
моб.: + 38 (067) 402 86 08 - Центральний регіон 
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

www.shop.spectr-agro.com

www.spectr-agro.com
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1% Вексель Байєр
Суть програми дуже проста: купуй ЗЗР і 

насіння «Байєр», розраховуйся векселем та 
отримай спеціальні умови авалювання від 
Райффайзен Банку Аваль – лише 1% від суми 
векселя, жодних інших прихованих відсотків і 
комісій. Порівняйте зі стандартною ринковою 
ставкою авалювання 3–5% та заощаджуйте! 
Але цим переваги не обмежуються: 
• Комісія за авалювання сплачується однора-

зово, під час оформлення авалю векселя. 
Надалі жодних інших витрат з боку агрови-
робника.

•  Відстрочка платежу до 9 місяців.
•  Захист від валютних ризиків (ціна на ЗЗР/

насіння зафіксована в гривні у векселі).
•  Швидке прийняття рішення зі сторони 

Райффайзен Банку Аваль, підтримка клієн-
та на всіх етапах користування векселем.

Як скористатися
Насправді останнім часом вексель як ін-

струмент розрахунку став дуже популярним 
в Україні і більшість клієнтів успішно користу-
ється ним. Щоб скористатися 1% Векселем 
Байєр необхідно, перш за все, звернутися до 
дистриб’ютора й визначитися з сумою замов-
лення на продукцію «Байєр». У контракті з 
дистриб’ютором має бути зазначена опція роз-
рахунку векселем. Після цього ви виписуєте 
вексель, приходите в Райффайзен Банк Аваль, 
показуєте накладну з продукцією «Байєр» і от-
римуєте спеціальну ціну на авалювання вексе-
ля в банку – лише 1% від суми векселя. 

Для якої продукції «Байєр» діє 1% Вексель 
Байєр? Для всієї нашої продукції:
• засоби захисту рослин «Байєр»;
• преміальні гібриди кукурудзи та ріпаку 

DEKALB;

• неселективні гербіциди.
Після інтеграції з компанією «Монсанто» ми 

в 2020 році розширили Програму 1% Векселя 
на всю продукцію в нашому портфелі, щоб 
клієнти могли користуватися нашою премі-
ум-технологією і платити менше.

1% сплачується одноразово, під час 
оформлення авалю векселя, більше жодних 
банківських комісій і відсотків. Ми зробили 
механізм оплати векселя максимально про-
стим та зручним для клієнта. Далі ви розрахо-
вується цим векселем за контрактом. Фіналь-
ний етап – погашення векселя у визначений 
термін. Якщо ви ніколи не використовували 
вексель у розрахунках, якщо вам потрібна 
допомога для участі в Програмі, будь-ласка, 
звертайтеся до регіональних представників 
«Байєр» або в Райффайзен Банк Аваль і ми 
надамо вам всю необхідну підтримку!

«Ми були першими на українському ринку, 
хто запропонував 1% Вексель під купівлю ЗЗР 
і насіння, – коментує Ольга Бігун, менеджер з 
маркетингових проєктів ТОВ «Байєр». – Зви-
чайно, якщо інструмент хороший та працює, він 
може бути скопійований конкурентами. Але не 
можна скопіювати той рівень підтримки й до-
віри, який ми надаємо нашим клієнтам разом 
із Райффайзен Банком Аваль. Господарства, 
які раніше ніколи не користувалися векселем 

– нині самі успішно застосовують цей інструмент у розрахунках і 
радять іншим. У 2020 році понад 100 клієнтів скористалися перева-
гами 1% Векселя Байєр. Дякуємо нашому партнеру – Райффайзен 
Банку Аваль за надійну та якісну співпрацю. Такі партнерства справ-
ді створюють додаткову цінність для українського аграрія. А цифра 
в 1,2 млрд грн за 4 роки говорить сама за себе!».

Керівник з питань розвитку корпоративних 
проєктів та партнерства Райффайзен Банку Аваль 
Денис Гончарук додає: «Наші клієнти оцінили пе-
реваги фінансування під 1% Вексель. У 2020 році 
до переліку продукції в рамках Програми було 
додатково включене насіння DEKALB. Наші клієнти 
з радістю скористались перевагами Програми під 
час придбання насіння DEKALB. 

Ось один із відгуків клієнта ПП «Агромаш», який 
веде свою діяльність на Полтавщині: «Працюємо 

з Райффайзен Банк Аваль уже впродовж 20 років й використовуємо 
продукцію «Байєр» та «Монсанто» з початку своєї діяльності згідно з 
технологією агровиробництва. Протягом 4-х років отримуємо вигідне 
фінансування під 1%, тому й у 2021 році плануємо авалювати векселі на 
таких умовах і на придбання ЗЗР, і на насіння». – Для нас такі відгуки 
клієнтів – це найкраще визнання!».

4 роки тому ми разом з нашим партнером Райффайзен Банком Аваль розробили Програму 1% Вексель Байєр, яка ста-
ла надійним плечем підтримки для клієнтів. Із року в рік партнерська Програма показує нам дуже хороші результати і радує 
позитивними відгуками клієнтів. Цифри свідчать самі за себе – 1,2 млрд грн за 4 роки функціонування Програми! Дякуємо 
вам за довіру, і раді повідомити, що ми продовжуємо Програму 1% Векселя на 2021 рік. 

Ми в «Байєр» завжди намагаємося бути справжнім партнером для українських агрокомпаній, розуміємо їхні бізнес-по-
треби і надаємо вигідні фінансові рішення.

Через специфіку агробізнесу та волатильність валютного курсу питання фінансування завжди дуже гостро стояло для 
українського аграрія. Особливо критично воно постало зараз, у момент відкриття ринку землі, коли всі ресурси мають бути 
спрямовані на купівлю активів. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день нашим клієнтам не вистачає обігових 
коштів для вчасної купівлі якісних і оригінальних засобів захисту рослин та насіння. Саме тому пропонуємо скористатися 
перевагами 1% Векселя Байєр у 2021 році! 

1% Вексель Байєр – 
4 роки разом з нашими клієнтами. 

Понад 1 мільярд гривень наданого фінансування!
Cкористайтеся перевагами і в 2021 році!

«Байєр» Райффайзен Банк Аваль

зверху самохідний обприскувач 
Альфа, під нею причіпний навіга-
тор.

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

МАКСИМАЛЬНА ЯКІСТЬ 
ЗА РОЗУМНУ ЦІНУ

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

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
  Штанга: TWIN FORCE 30, 32, 36 м; 
Delta Force 30 м
 Бак: 4200 л
  Ширина колії: регульована 2,67 – 3,19 м; 
кліренс – 1,65 м
 Підвіска: механічна або пневматична

  Змішувач маточного розчину: 
високопродуктивний Turbofiller, об’єм 35 л
  Діафрагмовий насос: продуктивністю 334 л/хв
  Автоматичний контроль штанги: HARDI AutoTerrain
  Контролер: HC 9600 12,1’ (Incommand 1200)
  Двигун: Deutz, 6 циліндрів, 210 к.с. / 245 к.с.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
  Штанга: Delta або Eagle – 24м – 8 секцій
  Бак: 3000 л
  Рідинна система: 
DynamicFluid4

  Змішувач маточного розчину: високопродуктивний 
Turbofiller, об’єм 35 л
  Діафрагмовий насос: продуктивністю 280 л/хв
  Міст: механічно регульований 1,80 – 2,25 м

НОВИЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ЗАПЧАСТИН

 www.shop.spectr-agro.com

HARDI NAVIGATOR

HARDI ALPHA EVO II

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



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

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

+38 067 405 26 64

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


