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Впевнений,
бо ми разом

Умови програми

на сезон 2023
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Інвестуй упевнено. Якщо буде погана погода,

отримаєш часткову компенсацію витрат

на технологію «Сингента»

КукурудзаСоняшникЗернові Соя
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Компенсація до $50 за га                        
на підставі незалежних супутникових 
погодних даних

Період цвітіння і наливу зерна 30
днів

3
погодні 
індекси

Спека Посуха Злива
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1.
Заповніть анкету і 
надішліть копії
накладних

Заповнюючи анкету в системі
«МетеоЗахист», оберіть сектор погодних
даних (6 × 8 км) та період, який збігається з 
фазою цвітіння. 

Система сформує граничні рівні опадів та 
спеки, відповідно до яких буде розраховано
суму відшкодування після завершення
страхового періоду.

Заповніть анкету 

до 15 квітня    

за посиланням

www.meteozakhist.in.ua

Як це працює

http://www.meteozakhist.in.ua/
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2. Ми стежимо за 
погодою

Ми отримуємо супутникові погодні

дані від незалежного

акредитованого постачальника

Meteoblue.

3. Отримайте гарний урожай 
або відшкодування

Якщо фактична погода гірша за граничний

рівень, ви отримаєте повне або часткове

відшкодування ваших витрат у межах 

вашого рівня покриття.
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ГБта/або

ПР

ПР + ГБ + ФГ + ІН

Умови участі
Період цвітіння і наливу зерна

Базова група Додаткові умови

+

Від 500 га
до 2000 га

Від 200 га
до 2000 га

Площа участі

Від 100 га
до 2000 га

Від 300 га
до 2000 га

ІНФГ

ІН

РР

Опціональна група

(не активна)
20% зростання або

70% доля Сингента

контракт з компанією 
«SYNGENTA»

(не активна)

(не активна)Атува® Премакс™+
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Додаткові опції
Період цвітіння і наливу зерна

ІНФГ

ІН

РР

Опціональна група

(не активна)
ГБ

ПР

ФГ

IН

РР

НАС

— гербiцид

— протруйник

— фунгiцид

— iнсектицид

— ретардант

— насіння

Придбайте насіння й ЗЗР компанії

«Сингента» відповідно до вимог

базового пакета

• Оберіть один або кілька продуктів

із кожної групи

• Розмір вашого покриття залежить

від застосованої технології

• Використовуйте додаткові

продукти для збільшення рівня

покриття
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Зернові

Опція «Збільшене покриття»
активується за умови придбання 
продуктів із двох груп ФГ

Додаткова фунгіцидна обробка
може замінити інсектицидну та 
гербіцидну

Якщо було придбано вже
протруєне насіння, потрібно
надати видаткові накладні на 
придбане насіння

Додаткова умова участі -
контракт із компанією 
«Сингента» на придбання ЗЗР 

Опціональна група та рівні покриття

ПР
Вайбранс® Інтеграл

Вайбранс® Тріо

Селест® Макс

Максим® Форте

$3

ГБ
Аксіал®

Аксіал® Крос

Дербі™

Пріма™ Форте

$5

ІН Енжіо® $5

Карате® Зеон $3

ФГ
Магнелло®

Міравіс Ейс
$10 / 15

Елатус® Ріа

Міравіс Нео
$10 / 15

Альто® Супер

Амістар® Екстра

Тілт® Турбо

$7 / 10

РР Моддус® $10

Базова група та рівні покриття

Період цвітіння і наливу зерна

Площа участі 

від 500 га до 2000 га
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Соняшник

Додаткові вимоги:

• 20% зростання згідно з 

фактичними даними 

«АгроПартнер 2022»

або

• 70 % частка «Сингента» від 

загальної планової площі

соняшнику, відповідно до 

актуальних даних посівних

площ у системі Cropwise

Operations або інших 

вірогідних джерел

ПР

Базова група та рівні покриття

Період цвітіння і наливу зерна

Площа участі 

від 300 га до 2000 га

НАС
Будь-яке торгової

марки «SYNGENTA»
$20
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Кукурудза

Опція «Збільшене покриття»

активується за умови придбання

продуктів із двох груп — НАС і ГБ

Базова група та рівні покриття

Період цвітіння і наливу зерна

Площа участі 

від 100 га до 2000 га

Опціональна група та рівні покриття

НАС
Будь-яке торгової

мари «SYNGENTA»
$20 / 30

ГБ Елюміс®

Примекстра® Голд

Люмакс®

$7 / 10

Форнет/Мілагро®

Пріма™ Форте
$3 / 5

ІН Ампліго® $7 / 10

та / або
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Період цвітіння і наливу зерна

Соя

Якщо було придбано вже протруєне

насіння, потрібно надати видаткові

накладні на придбане насіння

Базова група та рівні покриття Опціональна група та рівні покриття

ПР Вайбранс® RFC 

+ Атува®

+ Премакс™

$10

Селест® Топ

+ Атува®

+ Премакс™

$12

ІН Вертимек® $20

Ампліго® $10

ГБ Фюзілад Форте® $5

Площа участі 

від 200 га до 2000 га
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За спеку

Що таке день спеки?

Це коли максимальна денна температура 

досягла або перевищувала критичний 

рівень температури для обраної культури.

Умова відшкодування

Ви отримаєте 5% відшкодування, коли 

кількість днів спеки досягне граничного 

рівня, та за кожен додатковий день 

спеки.



13

Приклад

$40 000 * 20 % = $8 000

Виробник має 1000 га посівів кукурудзи. На всій
площі застосовує технологію компанії «Сингента».
Сума покриття склала $40 000, граничний рівень
«за спеку» — 3 дні.

У липні були дні з високою денною температурою.
За місяць зафіксовано 6 днів спеки. Усього за 
спеку нараховано 20 %: 5 % — за досягнення
граничного рівня і ще три дні по 5 % за 
перевищення. Отже, фермер отримав $8 000.
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За посуху

Для розрахунку береться сума ефективних 

опадів за обраний період, що перевищує 

2 мм за добу.

Умова відшкодування

Ви отримаєте відсоток відшкодування 

залежно від того, наскільки фактичний 

рівень опадів менший, ніж граничний.
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Виробник має 1000 га посівів кукурудзи. На всій
площі застосовує технологію компанії «Сингента».
Сума покриття склала $40 000 і граничний рівень
«за посуху» — 25 мм.

У липні пройшов лише один невеличкий дощ. 
Було зафіксовано 15 мм опадів, що на 40 % менше
за граничні 25 мм. Отже, фермер отримав $16 000.

$40 000 * 40 % = $16 000

Приклад



16

За посуху

Для розрахунку береться сума ефективних 

опадів за обраний період, що перевищує 

2 мм за добу.

Умова відшкодування

Ви отримаєте 5 % відшкодування, коли 

фактичний рівень опадів досягне

граничного рівня, та за кожні додаткові 10 

мм перевищення.
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Виробник має 1000 га посівів кукурудзи. На всій
площі застосовує технологію компанії «Сингента».
Сума покриття склала $40 000, граничний
рівень «за зливу» — 150 мм.

У липні пройшла злива і загалом
було зафіксовано 177 мм опадів. За зливу
було нараховано 15 %: 5 % — за досягнення
граничного рівня та ще двічі по 5 % за кожні 10 мм
перевищення. Отже, фермер отримав $6 000.

$40 000 * 15 % = $6 000

Приклад
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o До 15 КВІТНЯ – реєстрація анкет для зернових

o До 15 ТРАВНЯ – реєстрація анкет для кукурудзи, соняшника та сої

o За 10 ДНІВ до початку обраного періоду але не пізніше 15 червня – надання 

накладних

o За 15 ДНІВ до початку обраного періоду – розширити анкету або зміни період

Важливі 
терміни
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Погодні дані й розмір відшкодування, розрахований за допомогою моделі, можуть відрізнятися від того рівня

втрати врожайності та погодних умов, які фактично спостерігалися на полях

Підстави для відмови в участі:

• Учасник не надав в обумовлені терміни копії накладних на придбання продуктів компанії «Сингента» або

здійснив повернення

• Учасник зменшує обсяги закупівлі продуктів компанії «Сингента» порівняно з попереднім сезоном

• Учасник має прострочену заборгованість перед офіційними дистриб’юторами

• Компанія «Сингента» досягла забюджетованих обсягів фінансування

Додаткова інформація
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