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Шановний читачУ,
ви тримаєте в руках черговий випуск нашого оновленого журналу «Майстерня аграрія». 
на сторінках цього номера ви матимете змогу отримати змістовну інформацію стосовно 
особливостей захисту основних польових культур — кукурудзи, зернових, соняшнику, 
цукрових буряків, дізнатися про особливості гербокритичного періоду сої та новий фун-
гіцид для соняшнику амістар Голд. Причому на сторінках журналу про таке розповіда-
ється не тільки співробітниками компанії «Сингента», але, як кажуть, з перших вуст — 
від керівників та агрономів провідних господарств, які вже декілька років користуються 
продуктами нашої фірми і дуже цим задоволені.

«Сингента» — інноваційна компанія, яка постійно слідкує за розвитком ринку і нама-
гається передбачити завчасно можливі зміни. так, ви можете ознайомитись з новими 
сервісами компанії у розділі «наука — виробництву», насамперед це прогнозування 
розвитку шкідливих організмів за допомогою мережі метеостанцій, що їх встановлено 
по всій країні, це обстеження посівів командою регіональних технічних експертів, котрі 
використовують надсучасне обладнання й можуть виробити рекомендації на місці, до 
кожного поля, це нові методи досліджень і нове обладнання наших діагностичних цен-
трів. Дуже цікава інформація щодо відкриття унікальної лабораторії з діагностики рас 
вовчка, яка створена на базі Харківського діагностичного центру.

Рубрику «Промислове овочівництво та картоплярство» присвячено дуже змістовним та 
цікавим статтям щодо особливостей захисту цибулі-ріпки, а також практичного досвіду 
вирощування цієї культури на базі провідних господарств. У рубриці «Промислове са-
дівництво та виноградарство» дуже змістовно розповідається про комплекс заходів, 
що їх проведено компанією навесні цього року в різних куточках нашої країни щодо 
обміну досвідом на базі господарств, які вирощують сади, виноград та суницю. У роз-
ділі «Спецпроекти» ми пропонуємо вам ознайомитись з новою програмою  лояльності 
«агроЛіга», що її було презентовано наприкінці минулого року від компанії «Сингента», 
а також прочитати про прогноз розвитку шкідливих організмів та фітосанітарний стан 
посівів на цей рік, що було оголошено на засіданні Українського клубу аграрного бізне-
су. врешті-решт у рубриці «Фінансові можливості» ви ознайомитесь з повним пакетом 
фінансових рішень, що їх пропонує компанія «Сингента», а також матимете  можливість 
почути думку фахівців, які вже використовують таку можливість на ринку України.

Ми постійно вдосконалюємось й покращуємо зміст нашого журналу, аби бути цікавими 
і дійсно корисними для будь-якого фахівця, котрий працює в агросекторі.

З повагою, 
головний редактор 

Максимович Володимир
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ПіДбіР ПРеПаРатУ ДЛя ХіМічноГо ЗаХиСтУ ПоСівів кУкУРУДЗи — оДин 
іЗ найважЛивіШиХ ПРийоМів У теХноЛоГії виРощУвання цієї кУЛьтУРи

ГоЛовні еЛеМенти теХноЛоГії 
ЗаХиСтУ кУкУРУДЗи

володимир максимовиЧ
Менеджер з маркетингу розвитку ЗЗР на кукурудзі

у процесі вирощування кукурудзи 
надзвичайно великої шкоди зав-
дають бур’яни. Відомо близько 

200 видів, які конкурують з рослинами 
кукурудзи за поживні речовини, світло, 
вологу. На початкових етапах вегетації 
культура не може конкурувати з цими 
видами шкодочинних об’єктів, які до-
бре пристосувалися до умов зовніш-
нього середовища і швидко утворюють 
міцну надземну й розвинену кореневу 
систему, пригнічуючи посіви кукурудзи. 

Крім того, рядки кукурудзи пізно зми-
каються, тому для сходів бур’янів, які 
з’являються одночасно зі сходами ку-
курудзи, складаються сприятливі умо-
ви для розвитку. Чутливість кукурудзи 
до бур’янів та її конкурентоспромож-
ність не на всіх фазах однакові. До 
фази 2–3  листків кукурудза малочут-
лива до рослин-конкурентів, а у фазі 
від 3-х до 8-ми листків забур’яненість 

посівів спричиняє різке зниження уро-
жайності. у цей період (20–30 днів) по-
сіви кукурудзи повинні бути вільними 
від бур’янів.

Не менше значення має вибір препа-
рату для хімічного захисту. Продукти 
з толерантнішим механізмом дії забез-
печують зниження фітотоксичної дії на 
культуру і, як результат, збереження 
майбутнього врожаю. Тому засто-
сування і підбір гербіцидів у посівах 
кукурудзи — один із найважливіших 
прийомів у технології вирощування.

Серед препаратів компанії «Сингента» 
на кукурудзі передусім слід виділити 
базові ґрунтові гербіциди — примекс-
тра Голд 720 SC, к. с. та примекстра 
TZ Голд 500 SC, к. с. Дещо осторонь 
стоїть люмакс® 537 SEC, к. е., який 
позиціонується як ранньопіслясходо-
вий гербіцид, — про нього далі. Базові 

ґрунтові гербіциди — це ті, що їх зде-
більшого застосовують ґрунтово, але 
можна використовувати їх і післясхо-
дово від 3-го до 5-го листка культури. 
При цьому головний індикатор засто-
сування гербіцидів — стадія розвитку 
саме однорічних бур’янів — і злакових, 
і дводольних: вони повинні бути у ста-
дії не більше як два справжні листки.

Наступний препарат, на який вар-
то звернути увагу, — люмакс® 

537 SEC, к. е. Це гербіцид, зареєстро-
ваний ще далекого 2007 року, що його 
ми позиціонуємо як ранньопіслясхо-
довий гербіцид. Остання характерис-
тика стосується не так фаз розвит-
ку культури, як стадії розвитку саме 
бур’янів. Крім діючих речовин S-ме-
толахлору і тербутилазину, які входять 
до складу Примекстра TZ Голд, сюди 
додано мезотріон, завдяки якому Лю-
макс® має цілу низку переваг.
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Одразу виникає питання, чим Лю-
макс® відрізняється від Примекс-
тра ТZ Голд. Якщо взяти спектр дії, 
то Примекстра ТZ Голд недостатньо 
контролює нетребу звичайну, па-
далицю соняшнику і паслін чорний, 
цей загалом важко контрольований 
бур’ян. Натомість Люмакс® кон-
тролює їх без проблем і ґрунтово, 
і  в  післясходовий період. Примекс-
тра ТZ Голд, як і будь-які ґрунтові 
гербіциди, не контролює багаторіч-
ні дводольні бур’яни. Люмакс® же 
має унікальну серед усіх ґрунтових 
гербіцидів особливість — він здат-
ний контролювати багаторічні дво-
дольні бур’яни, як-от березка, осоти 
тощо, при застосуванні по сходах. 
Примекстра ТZ Голд не контролює 
дводольні бур’яни на пізніх фазах 
їх розвитку (як уже сказано, бур’я-
ни мають бути у стадії не більше як 
2 листки). Люмакс® може контролю-
вати дводольні бур’яни і пізнішого 
розвитку  — 2–6  листків. Період за-
хисної дії у Примекстра ТZ Голд — до 
60 днів, у Люмакс® він набагато дов-
ший — до 80  днів. Отже, Люмакс®  

— універсальніший гербіцид, і  якщо 
на полі немає багаторічних злакових 
бур’янів, одна обробка Люмакс® ви-
рішує проблему з  бур’янами аж до 
збирання культури.

На фото  1 бачимо, коли найкраще 
застосовувати Люмакс® як ранньопіс-
лясходовий гербіцид: коли маємо схо-
ди кукурудзи і невеличку «щіточку» 
однорічних злакових бур’янів у ста-
дії «шильця». Далі на фото  2 показа-
но бур’яни, перерослі для Люмакс®: 
якщо така картинка на полі, то треба 

застосовувати або препарат Мілагро 
в сумішах, або Елюміс.

Застосування Люмакс® до сходів за-
хищає кукурудзу в період затяжних 
дощів, адже мезотріон має властивість 
реактивації в ґрунті під дією опадів, що 
дозволяє контролювати кілька хвиль 
бур’янів. Люмакс® добре працює проти 
нетреби звичайної, падалиці соняшни-
ку, амброзії полинолистої. При застосу-
ванні по сходах препарат має унікальну 
серед ґрунтових гербіцидів властивість 
контролювати багаторічні дводольні 
бур’яни. Люмакс® можна застосову-
вати в No-till технологіях і, так само як 
Примекстра ТЗ Голд, на ділянках гібри-
дизації батьківських форм кукурудзи.

Наступна група препаратів — страхові 
гербіциди. Тут залежно від фази роз-
витку культури, виду бур’янів і стадії їх 
розвитку «Сингента» може запропо-
нувати сільгоспвиробникам цілу низку 

сумішей із мілагро 240 кс. Нагадаю, 
що сьогодні ми маємо нову покраще-
ну формуляцію Мілагро, яка містить 
240  г/л нікосульфурону. Окремо слід 
згадати про рекомендації використо-
вувати Мілагро з сурфактантами. За 
останні два роки у нас було кілька 
нарікань на недостатню ефективність 
Мілагро. Дослідження показали, що 
для збільшення ефективності препа-
рату треба додавати більше сурфак-
танта «Експедитор», який поставля-
ється разом з препаратом, — норму 
треба збільшувати до 0,34  л/га (опти-
мально — 0,3 % розчин ПАР).

Ще один цікавий препарат — 
ампліго 150 ZC, ф. к., вже третій рік 
як зареєстрований на кукурудзі проти 
стеблового кукурудзяного метелика 
і бавовникової совки. Ампліго містить 
дві діючі речовини з різними механіз-
мами дії, що не залишає лускокрилим 
шкідникам жодних шансів. Інсектицид 

Фото 1. Найкращий період ранньопіслясходового застосування препа-
рату Люмакс: однорічні злакові — 1–2 листки, однорічні дводольні — 
2–4 листки

Фото 2. Ця фотографія ілюструє, що час для ранньопіслясходового 
застосування Люмакс® уже минув

мілаГро 240 SC, к. с. у сумішах

суміш вид бур’Яну

Мілагро 240 (0,16–0,2 л/га) + 
Пріма (0,4–0,6 л/га) + ПАР

Злакові і дводольні бур’яни, 
зокрема лобода біла

Мілагро 240 (0,16–0,2 л/га) + 
Пік (5–7 г/га) + ПАР

Злакові і дводольні бур’яни, 
зокрема падалиця соняшнику (звичайна)

Мілагро 240 (0,16–0,2 л/га) + 
Пріма Форте (0,5 л/га) + ПАР

Злакові і дводольні бур’яни, зокрема осоти 
(жовтий і рожевий) та падалиця соняшнику 

(ІМІ- і сульфостійка)

Мілагро 240 (0,16–0,2 л/га) + 
Старане Преміум (0,5–0,6 л/га) + ПАР

Злакові і дводольні бур’яни, 
зокрема березка польова



АктуАльні питАння зАхисту польових культур

10 майстернЯ аГраріЯ

має дещо своєрідну формуляцію  — 
концентрат мікрокапсульованої су-
спензії, це означає, що він здатний 
протистояти високим денним темпе-
ратурам. Хлорантраніліпрол порушує 
роботу м’язів, а лямбда-цигалотрин 
перешкоджає проходженню нервових 
імпульсів, тому у шкідників повністю 
відсутня резистентність до Ампліго. 
Препарат має овіцидну дію, тобто кон-
тролює шкідника на всіх стадіях його 
розвитку. Крім того, в Ампліго висока 
початкова токсичність і нокдаун-ефект 
проти гусениць лускокрилих шкідників.

Коротко розглянемо наш флагман-
ський гербіцид елюміс 105 OD, о.  д. 
Це комплексний двокомпонентний 
препарат із широким спектром захи-
сту проти однорічних і багаторічних 
злакових та дводольних бур’янів. До 
складу продукту входять дві добре ві-
домі діючі речовини — нікосульфурон 
(д. р. Мілагро 040 ЕС, к. е.) та мезотріон 
(д. р. Каллісто 480 SC, к. с.). При поєд-
нанні ці дві діючі речовини мають силь-
ну синергетичну дію. Нікосульфурон, 
який поглинають листки і стебла бур’я-
нів, — типовий ALS-інгібітор, тобто він 
блокує синтез білка в  клітинах рос-
лин бур’янів. Мезотріон  — інгібітор 
специфічного рослинного ферменту 
пі-гідроксіфенілпіруватдегідрогена-
зи (HPPD), який бере участь у синтезі 
каротиноїдів. Ці сполуки розширюють 
спектр поглинання хлорофілу, тому 

мезотріон — ще й інгібітор фотосин-
тезу. у зв’язку з різними механізмами 
дії і завдяки мезотріону синергізм дії 
препарату Елюміс проявляється май-
же проти всіх видів бур’янів. Завдя-
ки збалансованому поєднанню двох 
діючих речовин Елюміс здатний кон-
тролювати слабочутливі та стійкі до 
інших гербіцидів дводольні бур’яни, 
як-от ваточник сирійський, що його 

практично не контролюють жодні хі-
мічні засоби захисту рослин і  який 
дедалі частіше трапляється в посівах 
кукурудзи.

З-поміж інших бур’янів Елюміс досить 
добре контролює хрестоцвіті, види щи-
риці, лободи, дурман звичайний, паслін 
чорний, падалицю соняшнику (як ІМІ-, 
так і сульфостійку) й  ріпаку, галінсо-
гу, осоти (жовтий, рожевий, город-
ній), види фіалок, портулак городній,          
нетребу звичайну та багато інших. 

Серед злакових бур’янів Елюміс має 
високу ефективність проти багато-
річних видів — пирію, гумаю та низки 
однорічних злакових бур’янів — видів 
мишію, курячого проса, лисохвосту, 
пальчатки кровоспинної.

Безперечна перевага Елюміс 105 OD, 
о.  д. — найширше серед післясходо-
вих гербіцидів вікно застосування та 
потужна ґрунтова дія за рахунок ме-
зотріону, тобто здатність контролюва-
ти кілька можливих наступних хвиль 
дводольних бур’янів, які можуть ви-
никнути на полі, особливо після опадів. 
Відсутність фітотоксичності дозво-
ляє застосовувати препарат у пізні-
ші фази— від 2-х до 8-ми (10) листків 
культури, коли застосування будь-
яких інших гербіцидів може викликати 
негативну дію на культуру, що надалі 
вплине на урожай.

Отже, ще одна особливість препарату 
Елюміс — безпечне для культури вико-
ристання навіть за умов пізнього вне-
сення. Оптимальна норма — 1,5 л/га. 
Продукт слід застосовувати у фазі від 
2-х до 5-ти листків культури за умо-
ви, що бур’яни мають не більше 4-х 
справжніх листків. у разі перерослих 
бур’янів або якщо домінують бага-
торічні (злакові чи дводольні), норму 
внесення треба збільшувати, почина-
ючи від 1,75 л/га і до 2,0 л/га. Хоча за-
звичай у сівозміні після кукурудзи не 
сіють цукрові буряки, горох та овочі, 
після застосування Елюміс наступно-
го року названі культури висівати не 
рекомендують. Після застосування 
цього гербіциду соняшник, сою і ріпак 
у сівозміні рекомендують сіяти після 
оранки.

Ще одна особливість гербіциду 
Елюміс — те, що його формуляція 
містить сурфактант, який покращує 
утримання робочого розчину на поверх-
ні рослин бур’янів та сприяє кращому 
проникненню препарату крізь їхню по-
верхню. Тому Елюміс 105 OD, о. д. не по-
требує додавання сурфактантів і парт-
нерів, — це готове комплексне рішення 
проти бур’янів у посівах кукурудзи.

Отже, сьогодні компанія «Сингента» 
має повноцінний портфель продуктів 
і може вирішити будь-яку проблему 
в захисті кукурудзи та задовольнити 
будь-який гаманець.

Фото 3. Елюміс, 2,0 л/га, Дніпропетровська область  
Дія на перерослий ваточник сирійський

елюміс — комплексний 
гербіцид, який контролює 
однорічні та багаторічні, 

злакові та дводольні бур'яни 
i ще має потужну ґрунтову 
дію проти наступних хвиль 

бур'янів



Увага! акція!

Придбайте насіння 
кУкУрУдзи — 

отримайте 
ПодарУнок!
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організатором і виконавцем акції є тов «сингента». 
акція діє на всій території україни. за умови придбання гібридів 

кукурудзи в офіційного дистриб’ютора компанії «сингента» 
в сумарному обсязі від 100 посівних одиниць учасник акції 

отримає подарунок — сертифікат мережі магазинів «комфі»  
або «епіцентр» чи «ібіс» або туристичний ваучер. 

з 15 жовтня 2016  
по 1 травня 2017 року



«ГеРбіциДний ЗаХиСт наСіннєвиХ ДіЛянок Має ПевнУ СПециФікУ, Пов’яЗанУ 
З тиМ, що батьківСькі та МатеРинСькі Лінії МожУть бУти неСтійкиМи До 
баГатьоХ  ГеРбіциДів. ЛюМакС і еЛюМіС ДУже М’яко Діють на кУЛьтУРУ, вСі Лінії 
батьківСькиХ ФоРМ ДобРе РеаГУють на ці ПРеПаРати», – каже ДиРектоР Стов 
«ЛнЗ-аГРо» РоМан ФРанчУк

роман ФранЧук
Директор СТОВ «ЛНЗ-Агро»

К омпанія LNZ Group, що об’єд-
нує 33 агрофірми на 60 тис. га 
землі, особливого представ-

лення не потребує. Здебільшого ві-
тчизняні аграрії знайомі з продукцією 
холдингу завдяки насінню кукурудзи, 
соняшнику, пшениці та інших культур, 
які виробляє підприємство «ЛНЗ-
Агро», а також через свою дистриб’ю-
торську діяльність з продажу насіння 
та   засобів   захисту   рослин. Окрім 
того, група спеціалізується на виро-
щуванні товарних зернових і техніч-
них культур, розвиває тваринницький 
напрям, має власні елеваторні потуж-
ності тощо.

Кукурудза — одна з основних куль-
тур рослинницького напряму підпри-
ємства, товарні посіви якої займають 
23 тис. га, а ділянки гібридизації — 4 
тис. га. Про те, як агрономічній службі 

вдається тримати такі великі площі 
чистими, розповів директор СТОВ 
«ЛНЗ-Агро» Роман Франчук.  

пане романе, Як давно у ва-
шому Господарстві вирощу-
ють кукурудзу? Які результати 
маєте сьоГодні в товарних та 
насінницьких посівах?  

Кукурудзою займаємося відколи пра-
цює наше аграрне підприємство. Що 
ж стосується врожайності, то щороку 
отримуємо вище запланованої — і не 
тільки по кукурудзі, а й по інших куль-
турах. Наприклад, торік у товарних 
посівах планували зібрати 80 ц/га ку-
курудзи, а отримали в межах 100 ц/га. 
Соняшник планували 28  ц /га — отри-
мали близько 35 ц/га, сої планували 25 

— закрили по 30 ц/га, по пшениці були 
плани близько 55 ц — зібрали 60 ц/га. 

Щодо насінництва, то тут розрахунок 
іде по-іншому: ми рахуємо вже посів-
ну одиницю, оскільки вал з гектара ні-
кому не цікавий, а цікаве насіння, яке 
в мішку. Адже можна отримати багато 
насіння, а кількості посівних одиниць 
значно менше через те, що насіння 
буде дрібнозернисте, тож не проходи-
тиме по якості. Тому ми рахуємо по го-
товому мішку, тобто посівній одиниці. 
Минулого року було 120 і навіть  150 
посівних одиниць із гектара. Зазвичай 
у насінницьких компаніях отримують 
у межах 100 посівних одиниць із гек-
тара.

Чи маєте Якісь особливості у 
технолоГії вирощуваннЯ куку-
рудзи? 

Ділянки гібридизації кукурудзи у нас 
усі на поливі. А от у товарних посівах 

чиСте ПоЛе З еЛюМіС

АктуАльні питАння зАхисту польових культур

12 майстернЯ аГраріЯ



технологія загалом спрямована на 
те, щоб унеможливити непродуктив-
ні втрати вологи. Тому застосовуємо 
здебільшого глибоке рихлення. Також 
практикуємо й оранку, адже на ве-
ликих площах ми вносимо органічне 
добриво. Звісно, з’являється плужна 
підошва, тому через кожні три роки 
ми її зриваємо. Що стосується сіво-
зміни, то попередником кукурудзи 
зазвичай у нас є соя, яка забезпечує 
ґрунт азотом, робить його  рихлим. 
Після неї можна й два роки сіяти куку-
рудзу. Також добрим її попередником 
є озима пшениця. Головне у техноло-
гії — провести вчасно та правильно 
всі обробітки посівів. Останнім часом 
через кліматичні зміни дуже велику 
роль відіграють строки сівби — ми їх 
зміщуємо в бік ранніх. у результаті 
ранні гібриди показують дуже добру 
врожайність.   

Які Гібриди ви моГли б відзна-
Чити? 

Минулого року приємно здивував се-
редньоранній гібрид Новатоп селекції 
«Сингента». Ми його вирощували і в 
розмноженні для компанії «Сингента», 
і паралельно в товарних посівах. 
урожайність отримали в заліковій 
вазі 107  ц/га за вологості 12  %. Як 
для середньораннього гібрида, то це 
дуже добрий результат. Загалом ми-
нулого року сингентівські гібриди на 
фоні інших показали себе дуже добре. 
Деякі гібриди були кращими за відомі, 
розкручені, гібриди інших компаній. 
Причому, що цікаво, не було великої 
залежності від ФАО гібрида: що ранні, 
що пізні гібриди добре себе показа-
ли — середня врожайність становила  
90 ц/га.

Дуже сподобався новий гібрид 
Феномен, а також Кобальт. Щоправда, 
вирощували їх тільки на демоділян-
ках. За Феноменом я спостерігаю 
вже два роки і можу сказати, що це 
реально класний гібрид, видно, що 
нова генетика. у посушливі роки він 
продемонстрував, що може проти-
стояти посусі. Його низьке ФАО — це 
той коник, на якому можна вискочити 
за екстремальних умов. На мою дум-
ку, всі середньоранні гібриди компанії 
«Сингента» цікаві. Вони рано зацвіта-
ють, у них рано починається налив ка-
чана, «проскакуючи» період липневих 

високих температур, і завдяки цій осо-
бливості  гібриди формують добрий 
урожай. Тому я цього року планую по-
чинати сіяти товарну кукурудзу саме 
зі скоростиглих гібридів «Сингенти», 
віддати під них до 10 % посівних площ.

Яку систему захисту ви прак-
тикуєте на товарних та насін-
нєвих посівах? 

Мені подобається система захисту 
кукурудзи, яку пропонує «Сингента», 

— це ґрунтовий гербіцид Люмакс та 
післясходовий Елюміс. На ділянках 
гібридизації я повністю використовую 
її систему захисту, в товарних посівах 
Елюміс застосовуємо на більшій поло-
вині площ.

Хочу зазначити, що гербіцидний за-
хист насіннєвих ділянок має певну 
специфіку, пов’язану з тим, що бать-
ківські та материнські лінії можуть 
бути нестійкими до багатьох  гербіци-
дів. Зазвичай батьківську та материн-
ську форми висівають в різні строки 

— це дуже тривалий процес. Буває 
так, що вже з’явилися сходи першого 
«батька», а «маму» тільки сіють, або 
ж  у «батька» вже сьомий листок, а у 
«мами» тільки гербокритичний період 
проходить. Тому треба застосовувати 
ґрунтовий гербіцид, який не «попа-
лить» сходи. І саме Люмакс відпові-
дає таким вимогам. Те ж стосується 
і гербіциду Елюміс. Тобто, перевага 
цих препаратів у тому, що вони дуже 
м’яко діють на культуру, всі лінії бать-
ківських форм добре реагують на них. 
Саме тому на ділянках гібридизації 
ми ці гербіциди використовуємо вже 
п’ять років.  

Взагалі я  хотів би відмітити дуже 
добру дію нової діючої речовини ме-
зотріон, що є основою препаратів 
Елюміс та Люмакс. Перевага мезотрі-
ону в тому, що він — чи не єдина па-
нацея від ватника сирійського. Саме 
цими препаратами ми вичищаємо 
ватник, навіть на ділянках гібридиза-
ції. у якийсь час цей бур’ян дуже нам 
дошкуляв на одному товарному посі-
ві пшениці. Ми внесли один гербіцид 

— його трохи покрутило. Збирали 
пшеницю — він знову відростає. Тоді 
ми цю ділянку покропили двічі гер-
біцидом Елюміс і позбулися ватника 
назавжди. Окрім того, Елюміс добре 

прибирає осоти. Для нас привабли-
вим у ньому є те, що він забирає на-
ступні хвилі бур’янів та падалицю со-
няшнику.

Чи безпеЧно сіЯти післЯ засто-
совуваннЯ Гербіциду елюміс 
інші культури?  

Що стосується післядії препарату 
Елюміс, то я її не спостерігав. Хоч, ка-
жуть, нібито в  мезотріону є післядія 
на бобові. Я навіть на цю тему з аме-
риканцями спілкувався і цікавився, 
яку дозу мезотріону треба вносити, 
щоб не було післядії на бобові. Вони 
кажуть, що більше 200 г не можна. 
Але в нас так виходить, що вносимо 
400 г, адже і в Люмакс, і в Елюміс є ме-
зотріон. Ми навіть проводили дослід у 
нашій вегетаційній кімнаті: посіяли піс-
ля застосування препарату Елюміс го-
рох, сою, соняшник — і отримали пре-
красні рослини, на яких не було ознак 
фітотоксичості. Думаю, в товарних 
посівах велике значення має ще й те, 
що в нас випадає достатня кількість 
опадів, і препарати промиваються з 
опадами. 

Які норми препарату вносите? 
Чи впливає поГода на Якість 
внесеннЯ? 

Елюміс, як правило, вносимо у нормі 
1,5 л/га до фази 5-го листка. Однак 
буває, що погодні умови складають-
ся таким чином, наприклад, через 
дощ, що вчасно не встигаємо зай-
ти в поле, то до 7-го листка вноси-
ти можна сміливо. Бували випадки, 
коли вносили у нормі 1,8 л/га на но-
вих полях. От кілька  років тому на 
нових землях була значна кількість 
осоту, я такого досі не бачив. Двічі 
внесли Елюміс у нормі 1,8 л/га — те-
пер поле чисте.      

Погода дуже впливає на якість вне-
сення препаратів. Окрім того, препа-
рати ми вносимо тільки вночі. А що 
стосується гербіциду Елюміс, то вне-
сення не залежить від примх погоди 

— завдяки наявності прилипачів він діє 
ефективно. Дійсно, препарат зробле-
но правильно. 
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СвоїМ ДоСвіДоМ ЗаСтоСУвання інСектициДУ енжіо® ДіЛятьСя аГРоноМ ФГ 
«евРика» анатоЛій циСаРь та кеРівник коМПанії «РоЛь-ПоЛь» ПавеЛ ЛиХва

я ЗаСтоСовУю енжіо

як відомо, без інтегрованого за-
хисту від шкідливих організмів 
неможливо отримати якісне 

зерно. Ефективним проти шкідників 
буде застосування всіх технологічних 
заходів разом: правильна сівозміна, 
підготовка насіння, якісний обробіток 
ґрунту та вчасне використання засо-
бів захисту рослин. Саме про досвід 
використання засобів захисту зер-
нових культур, зокрема інсектициду 
Енжіо, ми й вирішили поговорити з 
представниками двох господарств, 

що розташовані в різних географічних 
зонах —на півдні і півночі україни.

зерно під південним сонцем

Землі ФГ «Еврика», а це 3 тис. га, роз-
ташовані в Одеській області. Госпо-
дарство складається з двох філій. В 
Овідіопольському районі — овочева, 
там розташований власний перероб-
ний завод, що випускає продукцію 
під торговою маркою «С бабушкиной 
грядки», поряд поля з зеленим горо-

шком, огірками, столовим буряком, 
морквою, цибулею та іншими овоче-
вими культурами. 

у Білгород-Дністровській філії виро-
щують зернові — озимі пшеницю та 
ячмінь, соняшник і зерновий горох.

«Інсектицид Енжіо застосовуємо і на 
зернових, і на овочах, — розповідає 
головний агроном господарства   
Анатолій Цисарь. — Працюємо за 
розробленою спільно з компанією 

АКТуАЛьНІ ПиТАННЯ ЗАХиСТу ПОЛьОВиХ КуЛьТуР



АктуАльні питАння зАхисту польових культур

15№1/2017

«Сингента» технологічною картою, 
не чекаючи настання порогу 
шкодочинності, оскільки, на мою 
думку, у цьому питанні треба діяти на 
випередження, запобігаючи масовому 
заселенню посівів та розмноженню 
шкідників. До нашого господарства 
приїхали фахівці з компанії «Сингента» 

– менеджер нашого регіону, 
спеціалісти з захисту рослин, взяли 
пробу насіння, рослин, дослідили 
зразки в лабораторії компанії в Одесі. 
На основі отриманих висновків і 
була розроблена технологічна карта 
захисту. 

Перше внесення проводимо у фазу 
початку виходу в трубку. Друге – у 
фазу прапорцевого листка, це вже до-
датковий контроль шкідників, які далі 
заселяють посіви.

За весь період застосування цього 
препарату жодних нарікань на його 
роботу у нас не було. По-перше, Ен-
жіо ефективний. По-друге, у нього 
тривала дія. 

Ми не порівнювали економічну ефек-
тивність Енжіо з іншими препаратами, 

не бачу в цьому потреби. Для мене 
як агронома головним є прибрати 
шкідника. Він це завдання виконує на 
100%. Реальна економічна перевага 
полягає в отриманні зерна вищого кла-
су, оскільки на полі немає клопа-чере-
пашки, тож немає пошкоджень, ми от-
римуємо пшеницю щонайменше 3-го 
класу, а частіше 1-го і 2-го, а це зовсім 
інші гроші.

До речі, в нашому фермерському 
господарстві весь захист зернових 
перебуває в руках компанії «Синген-
та»: гербіциди, фунгіциди, інсектици-
ди та протруйники. Про останні скажу 
окремо. Торік ми застосували Селест 
Макс. Навесні побачили на полі пов-
но жужелиці, яка активно працювала, 
але рядки з рослинами не чіпала. На-
очний приклад ефективної дії препа-
рату!».

польський досвід на                  
українських полЯх

Інший наш співрозмовник — поль-
ський агроном, котрий очолює сіль-
ськогосподарське підприємство з 
польськими інвестиціями «Роль-
Поль», Павел Лихва. Компанія орен-
дує 6 тис. гектарів землі в с. Степок 
Барвінківського району Харківської 
області. Традиційно вирощують пше-
ницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник, на 
майбутнє планують сіяти ріпак.

«Я в україні працюю вісім років і весь 
цей час ми співпрацюємо з компанією 
«Сингента», яку я добре знаю ще по 
Польщі, там у мене був чималий дос-
від застосування засобів захисту від 
цієї компанії.

Інсектицид Енжіо, як тільки він з’явив-
ся на ринку, здається це було три-чо-
тири роки тому, ми відразу взяли в ро-
боту. Саме тоді у нас були проблеми з 
пшеничними шкідниками.

Препарат добре впорався зі шкід-
никами пшениці, а саме із клопом та 
трипсом. Ми не прогадали, придбав-
ши його. Тепер він кожного року вхо-
дить до нашої системи захисту озимої 
пшениці.

Звичайно, на кожному полі ситуація 
може бути різною, тож ми спостері-
гаємо за посівами, визначаємо поріг 
шкодочинності. Водночас, коли ми 

знаємо, що прийшов час активності 
шкідників, бачимо на полі поодино-
ких особин, то оброблюємо інсекти-
цидом, не чекаючи появи їх великої 
кількості. Працюємо, так би мовити, 
на випередження.

Тривала дія препарату убезпечує поле 
від подальшого розмноження шкідни-
ків. Препарат є ефективним проти ши-
рокого спектра шкідників, його можна 
застосовувати незалежно від погод-
них умов.

Раніше нам доводилось інсектициди 
вносити два-три рази за вегетацію, 
а з Енжіо достатньо лише однієї об-
робки. Попри чималу ціну препара-
ту, це, я вважаю, один із головних 
аргументів на його користь. Якщо 
додати тривалий термін дії, високу 
ефективність та невелику норму вне-
сення, то конкурентів у нього немає. 
За весь час роботи з Енжіо у нас не 
було жодних проблем, кожного разу 
очікуваний ефект — знищення шко-
дочинних об’єктів на озимій пшениці. 
До речі, бувало у нас залишався пре-
парат, то ми його вносили і на ячмінь, 
і на соняшник. у Польщі я пробував 
на овочах, зокрема, дуже добрий ре-
зультат дає обробка картоплі. Внесли 

– і більше не переживаємо», - ділить-
ся досвідом використання препарату 
Енжіо Павел Лихва.

анатолій цисарь
Агроном ФГ «Еврика»

павел лихва
Керівник компанії «Роль-Поль»

за весь період застосування 
цього препарату жодних 

нарікань на його роботу у нас 
не було
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АКТуАЛьНІ ПиТАННЯ ЗАХиСТу ПОЛьОВиХ КуЛьТуР

РоЗГЛянеМо оСновні теХноЛоГічні аСПекти ЗаХиСтУ цУкРовиХ бУРяків 
віД бУР’янів, ШкіДників та ХвоРоб За ДоПоМоГою ПРеПаРатів коМПанії «СинГента» 
як оДин іЗ невіД’єМниХ еЛеМентів теХноЛоГії виРощУвання цієї кУЛьтУРи

наДійний ЗаХиСт цУкРовиХ 
бУРяків володимир максимовиЧ

Менеджер з маркетингу розвитку ЗЗР на кукурудзі

Гербіцидний захист

На сьогодні існують декілька варіантів 
гербіцидного захисту цукрових буряків 
які поділяються на ґрунтовий, післясхо-
довий і комбінований. Кожен варіант 
має свої особливості та свою характер-
ну низку визначених гербіцидів. у порт-
фелі компанії «Сингента» є гербіциди, 
здатні захистити буряки від бур’янів як 
у до, так і в післясходовий періоди. 

Чому ж необхідно застосовувати 
ґрунтові гербіциди в посівах цукрових 
буряків? Перш за все це залежить 
від біології самої культури, адже 
відомо, що її гербокритичний період 
коливається в межах від 2–3  днів 
до 4  перших тижнів вегетації. 
Саме в цей час цукровим бурякам 
потрібний максимальний захист від 
впливу небажаної рослинності. Ми 
повинні надати культурі можливість 
стартувати без бур’янів. Для цього слід 

використовувати ґрунтові гербіциди, 
одним із яких у портфелі компанії 
«Сингента» є дуал Голд 960  ес, к.  е. 
(S-метолахлор, 960  г/л). Особливістю 
цього гербіциду передусім є те, що він 
з усієї великої групи хлорацетамідів 
найменш фітотоксичний до культури. 
Фітотоксичність хлорацетамідів 
проявляється у затримці сходів 
цукрових буряків і в деяких 
представників цієї групи сягає до 
3 тижнів. А це призводить до прямих 
втрат урожаю, бо саме в період перших 
днів вегетації в культурній рослині 
на генетичному рівні закладається 
майбутня врожайність, і ці процеси 
мають незворотний характер. 

крім тоГо, необхідно наГадати 
основні «постулати» внесеннЯ 
ґрунтових Гербіцидів:

1. Поверхня ґрунту повинна бути до-
бре вирівняною, не містити вели-

ких грудок, на яких осідає значна 
частина препарату.

2. На ґрунтах із великим вмістом гу-
мусу потрібно вносити максималь-
ну норму гербіциду, тому що орга-
ніка хімічно зв’язує гербіциди і вони 
частково втрачають свої власти-
вості. Для Дуал Голд 960  ЕС,  к.  е. 
рекомендована норма становить 
1,6 л/га, в принципі, на всіх ґрунтах, 
оскільки зараз ми маємо набагато 
менше гумусу на полях, ніж це було, 
наприклад, у радянські часи. І тіль-
ки на легких піщаних ґрунтах норму 
цього препарату можна знизити до 
1,3 л/га.

3. Якщо прогнозуються посушливі 
умови після внесення ґрунтових 
гербіцидів, то для збереження 
та підвищення їх ефективності ці 
продукти необхідно заробити в 
ґрунт. Для гербіциду Дуал Голд 
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960  ЕС,  к.  е. рекомендується за-
робка в більшості випадків перед 
передпосівною культивацією на 
глибину до 5 см. Також необхідно 
зазначити, що заробка в ґрунт ре-
комендується не тільки за незнач-
ної кількості вологи, але й коли 
дують сильні вітри, які можуть 
знести верхній шар ґрунту разом 
із препаратом у бік поля, а це 
100% втрати його ефективності.

Гербіцид Дуал Голд 960 ЕС, к. е. в ос-
новному контролює однорічні злакові 
бур’яни: мишій (види), куряче просо, 
лисохвіст польовий, пальчатку (види), 
елевзину індійську, просо селянське. 
Він також забезпечує досить непога-
ний ґрунтовий контроль сходів цілого 
ряду однорічних дводольних бур’янів: 
грициків звичайних, лободи білої, ро-
машки (види), щириці (види), гірчака 
(види). Для розширення спектра та 
підсилення дії проти дводольних ви-
дів бур’янів гербіцид рекомендується 
вносити в сумішах. Серед препаратів 
партнерами для Дуал Голд 960 ЕС, к. е. 
(1,3–1,6  л/га) в ґрунтових схемах за-
стосування рекомендуються гербіци-
ди на основі д. р. хлоридазон (3,0 л/га) 
або метамітрон (2,0–2,5  л/га). Саме 
з  препаратами на основі останньої 
діючої речовини ми рекомендуємо 
використовувати Дуал Голд у наступ-
них пропорціях: Дуал Голд (1,6 л/га) + 
препарат на основі метамітрону 
(2,0–2,5  л/га). Така бакова суміш за-
безпечує можливість ефективного 
контролю всього спектра однорічних 
злакових та дводольних бур’янів при 
досходовому застосуванні.

Серед післясходових гербіцидів ком-
панії «Сингента» можна виділити: 
 лонтрел Гранд 75 WG, в. г. — для 
боротьби проти осотів, Фюзілад 
Форте 150 ес, к. е. — грамініцид для 
боротьби проти злакових бур’янів 
у  посівах цукрових буряків. В своє-
му історичному минулому компанія 
«Сингента» намагалася створити якіс-
ний гербіцид на основі десмедифаму 
та фенмедифаму, але він виявився 
неконкурентоспроможним, тому за-
раз у нас такого гербіциду в портфелі 
немає.

Якщо на полі сходять осоти (особли-
во жовтий та рожевий), проти таких 
бур’янів компанія «Сингента» може 

запропонувати використання пре-
парату лонтрел Гранд 75 WG, в. г. 
Особливістю застосування цього гер-
біциду є те, що осоти на момент вне-
сення повинні мати добре розвинену 
розетку, для того щоб робочий розчин 
клопіраліду міг добре вкрити поверх-
ню шкідливих рослин, що забезпечить 
його проникнення та знищення коре-
невої системи осотів. Лонтрел Гранд 
75 WG, в. г. може з успіхом використо-
вуватися в сумішах із препаратами на 

основі десмедифаму та фенмедифаму, 
метамітрону і з Фюзілад Форте 150 
ЕС, к. е., а також у сумішах з фунгі-
цидами, інсектицидами та азотними 
добривами. Єдине застереження: такі 
суміші краще вносити під час другого 
чи третього післясходового обробітку 
цукрових буряків.

Якщо на полі з’являються злакові 
бур’яни, особливо багаторічні (пирій 
чи гумай), проти таких видів шкід-
ливих рослин компанія «Сингента» 
пропонує використовувати Фюзілад 
 Форте 150 ес, к. е. Серед усіх грамі-
ніцидів, відомих на ринку україни, ос-
танній гербіцид є найбільш швидкоді-
ючим й при цьому не проявляє ніякої 
фітотоксичної дії на культури, навіть 
за використання максимальної норми 
внесення (2,0  л/га). Препарат чудо-
во поєднується в бакових сумішах з 
іншими гербіцидами, інсектицидами, 
фунгіцидами та азотними добрива-
ми. При використанні Фюзілад Форте 
в сумішах завдяки наявності у його 
складі сурфактанту підсилюється про-
никнення проти дводольних гербіцидів 
крізь поверхню оброблюваних рослин 
бур’янів.

Тепер розглянемо особливості засто-
сування інших препаратів компанії 
«Сингента», необхідних для захисту 
цукрових буряків.

Без надійного захисту насіння та сходів 
неможливо отримати високі врожаї

рекомендовані суміші на цукрових бурЯках
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протруйники длЯ насіннЯ

Сьогодні на ринку насіння цукрових 
буряків у багатьох провідних насін-
нєвих компаніях присутній варіант 
обробки Форс маГна. Це ефектив-
не рішення компанії «Сингента» для 
інсектицидного захисту насіння та 
молодої рослини цукрових буряків від 
широкого комплексу ґрунтових шкід-
ників та шкідників сходів. ФОРС МАГ-
НА є комбінацією двох найефективні-
ших препаратів — Круїзер  350  FS, т. 
к. с. (тіаметоксам) та Форс 200 FS, т. 
к. с. (тефлутрин), — що застосовують-
ся для дражування насіння цукрових 
буряків. Ці діючі речовини наносяться 
в таких нормах: 15 г тіаметоксаму та 
6 г тефлутрину на одну посівну оди-
ницю дражованого насіння цукрових 
буряків. ФОРС  МАГНА гарантує ста-
більну контактно-системну дію на 
ґрунтових та наземних шкідників схо-
дів. Тіаметоксам захищає сходи від 
пошкодження наземними шкідника-
ми, поширюючись у тканинах молодої 
рослини. ФОРС МАГНА забезпечує 
оптимальне співвідношення концен-
трації діючої речовини в воді та ґрунті 
за рахунок зв’язування з останнім, що 
дає змогу тіаметоксаму одночасно 
утримуватися в кореневій зоні та бути 
високодоступним у всіх частинах 
рослини. Таким чином, ФОРС МАГНА 
ефективно та надовго захищає паро-
стки і сходи культури від пошкодження 
всіма видами шкідників. Цей механізм 

найбільш ефективний при високій чи-
сельності як ґрунтових, так і наземних 
шкідників. Тефлутрин відноситься до 
локально-трансламінарних піретрої-
дів із яскраво вираженою активною 
газовою фазою. Він, розподіляючись 
у ґрунті у вигляді газової фази, відля-
кує та знищує ґрунтових шкідників до 

їх спроби живлення. Спектр контро-
льованих шкідників композиції Форс 
Магна: дротяники, бурякова крихітка, 
листкова бурякова попелиця, буряко-
ва муха, бурякові блішки та інші. Для 
досягнення найкращого результату 
дуже важливо дати рослині мож-
ливість максимально використати 
ґрунтову вологу та розчинені пожив-
ні речовини. Збереження і розвиток 
дрібних капілярних корінців безпосе-
редньо пов’язані з активним живлен-
ням рослини. Тіаметоксам — одна зі 
складових ФОРС МАГНА, що пози-
тивно впливає на розвиток кореневої 
системи молодих рослин цукрових 
буряків. Це явище отримало назву 
«ефект життєвої сили» (Vigor Effect), 
який полягає в наступному: підвищу-

ються енергія проростання обробле-
ного насіння, густота стояння рослин, 
збільшується маса коренів, краще та 
швидше розвивається листковий апа-
рат, рослина стає більш розвиненою 
та зеленою, підвищується стресостій-
кість. Серія виробничих дослідів, які 
було проведено у 2008-2010 роках, 
наочно показала, що достовірна при-
бавка врожаю становить щонаймен-
ше 30 ц / га, що суттєво вище вартості 
додаткових витрат на придбання на-
сіння, обробленого Форс Магна.

проти шкідників

Серед інсектицидів, які є у портфелі 
компанії «Сингента» для захисту від 
комплексу шкідників, доцільно зазна-
чити такі: Форс 1,5 G, г.; Карате Зеон 
050 СS, мк. с., Нурел Д 55 %, к. е., Ен-
жіо 247 SC, к. с.

Останніми роками в посівах багатьох 
просапних культур, особливо соняш-
нику та, зокрема, цукрових буряків 
спостерігається значне збільшення 
чисельності ґрунтових шкідників: дро-
тяників, несправжньодротяників, ли-
чинок хрущів тощо. Проти ґрунтових 
шкідників, крім потужного протруй-
ника Форс Магна, є унікальний гра-
нульований інсектицид Форс 1,5 G,  г 
(тефлутрин, 15 г/кг), який вноситься 
в рядки при посіві за допомогою спе-
ціальних аплікаторів. Начебто зви-
чайний піретроїд, але особливістю 
його є  те, що навколо насінини утво-
рюється своєрідна газова фаза, яка 
практично не дозволяє шкідникам 
наблизитися до насінини. Норма ви-
користання вказаного препарату — 
4,5–6 кг/га.

Для захисту посівів цукрових буряків 
від комплексу наземних шкідників ком-
панія «Сингента» рекомендує засто-
совувати карате  зеон  050  сS,  мк.с., 
нурел д 55%, к.е., енжіо 247 SC, к.с. 
Вони ефективно знищують імаго май-
же всіх основних видів шкідників цу-
крових буряків: довгоносиків, блішок, 
мідляків, коваликів, крихітку, хрущів, 
попелиць, щитоносок та інших. Ви-
щевказані препарати добре відомі на 
ринку україни протягом багатьох років, 
тому в межах цієї статті ми не будемо 
приділяти їм особливої уваги. Хотілося 
б лише зауважити, що  карате зеон 
050 сS, мк.с. має потужний «нокда-

Компанія «Сингента» пропонує аграріям україни не тільки високоякісні гібриди,  
а й ефективний захист майбутніх врожаїв

застосовуючи ґрунтові 
гербіциди на посівах цукрових 

буряків, ми даємо культурі 
можливість стартувати без 

бур’янів
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ун-ефект» і це дозволяє швидко «зби-
ти» шкідників з листкової поверхні 
цукрових буряків у період їх масового 
заселення. Інсектицид нурел д 55 %, 
к. е. є одним із найкращих препаратів 
на сьогодні, особливо проти всіх видів 
довгоносиків і, коли спостерігаються 
їхні масові міграції від поля до поля, 
іноді достатньо крайових обробок Ну-
рел Д 55 %, к. е., щоб надовго зупинити 
цих шкідників. Препарат енжіо 247 SC, 
к. с. завдяки наявності неонікотиноїду 
(тіаметоксаму) в його складі є найбільш 
системним препаратом серед багатьох 
інсектицидів на ринку україни й прони-
кає не тільки крізь оброблену листкову 
поверхню, а й може рухатися у листки, 
які наростають, таким чином не зали-
шаючи шансів жодному шкідникові цу-
крових буряків.

проти хвороб 

Проти листкових хвороб цукрових буря-
ків, таких як церкоспороз, борошниста 
роса, іржа, рамуляріоз, альтернаріоз, 
доцільно використовувати фун-
гіциди. Серед них відомими 
у  портфелі компанії «Сингента» 
є  альто супер 330 ес, к. е. та 
амістар екстра 280 SC, к. с. Декілька 
слів про особливості застосування 
цих фунгіцидів. Альто Супер 330 ЕС, 
к. е. — потужний двокомпонентний 
системний азол (ципроконазол, 
80 г/л; пропіконазол, 250 г/л) із 
яскраво вираженими лікувальними 

властивостями. Його внесення під час 
активної вегетації цукрових буряків з 
нормою 0,5 л/га дозволяє ефективно 
боротися проти головних шкодочинних 
хвороб, а саме церкоспорозу та 
борошнистої роси. Крім того, він є 
високоефективним проти іржастих 
хвороб. Проти альтернаріозу 
цукрових буряків, що прогресує на цій 
культурі останніми роками, доцільно 
використовувати Амістар Екстра 280 
SC, к. с., який знищує цю хворобу за 
рахунок азоксистробіну, що входить 

до його складу (азоксистробін, 
200  г/л; ципроконазол, 80  г/л). Цей 
препарат у нормі 0,5–0,75  л/га 
також достатньо добре контролює 
інші хвороби листкового апарату. І 
ще однією важливою особливістю 
Амістар Екстра 280  SC, к. с. є те, 
що він так само, як і на зернових 

колосових, бере участь у фізіологічних 
процесах цукрових буряків і зумовлює 
подовження вегетації культурних 
рослин, що, своєю чергою, збільшує 
врожайність та позитивно впливає на 
вміст цукру.

Отже, на сьогодні компанія «Синген-
та» може надати виробникам високо-
якісні гібриди, щоб забезпечити пов-
ний та відмінний захист майбутнього 
врожаю.

у портфелі компанії «Сингента» є препарати для захисту цукрових буряків як до сходів, так і посходово

Обробка насіння цукрових буряків 
ФОРС МАГНА

проти листкових хвороб 
цукрових буряків, таких як 
церкоспороз, борошниста 

роса, іржа, рамуляріоз, 
альтернаріоз, доцільно 

використовувати фунгіциди 
компанії «сингента» альто 

супер 330 ес, к. е. та 
амістар екстра 280 SC, к. с.
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«Ми ПеРеконаЛиСя, що У виРощУванні цУкРовиХ бУРяків неМає ДРібниць, 
а вибіР ГібРиДа і якіСноГо ПоСівноГо МатеРіаЛУ є найважЛивіШиМ»,                      
— каже ГоЛовний аГРоноМ тов «аРчі» іГоР яМковий

іГор Ямковий
Головний агроном ТОВ «Арчі»

на 2017 рік експерти ринку да-
ють доволі оптимістичні прогно-
зи щодо виробництва цукрових 

буряків і у світі, і в україні. Так, Мі-
ністерство сільського господарства 
США також підтверджує цю тенден-
цію і прогнозує, що цьогоріч на 15 % 
збільшиться виробництво цукрових 
коренеплодів. україна не стоїть ос-
торонь цього процесу, маючи давні 
традиції у даній галузі. На сьогодні 
10  % загальноєвропейських площ, 
відведених під цю культуру, за нашою 
країною. З-поміж аграріїв ходять 
розмови, що, попри несприятливу ці-
нову ситуацію на вітчизняному цукро-
вому ринку впродовж останніх років, 
з року в рік продовжують вирощу-
вати цукрові буряки справжні поці-
новувачі цієї культури. Адже кожен 
агроном знає, що цукрові буряки  — 
найскладніша серед усіх сільсько-
господарських культур. Пройшовши 

«бурякову» школу, виробнику під силу 
виростити будь-що.

ТОВ «Арчі», що у Козятинському районі 
Вінницької області, знають як ефектив-
не та сучасне сільськогосподарське 
підприємство з давніми традиціями 
бурякосіяння. З Ігорем ЯМКОВиМ, го-
ловним агрономом господарства, го-
воримо про основи вирощування якіс-
них цукрових буряків.

іГорю олександровиЧу, тов 
«арЧі» знають Як підприєм-
ство, що спеціалізуєтьсЯ на 
вирощуванні цукрових бурЯ-
ків…

Так, на наших землях ще за радян-
ських часів був насіннєвий радгосп, 
що вирощував посівний матеріал 
цукрових буряків. Зараз залежно 
від року кількість гектарів змінюєть-

ся, приміром, торік під цю культуру 
відвели 538 га. Звичайно, у сівозміні 
є й кукурудза, горох, ячмінь пиво-
варний, соя, озима пшениця і трохи 
соняшнику для власних потреб. Але 
основний акцент — на солодких ко-
ренеплодах. 

Як відомо, технолоГіЯ успіш-
ноГо вирощуваннЯ цукро-
вих бурЯків вклюЧає цілий 
комплекс Чинників, але най-
Головнішим називають по-
сівний матеріал. за Якими 
критеріЯми ви обираєте Гі-
бриди?

За трьома критеріями. По-перше, 
стабільність незалежно від умов. 
По-друге, врожайність. По-третє, 
цукристість. Щодо третього кри-
терію ми трохи відрізняємося від 
решти країн, які вирощують цукрові 

тРи кРитеРії вибоРУ ГібРиДа
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буряки. Там головне — цукристість, 
а у нас переважна більшість вироб-
ників вважають головним вал, вро-
жайність. 

Які Гібриди відповідають цим 
трьом умовам?

Аби обрати гібрид із представлених 
на ринку, ми спочатку тестуємо його в 
наших умовах на демоділянках, а потім 
у виробничих посівах. Стабільними лі-
дерами на наших полях уже впродовж 
п’яти років є гібриди компанії «Син-
гента». До речі, «Арчі» віддає перевагу 
цій компанії під час вибору гібридів не 
тільки цукрових буряків, а й кукурудзи 
та ефективних засобів захисту рослин. 

Так, з-поміж перших на наших полях 
був гібрид Волга. Вибрали його за 
стійкість до хвороб, високу лежкість, 
що дає змогу тривалий час зберігати 
зібраний урожай. Потім спробували 
Хеліта — гібрид із високими рівнями 
урожайності та цукристості. Гібрид 
Олімпіада привернув нашу увагу по-
тужним листковим апаратом, який у 
разі наявності на полі бур’янів спокійно 
конкурував з ними, а його видовжена 
конічна форма давала змогу діставати 
вологу з ґрунту, тож посуха для нього 
не становила жодних проблем. 

Потім ми спробували нашого лідера — 
гібрид Борута, який упродовж кількох 
років поспіль присутній на всіх полях 
господарства «Арчі». Наш досвід ви-
рощування підтверджує, що це дійсно 
гібрид із найвищою врожайністю та 
технологічністю сировини, дуже до-
бре росте на старті, стійкий до цер-
коспорозу. Має не тільки розвинений 
листковий апарат, а й вирівняність 
коренеплоду, що зводить до мінімуму 
втрати під час збирання. 

ми Говоримо з вами на поЧат-
ку новоГо сезону. ймовірно 
ви вже визнаЧилисЯ, Які Гібри-
ди цукрових бурЯків будуть 
на ваших полЯх? це знову бо-
рута Чи додасте новинки?

На Боруту у нас жодних нарікань не-
має, тут, як кажуть у народі, «старий 
друг краще нових двох». урожайність 
605 ц/га на круг і цукристість 17,6 % 
говорять самі за себе. Однак ми ро-
зуміємо, що селекція не стоїть на міс-

ці, особливо це стосується компанії 
«Сингента». Як і щодо автомобілів: є 
машина 1990 року випуску і є машина 
2016 року випуску, обидві заправля-
ються одним пальним, обидві їдуть по 
дорозі, але ж є різниця!

Я взимку був на конференції, присвя-
ченій цукровим бурякам, що прово-
дила компанія «Сингента», послухав 
уважно характеристики нових гібридів, 
і ми вирішили у цьому році на невеликій 
площі спробувати три з них: Си Мар-
він, Малібу та Окка. Привернули вони 
нашу увагу високою врожайністю і під-
вищеною цукристістю, на мою думку, 
нова селекція компанії — це вже інший 
рівень продуктивності. А, як відомо, 
цукрові заводи розраховуються цу-
кром, відтак, що більша цукристість, то 
більше цукру отримуємо. у Си Марвін, 
приміром, рівний і гладкий коренеплід 
конічної форми, до нього не прилипає 
ґрунт, що зменшує забруднення і по-
легшує збирання. Малібу дуже схожий 
за характеристиками на Боруту, але з 
покращеною генетикою, що проявля-
ється в стійкості до патогенів.

введеннЯ нових Гібридів щось 
змінить у технолоГії вирощу-
ваннЯ?

Технологія на всі гібриди у нас плану-
ється однакова. Проте залежно від 
умов, зокрема кліматичних, а також 
рельєфу, забур’яненості вносимо 
корективи. Загалом у вирощуванні 
цукрових буряків конче важливим є 
вибір поля. Адже, якщо на полі, при-
міром, багато лободи, то собівартість 
вирощування через зростаючу по-
требу у гербіцидному захисті значно 
збільшиться. Найважливіше, аби всі 
операції проводилися вчасно. 

Систему удобрення на цукрових бу-
ряках ми застосовуємо таку: осно-
вне внесення — амофос по 1,5  ц/
га, хлористий калій 2 ц/га та аміачна 
вода 500  л/га, навесні з посівом вно-
симо аміачну селітру по 1 ц/га. Потім 
даємо позакореневе підживлення 
карбамідом по 30 кг/га. Робимо гли-
боку оранку оборотними плугами на 
глибину 30–32  см. Навесні — розпу-
шування ґрунту, аби закрити вологу. 
Сіємо пневматичними сівалками з 
нормою 1,5 посівних одиниць на 1 га 
і глибиною заробки 2,5–3 см. Звичай-

но, важливим є гербіцидний захист. 
Густота насадження цукрових буряків 
на момент збирання у нас становить 
100–110 тис./га. 

у вирощуванні цукрових буряків важ-
ливим моментом є строки збирання, 
адже поріг збирання коренів дово-
лі розтягнутий. Цукровий завод за-
пускається наприкінці серпня — на 
початку вересня, не кожний гібрид на 
цей момент вже готовий по цукристо-
сті й урожайності. 

«Арчі» багато працює над удоскона-
ленням технології, зокрема, і у виро-
щуванні цукрових буряків. Починає-
мо впроваджувати елементи точного 
землеробства і саме на цукрових бу-
ряках. Береться до уваги і рельєф 
поля, і наявність макро- й мікроеле-
ментів у ґрунті, і ступінь зволоження, 
і наявність збудників хвороб, і облік 
урожайності за попередні роки. Зби-
рається інформація і визначається, які 
елементи й у якій кількості слід вноси-
ти. Починатимемо з одного-двох по-
лів, потім поширюватимемо на решту. 
Спостерігатимемо, порівнюватимемо. 
Впевнений, економія буде.

ваша порада, Як можна виро-
стити Якісні цукрові бурЯки? 
зГадайте найскладніший мо-
мент із вашоГо досвіду.

На мою думку, запорукою доброго 
врожаю є три елементи. Перший — 
якісне насіння від перевіреної ком-
панії. Другий — обов’язково в техно-
логії вирощування мають бути якісні 
оригінальні препарати та правильне, 
вчасне їх внесення. Третій — належне 
підживлення з урахуванням аналізу 
ґрунту і листкової діагностики. Щодо 
першого елементу і розкажу випадок, 
який нас навчив вибору якісного ма-
теріалу для посіву. Одного року ми по-
сіяли непротруєне насіння цукрових 
буряків, тоді ще масово не протрую-
вали інсектицидами проти ґрунтових 
шкідників. Результат — більш ніж 60 
% сходів на окремих полях пошкоди-
ли дротяники. Довелося пересівати 
іншими культурами. Наступного року 
ми помилку виправили і ще раз пере-
коналися, що у вирощуванні цукрових 
буряків немає дрібниць, а вибір гібри-
да і якісного посівного матеріалу є 
найважливішим.
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АКТуАЛьНІ ПиТАННЯ ЗАХиСТу ПОЛьОВиХ КуЛьТуР

віД ПоСівУ До УтвоРення 3-Го СПРавжньоГо ЛиСтка Соя ПотРебУє 
МакСиМаЛьноГо ЗаХиСтУ віД бУР’янів, оСкіЛьки вона ДУже ПовіЛьно РоСте і 
ПотеРПає віД конкУРенції За воДУ та Поживні Речовини З бУР’янаМи

ГеРбіциДи на Сої — необХіДніСть 
чи виМоГа чаСУ?

володимир максимовиЧ
Менеджер з маркетингу розвитку ЗЗР на кукурудзі

площа під сою як порівняно нову 
для україни культуру остан-
нім часом значно збільшилася 

і 2  роки тому, за офіційними дани-
ми, сягнула 2,0 млн га. у 2017-му, за 
прогнозами, очікується невеличке 
зменшення, але показник посівних 
площ все одно в нашій країні досить 
високий — до 1,8 млн га. Звичайно, 
на сою є попит і на світовому ринку, 
але ні для кого не є секретом, що в 
світі чималу частину площ займає 
ГМО-соя, яка є стійкою до гліфосатів 
й, отже, не потребує великої кількості 
витрат на захист. В україні поки що 
ГМО-соя, як і інші ГМО-культури, зна-
ходиться під забороною, хоча площа 

таких нелегальних посівів збільшу-
ється з року в рік.

у цій статті йтиметься про захист зви-
чайної високопродуктивної сої. Для 
того щоб її виростити й отримати 
гарний урожай, необхідно виконати 
цілу низку вимог, одна з яких — ви-
користання ґрунтових гербіцидів. Да-
вайте розглянемо, навіщо взагалі на 
сої необхідно застосовувати ґрунтові 
гербіциди?

Річ у тім, що соя має дуже розтягнутий 
так званий гербокритичний період, 
який залежно від вологи, темпера-
тури та освітлення може тривати до        

2 місяців — від посіву до утворення 
3-го справжнього листка сої. Саме в 
цей проміжок часу потрібно макси-
мально захистити сою від бур’янів, 
оскільки вона дуже повільно росте 

— «сидить», як кажуть у народі, — і 
потерпає від конкуренції за воду та 
поживні речовини з бур’янами. Крім 
того, на цьому етапі соя генетично 
закладає свій потенціал урожайності, 
та якщо їй заважають бур’яни, вона 
значно знижує майбутній урожай.

Давайте уважно подивимося, з чого 
складається гербокритичний період 
сої та чому дуже важливо саме в цей 
час застосовувати ґрунтові гербіциди:
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1. Фаза проростаннЯ триває до 
5 діб, залежно від температури та 
вологи. Всім відомо, що для того, 
щоб прорости, соя повинна по-
глинути вологи набагато більше 
від маси власного насіння. Про-
ростання ж відбувається, коли 
температура ґрунту на глибині 
знаходження насіння сягне 10–12 

ºС. Чим вищі температура та воло-
гість, тим скоріше соя проросте;

2. Фаза сходів закінчується утво-
ренням так званих примордіаль-
них листків (1 пари листків сої) та 
триває до 10–16 діб;

3. перший складний трійЧас-
тий листок розкривається че-
рез 12–16 діб після появи сходів, 
а кожний наступний листок наро-
стає протягом 14–16 діб.

Післясходові гербіциди, яких для сої  
не так і багато, особливо в протидво-
дольному сегменті захисту, можна 
використовувати від 1-го до 3-го трій-
частого листка. Деякі господарства 
застосовують навіть до 5-го трійчас-
того листка, тому що соя в цей період 
є більш стійкою до дії післясходових 
гербіцидів.

Отже, виходячи з усього викладеного, 
маємо такий результат: соя від мо-
менту посіву до появи 1-го трійчас-
того листка лишається на 2–3 тиж-
ні наодинці з бур’янами. Саме тому 
потрібно використовувати ґрунтові 
гербіциди, і ця необхідність продикто-
вана вимогами часу. Крім того, як уже 
зазначалося, в цей період соя закла-
дає свій потенціал урожайності. Така 
особливість серед польових культур 
дещо подібна до цукрових буряків, 
що має гербокритичний період від 
сходів до 4 перших тижнів вегетації.

Компанія «Сингента» в своєму порт-
фелі має цілу низку ґрунтових гербі-
цидів 

Перш за все це дуже відомий препарат 
Примекстра TZ Голд, який досить 
довгий період часу застосовувався 
переважно на соняшнику та 
кукурудзі. Головна особливість цього 
ґрунтового гербіциду — це те, що 
він є комплексним препаратом, який 
контролює одночасно і однорічні 
злакові й дводольні бур’яни в посівах 
польових культур, зокрема сої, та не 
потребує додавання партнерів. Кілька 
років тому компанія «Сингента» 
отримала багато нарікань з приводу 

проявів фітотоксичності гербіциду 
на сходи сої, що відбувалося після 
довготривалих дощів. Велика 
кількість і, що найголовніше, значна 
інтенсивність опадів у вигляді 
рясних злив навесні 2014 року 
спричинили появу масової фіто- 
токсичності ґрунтових гербіцидів на 
сою та соняшник. Але на відміну від 
поширеного міфу про те, що гербіциди 
промивалися крізь поверхню ґрунту 
й потрапляли в культурну рослину 

через коріння, у даному випадку 
фітотоксичність проявилася з двох 
імовірних причин. 

перша причина: відбувалося відби-
вання ґрунтового розчину разом із 
препаратом з поверхні ґрунту і таким 
чином гербіцид потрапляв на сім’я-

ґрунтові Гербіциди длЯ захисту сої

Для розширення спектра 
дії проти злакових бур’янів, 
особливо різновидів мишію, 
ми рекомендуємо додавати 

до препарату гезагард 
гербіцид Дуал голд
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долі або примордіальні листки сої чи 
першу пару листків соняшнику з по-
верхні ґрунту, що викликало значні 
опіки листків культурних рослин. у 
всіх місцях, де таке явище мало міс-
це, ми відкопували рослини культури 

— корені були живі, в деяких випадках 
на них навіть були помічені живі буль-
бочкові бактерії.

друга причина: фітотоксичність 
проявлялася внаслідок підтоплення 
культурних рослин водою, тобто коли 
на низинних ділянках посівів росли-
ни культури опинялися в калюжах і 
потрапляли, так би мовити, у ванну 
з препаратом, який вимивався з по-
верхні ґрунту. В таких місцях, на жаль, 
ми констатували загибель молодих 
рослин соняшнику та сої. 

Погоду та інтенсивність опадів ми не 
можемо спрогнозувати, але маємо 
можливість частково підготувати куль-
тури до негоди. Якщо дозволяє тех-
нологія посіву, то ґрунтові гербіциди 
бажано заробити в ґрунт на глибину посіву насіння. Якщо очікуються рясні 

опади на слабких (за гранулометрич-
ним складом та вмістом гумусу) ґрун-
тах після посіву і внесення гербіциду, 
то, наприклад, норму препарату При-
мекстра TZ Голд можна знизити до 3,0 
л/га. За використання ще нижчої нор-
ми внесення компанія відповідально-
сті не несе. Отже, з огляду на те, що ми 
не можемо ні спрогнозувати погоду, ні 
обійтися без використання ґрунтових 
гербіцидів, доводиться обирати най-
менший із цих ризиків.

Інший також добре відомий гербіцид 
— це Гезагард. Він відмінно працює 
проти основних видів дводольних 
бур’янів, включаючи такі проблем-
ні, як хрестоцвіті. Для розширення 
спектра дії проти злакових бур’янів, 
особливо різновидів мишію, ми ре-
комендуємо додавати до препарату 

Гезагард гербіцид Дуал Голд. Таким 
чином отримаємо відпрацьовану ба-
кову суміш: Дуал Голд (1,3–1,6 л/га) 
+ Гезагард (2,0–2,5 л/га). Незважа-
ючи на те, що реєстраційна норма 
останнього 2,0–5,0 л/га, у суміші з 
Дуал Голд 2,5–3,0 л/га є достатньою 
нормою для ефективного контролю 
більшості бур’янів на полі. Крім того, 
як і у випадку з Примекстра TZ Голд, 
дія препарату Гезагард спостеріга-
ється до 1,5  місяця, а це означає, 
що одним внесенням ми практично 
закриваємо весь гербокритичний 
період сої.

Отже, за допомогою цієї статті ми 
переконалися, що вибір для захисту 
сої ґрунтових гербіцидів Примекс-
тра TZ Голд, Гезагард і Дуал Голд — 
це не тільки необхідність, а й вимога 
часу.

примекстра TZ голд – 
комплексний препарат, 

який контролює одночасно і 
однорічні злакові й дводольні 

бур’яни в посівах сої та 
не потребує додавання 

партнерів

дуал Голд 960 ес, к. е. Гезагард 500 FW, к. с. синергічна дія 

Мишій гігантський Геліотроп європейський Елевзина індійська 

Мишій зелений Герань розсічна Лобода біла 

Мишій сизий Гірчиця види Пальчатка криваво-червона

Лисохвіст Дворядник стінний Паслін чорний 

Грицики звичайні Зірочник середній Портулак городній 

Гумай (сходи з насіння) Канареєчник канарський Просо волосоподібне 

Пальчатка кровоспинна Королиця посівна Просо напівквітуче

Плоскуха звичайна Кропива жалка Просо селянське 

Череда трироздільна Шпергель звичайний Ромашка

Курячі очка польові Галінсога дрібноквіткова 

Лептохлоа різноманітна Гірчак (види)

Лобода (види) Дурман звичайний

Нетреба (види) Грицики звичайні

Переліска однорічна Щириця біла

Просо куряче

Роман польовий

Тонконіг (види)

Фізаліс дикий 

ширший спектр, сильніша діЯ суміші             
дуал Голд 960 ес, к. е. + ГезаГард 500 FW, к. с.
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Повне РоЗкРиття ПотенціаЛУ бУДь-якоГо ГібРиДа СоняШникУ та отРиМання 
виСокиХ УРожаїв неМожЛиві беЗ наДійноГо ЗаХиСтУ віД ХвоРоб. виСокУ 
еФективніСть У ЗаХиСті цієї кУЛьтУРи ДеМонСтРУє новий ФУнГіциД аМіСтаР ГоЛД

аМіСтаР ГоЛД — 
ПеРевіРена теХноЛоГія

с оняшник є однією з найпри-
бутковіших сільгоспкультур 
в  україні, тому протягом ос-

танніх років відмічалось щорічне 
зростання його посівних площ в усіх 
зонах вирощування. Як результат, 
у 2016 р. посівні площі становили по-
над 6 млн га. В окремих регіонах його 
частка сягає 25 %, а в деяких госпо-
дарствах може становити 50 %. 

Однак дуже часто зустрічаються 
поля, де соняшник розміщений по 
соняшнику або інших культурах, які 
мають із ним спільні хвороби. Саме 
тому однією з причин недоотриман-
ня врожаю цієї культури є уражен-
ня посівів хворобами, які викликані 
грибами, вірусами, бактеріями тощо. 
Погіршують ситуацію наявність на 
полях рослинних решток, засміче-
ність посівів бур’янами, які можуть 
бути резерваторами збудників хво-
роб. усі ці чинники можуть призве-
сти до того, що рівень втрат від 

хвороб збільшиться майже вдвічі. 
Тому кожен господар повинен розу-
міти, що повне розкриття потенціалу 
будь-якого гібрида соняшнику та от-
римання високих урожаїв неможливі 
без надійного захисту від шкідливих 
організмів, у тому числі хвороб. 

Основними хворобами, які уражу-
ють соняшник, є фомоз, септорі-
оз, фомопсис, іржа, несправжня 
борошниста роса тощо. у період 
епіфітотійного розвитку вони мо-
жуть призвести до значних втрат 
врожаю, а іноді й  до повної заги-
белі посівів. Високу ефективність у 
захисті останніх від хвороб демон-
струє новий фунгіцид амістар Голд 
250 SC, к. с. (0,5–1,0 л/га). 

амістар Голд 250 SC, к. с. має спе-
ціально розроблену формуляцію для 
покращення застосування і збіль-
шення ефективності проти основних 
хвороб соняшнику. До складу даного 

препарату входять дві діючі речови-
ни: азоксистробін (125 г/л) і дифено-
коназол (125  г/л), що забезпечують 
надійний захист від збудників хвороб 
із різних класів та родів. Перевагою 
фунгіциду амістар Голд 250 SC, к.с. 
є  те, що азоксистробін має профі-
лактичну (превентивну) дію, не даючи 
інфекції поширюватися від уражених 
рослин до здорових протягом досить 
тривалого часу. Тобто, стримує розви-
ток хвороб на господарсько-невідчут-
ному рівні навіть за сприятливих для 
цього умов. Крім того, діюча речовина 
азоксистробін проявляє не тільки фун-
гіцидні, але й фізіологічні властивості. 
Обприскування посівів соняшнику 
фунгіцидом амістар Голд 250 SC, к.с. 
сприяє тому, що рослини краще пе-
реносять стресові умови та посуху 
завдяки специфічній дії на фермент-
ний комплекс рослинної клітини, що 
в кінцевому підсумку приводить до 
головної мети — отримання високого 
врожаю відмінної якості.

Геннадій малина
Канд. с.-г. наук, менеджер з маркетингу, розвиток напряму олійних культур компанії «Сингента»
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Застосовувати амістар Голд 
250 SC, к. с. потрібно з нормою ви-
трати 0,5–1,0 л/га. Що стосується 
кратності обробок, то це пов’язано 
в першу чергу з погодними умовами 
та фітосанітарним станом посівів. 
Якщо протягом вегетаційного періо-
ду утримується відносно суха пого-
да з переважно низькою вологістю 
повітря, то достатньо буде однієї 
обробки у фазу «зірочки» — почат-
ку цвітіння. Це дозволить попереди-
ти подальший розвиток комплексу 
хвороб та підвищити показники вро-
жайності.

у разі якщо весняний період вологий 
(як у минулому році), доцільно 
проводити дві обробки: першу на 
початку вегетації (частіш за все у фазу 
2–4  пари листків), другу на початку 
цвітіння соняшнику.

Застосовуючи амістар Голд 250  SC, 
к.с., маємо змогу:

•	 захистити соняшник від комплексу 
хвороб;

•	 отримати та забезпечити подовже-
ну захисну дію;

•	 не допустити подальшого поширен-
ня інфекції за рахунок превентивної 
та лікувальної дій;

•	 зберегти врожайність за рахунок 
фунгіцидної та фізіологічної дій.

амістар Голд діє на основні хвороби сонЯшнику
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Ц інова ситуація як на світовому, 
так і внутрішньому ринках при-
зводить до того, що для бага-

тьох аграріїв соняшник стає найпри-
бутковішою культурою. Як результат, 
останніми роками відбувалося посту-
пове зростання посівних площ со-
няшнику, зокрема, в минулому році 
посівні площі становили понад 6 млн 
га. Запрогнозами експертів та ана-
літиків у поточному сезоні очікуєть-
ся, що посівні площі будуть на рівні 
минулого року. Таким чином, україна 
зберігатиме лідируючі позиції на рин-
ку соняшникової олії. Однак головни-
ми загрозами для отримання високих 
та сталих урожаїв водночас із посу-
хою є розвиток хвороб, пошкоджен-
ня посівів шкідниками, засміченість 
бур’янами, а в умовах півдня та пів-
денного-сходу основної шкоди зав-
дає вовчок.

Цінова ситуація як на світовому, так 
і внутрішньому ринках призводить 
до того, що для багатьох аграріїв 
соняшник стає найприбутковішою 
культурою. Як результат, останніми 
роками відбувалося поступове 

зростання посівних площ соняшнику, 
зокрема, в минулому році посівні 
площі становили понад 6 млн га. За 
прогнозами експертів та аналітиків 
у поточному сезоні очікується, 
що посівні площі будуть на рівні 
минулого року. Таким чином, україна 
зберігатиме лідируючі позиції на 
ринку соняшникової олії. Однак 
головними загрозами для отримання 
високих та сталих урожаїв водночас 

із посухою є розвиток хвороб, 
пошкодження посівів шкідниками, 
засміченість бур’янами, а в умовах 
півдня та південного-сходу основної 
шкоди завдає вовчок.

Шкодочинність вовчка дуже висока 
і виявляється у відставанні рослин 
у рості й розвитку, різкому зниженні 
врожаю та його якості. З огляду на 
це урожай рослин, уражених вовч-
ком, може зменшуватися на 30–70 
% і більше. При сильному ураженні 
рослини взагалі не утворюють ко-
шиків. За наявності 30 квітконосів 
на одній рослині соняшнику урожай 
насіння з неї знижується в 7 разів, а 
при 60 і більше квітконосів — взагалі 
відсутній. 

Контроль вовчка дуже складне 
питання, оскільки окремо спрямовані 
заходи дають тимчасовий ефект 
й у подальшому можуть лише 
спровокувати ще більше поширення 
вовчка на полі, появу нових рас і, 
відповідно, призвести до збільшення 
шкоди. При плануванні та організації 
захисних заходів потрібно зважати 
на те, що кожне поле — це окремий 
випадок, який потребує особливого 
підходу залежно від регіону, ґрунту 
та ступеня ураження. Всі ці фактори 
враховує програма Solguard компанії 
«Сингента», яка передбачає три 

програма Solguard дає 
змогу вирощувати соняшник 

у регіонах, де вовчок 
завдає відчутної шкоди, та 
запобігає його подальшому  

поширенню

АКТуАЛьНІ ПиТАННЯ ЗАХиСТу ПОЛьОВиХ КуЛьТуР

ПРоГРаМа Solguard коМПанії «СинГента» ПеРеДбачає тРи ПРоФеСійні Рівні 
ЗаХиСтУ СоняШникУ віД вовчка: аГРотеХнічні ЗаХоДи, Генетичний ЗаХиСт та 
ГеРбіциДний контРоЛь

Solguard — контРоЛь вовчка
Геннадій малина

Канд. с.-г. наук, менеджер з маркетингу, розвиток напряму олійних культур компанії «Сингента»
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професійні рівні захисту соняшнику 
від вовчка:

1. агротехнічні заходи.

2. Генетичний захист.

3. Гербіцидний контроль.

агротехнічні заходи — це перша і 
дуже важлива складова у комплек-
сному підході контролю вовчка. Вони 
спрямовані на дотримання та впрова-
дження низки заходів: використання 
виключно сертифікованого насін-
ня, моніторинг посівів на виявлення 
вовчка, дотримання чистоти сільсько-
господарського обладнання та ма-
шин, термінів посіву, вибору гібрида, 
строків гербіцидного контролю, за-
стосування енергоощадної технології 
обробітку ґрунту під наступну після 
соняшнику культуру, впровадження у 
сівозміну культур-пасток, таких як ку-
курудза та сорго. 

Генетичний захист. Компанія «Син-
гента» має велику генетичну базу та 
значну кількість селекційних станцій 
по всьому світу, що дозволяє селек-
ціонерам відбирати тільки найкращі 
гени для створення високопродуктив-
них гібридів. Результатом плідної пра-
ці селекціонерів є створення гібридів 
з високими потенціалом урожайно-
сті та вмістом олії, які адаптовані до 
певних умов вирощування та мають 
комплексну стійкість до основних 
хвороб і стресів.

Всі гібриди соняшнику компанії «Син-
генти» мають стійкість до вовчка, ча-
стина з яких стійкі до рас А–Е, а для 
умов, де набувають поширення нові 
раси вовчка, на ринок виведені гібри-
ди босфора, трансол, си кадікс, 
си купава, си ласкала, си арізо-
на й естрада, що поєднують високий 
рівень урожайності, пластичності та 
стійкість до вовчка. 

Генетична стійкість дозволяє підтри-
мувати високу продуктивність, але 
варто пам’ятати, що використання 
нових генів стійкості, коли в них не-
має потреби, небажане, оскільки 
висівання гібридів, стійких до нових 
рас вовчка, до появи останніх на полі, 
тільки провокує розвиток та появу но-
вих рас.

Гербіцидний контроль є важливою 
складовою у програмі Solguard. Цей 
метод базується на використанні 
виробничих систем Clearfield® або 
Clearfield® Plus.

Пропозиція компанії «Сингента» для 
виробничої системи Clearfield® — це 
високоякісне насіння Clearfield®-гі-
бридів: нк Фортімі, санай мр, ко-
ломбі, нк алего, нк неома, тален-
то, си експерто, си діамантіс та 
нк ададжіо — і гербіцид каптора®. 
Для контролю вовчка гербіцид Капто-
ра краще застосовувати у фазу 4–6 
листків у соняшнику. каптора® кон-
тролює абсолютно всі раси вовчка та 
запобігає появі нових рас. 

Рішенням компанії «Сингента» для 
виробничої системи Clearfield® Plus 
є високоякісне насіння Clearfield® 
Plus-гібридів: си бакарді CLP,           
си неостар CLP* та си академі 
CLP*— і гербіцид каптора® плюс.

Каптора® Плюс (імазапір 7,5  г/л + 
імазамокс 16,5  г/л) — новий висо-
коефективний гербіцид, який кон-
тролює однорічні й багаторічні дво-
дольні та злакові бур’яни і всі раси 
вовчка. Каптора® Плюс призначе-
ний для застосування виключно на 
Clearfield® Plus-гібридах соняшнику. 
Враховуючи біологічні особливос-
ті вовчка, гербіцид Каптора® Плюс 
рекомендується застосовувати у 
фазі від  4 до 6  листків соняшнику. 
Гербіцид Каптора® Плюс ефектив-
ний абсолютно проти всіх рас вовч-
ка. Для результативного контролю 
даного паразита рекомендована 
норма витрати гербіциду становить 
2,0–2,5 л/га.

Отже, програма Solguard передбачає 
ґрунтовний і професійний підхід 
у контролі вовчка, дозволяє 
вирощувати соняшник у регіонах, де 
паразит завдає шкоди, та запобігає 
його подальшому поширенню.

* Реєстрація очікується.



ПРоГРаМа  
ЗаХиСтУ  
СоняШникУ 
віД вовчка

Фахівці компанії «Сингента» вже понад 20 років велику 
увагу приділяють вирішенню проблеми вовчка. 
Результатом їхньої кропіткої наукової діяльності 
стало виведення Clearfield®-гібридів та гібридів 
соняшнику зі стійкістю до вовчка

унікальний знак Clearfield® є зареєстрованою торговою маркою
компанії BASF. © 2016 BASF. усі права захищено.



Мінімальний 
обробіток ґрунту

Культури- 
пастки

Висока  
врожайність

Clearfield®  
гербіцид Каптора®

Гібриди стійкі до 
імідазолінонів

Багатий  
вміст олії

ГенетиЧний  
захист

Правильний вибір насіння, що 
ґрунтується на ступені зараження 
певного поля, дозволяє ефективно 

контролювати вовчок та 
унеможливити провокацію  

еволюції рас

Гербіцидний 
контроль

Застосування Каптора® або  
Каптора® Плюс забезпечує контроль 

усіх рас вовчка та однодольних і 
дводольних видів бур’янів

аГротехніЧні 
заходи

Дозволяє запобігти поширенню 
вовчка та обмежити появу нових 

рас, зменшити запаси його 
насіння у ґрунті
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наУка — 
виРобництвУ
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наУка — 
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СеРвіС ПРоГноЗів, ЗаПРоваДжений коМПанією «СинГента», ДаСть ЗМоГУ 
не тіЛьки ПокРащити еФективніСть віД викоРиСтання ФУнГіциДів 
або інСектициДів, а й ЗеконоМити коШти, аДже ПРеПаРати ФеРМеР 
ЗаСтоСовУватиМе тіЛьки У РаЗі МакСиМаЛьноГо РиЗикУ

МетеоПРоГноЗ
олександр зозулЯ

Керівник групи з технічної підтримки компанії «Сингента»

Для більшості агрономів не є 
секретом, що профілактика 
зараження хворобами або по-

шкодження шкідниками ефективні-
ша, ніж обробка при появі симптомів, 
адже рослини не в змозі відновити 
пошкоджені чи то через ураження 
захворюваннями, чи то знищені шкід-
никами ділянки.  А в умовах епіфітотії 
або епізоотії урожай можна повністю 
втратити протягом декількох днів. 
Саме тому особливих суперечок щодо 
необхідності завчасних профілактич-
них обробок не виникає. Інша спра-
ва, коли постає питання про строки 
їх проведення. Можна й протягом 
усього періоду вегетації з визначеним 
інтервалом, у такому випадку ефект 
буде чудовий, але й витрати очевидно 
невиправдані. 

Тут є два варіанти. Зокрема, проводити 
практично щоденно моніторинг посівів 
і у разі появи перших ознак захворю-
вань або одиничних шкідників починати 
обробляти. Однак таку роботу складно 
виконувати чисто фізично, так як для 
цього потрібно мати групу спеціалістів, 
що господарства не можуть собі доз-

волити.  Або інший варіант: орієнтува-
тися на умови, які сприяють появі тих 
чи інших патогенів. Проте для цього по-
трібно знати екологію і цикли розвитку 
патогенів та шкідливих комах і постійно 
контролювати погодні умови, що також 
із практичної точки зору важко.

Так, для полегшення вирішення да-
ної проблеми компанія «Сингента» 
пропонує нашим клієнтам послугу 
з прогнозування ймовірності появи 
шкідливих об’єктів. Як це працює? 
На основі моделей прогнозування, які 
будуються на різних метеорологічних 
предикторах, спеціалісти господарств 
можуть отримати прогноз вірогідності 
виникнення хвороби чи появи шкідни-
ків або строки можливого відроджен-
ня їх шкодочинних стадій. у прогнозі 
використовуються моделі, розроблені 
вченими, які вони опублікували в нау-
кових журналах.

Спробую показати на одному прикла-
ді, як це працює. Візьмемо, приміром, 
фітофтороз картоплі, у прогнозі якого 
я часто використовую номограму На-
умової  Н. О. (рис. 1).

Для цього беруть середні мінімальні й 
максимальні температури за три дні, а 
також середню температуру за даний 
період.  На номограмі з’єднують ліні-
єю середні мінімальні й максимальні 
температури і проводять перпенди-
кулярну лінію середньодобової тем-
ператури так, щоб вона утворювала 
перпендикуляр з уже побудованою 
лінією мінімальної та максимальної 
температур.  Внизу ця лінія вкаже пе-
ріод інкубаційного зараження. Це така 
логістична модель. 

Якщо до появи комп’ютерів такі роз-
рахунки робили вручну, то зараз це 
може виконувати спеціальна програ-
ма, яка отримує метеодані й на їх ос-
нові будує моделі ймовірності появи 
тих чи інших шкідливих об’єктів. Що 
це дає агроному? Він уже розуміє 
для себе, що є вірогідність загрози, 
і приймає одне з рішень: або почати 
обробляти посіви, або проводити ре-
тельніший їх моніторинг чи взагалі від-
мовитися від профілактичної обробки.

у будь-якому випадку це буде виваже-
не рішення з урахуванням усіх ризи-
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ків. Однак це тільки перше завдання, 
яке відповідає на питання щодо того, 
потрібно чи ні проводити обробку. І 
друге завдання, яке може допомогти 
виконати дана програма, — визначи-
ти, коли починати обробляти. Якщо 
агроном бачить, що ймовірність появи 
шкодо чинного об’єкта висока, то зна-
чить настає час боротися з ним. Отже, 
використовуючи дану систему, агро-
номи мають змогу більш точно визна-
чити, чи потрібно обприскувати і коли 
починати проводити ці роботи.

Щоб допомогти спеціалістам госпо-
дарств найбільш раціонально і ефек-
тивно застосовувати препарати ком-
панії «Сингента», остання інвестувала 
кошти у великий проект, пов’язаний 
із даними прогнозами. Ми розмістили 
понад 60 станцій у всіх регіонах укра-
їни так, щоб радіус покриття кожної 
був близько 50 км. усі станції облад-
нано датчиками, необхідними для збо-
ру інформації (температурні, вологості, 
опади, вимірювачі швидкості висихан-
ня листа тощо), які в автоматичному 
режимі через систему GPRS переда-
ють цю інформацію на спеціальний 
сервер для обробки. На підставі отри-
маних даних будуються моделі загро-
зи появи визначених шкідників і хво-

роб. Ці моделі передаються назад на 
сервер компанії, де в автоматичному 
режимі відбувається побудова моделі 
прийняття рішення. Це сигнал про не-
обхідність розпочати захисні заходи, 
а також пропонуються препарати для 
контролю шкідливих об’єктів залежно 
від ступеня загрози.

Для використання моделей прогно-
зування виникнення захворювань 
компанія «Сингента» створила спеці-
альний портал, зареєструвавшись на 
якому, клієнт компанії може бачити 
ймовірність виникнення тієї чи іншої 
хвороби на своєму полі й ознайоми-
тися із рекомендаціями щодо профі-
лактики.

Однак ми розуміємо, що постійно 
знаходитися біля комп’ютера і вишу-
кувати проблеми на полі, особливо в 
сезон, — непросте завдання для агро-
нома. Саме для цього було створено 
систему повідомлень, яка дозволить 
завжди бути обізнаним з прогнозами 
виникнення захворювань, не захо-
дячи на портал. Працює ця система 
дуже просто: у випадку якщо ймовір-

ність виникнення хвороби перевищує 
встановлену клієнтом межу (напри-
клад, 70%), система відправляє на 
вказаний номер СМС-повідомлення 
з попередженням, а на email — де-
тальний опис загрози і рекомендації 
щодо її запобігання. у такому випадку 
користувачу достатньо один раз на-
лаштувати механізм повідомлень (ви-
брати метеостанцію і загрозу, визна-
чити граничне значення вірогідності 
загрози, при перевищенні якого буде 
спрацьовувати система повідомлень, 
а також вказати часовий інтервал, 
коли система може вас турбувати за 
допомогою смс) і потім завжди бути в 
курсі ситуації на полях.

Варто зауважити, що на момент на-
писання статті портал прогнозування 
працює в тестовому режимі з обме-
женим доступом, так як ведеться пе-
ревірка точності прогнозування, яка, 
відверто кажучи, перевершує наші 
навіть найсміливіші очікування. Однак 
найближчим часом портал буде від-
крито для вільного користування, про 
що визможете прочитати на нашому 
сайті: www.syngenta.ua.

Рис. 1. Номограма Наумової Н. О. для визначен-
ня інкубаційного періоду фітофторозу картоплі

Приклад карти з тест-списком метеостанцій (помаранчеві значки) і доданими полями (зелені 
значки). Натиснувши на іконку поля, можна побачити детальну інформацію про поле імовір-
ність виникнення загроз

Система налаштування повідомлень
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теХнічні екСПеРти ПеРШ ніж РекоМенДУвати той чи інШий ПРеПаРат 
З'яСовУють іСтоРію ПоЛя, ПРовоДять обСтеження СтанУ ПоСівУ і тіЛьки на 
оСнові отРиМаниХ ДаниХ ПРоПонУють РіШення, яке ДаСть ЗМоГУ отРиМати 
МакСиМаЛьнУ віДДачУ, виРаженУ в ПіДвищенні ПРоДУктивноСті кУЛьтУРи або 
ЗбеРеженні її Потенційної вРожайноСті

ПоЛьові СеРвіСи 
олександр зозулЯ

Керівник групи з технічної підтримки компанії «Сингента»

здебільшого постачальники за-
собів захисту рослин вважають 
себе працівниками аптек для 

рослин, навіть на пропонованій про-
дукції вони використовують емблему у 
вигляді зеленого хреста. З огляду на 
це порівняння «Сингента» вирішила 
піти далі: ми хочемо, аби наша ком-
панія була не просто аптекою, а стала 
клінікою або санаторієм для рослин. 
у чому ж принципова відмінність? В 
аптеці вам запропонують ліки за ва-
шим запитом, приміром, якщо болить 

голова — порадять купити таблетку, 
температура, — будь ласка, порошок 
тощо. А якщо ви підете до лікаря, то 
він спочатку огляне, у разі потреби 
проведе ретельне обстеження і, з'ясу-
вавши причину нездужання та зважа-
ючи на особливості вашого організму, 
запропонує той чи інший препарат.

Такими лікарями в полі є наші польові 
експерти, які перш ніж рекомендувати 
той чи інший препарат з'ясують істо-
рію поля, проведуть обстеження стану 

посівів і тільки на основі отриманих да-
них запропонують рішення, яке дасть 
змогу отримати максимальну віддачу, 
виражену в підвищенні продуктивнос-
ті культури або збереженні її потенцій-
ної врожайності. Такий комплексний 
підхід ми називаємо «системою по-
льового сервісу», скористатись яким 
можуть споживачі нашої продукції. 
Щоб повноцінно, якісно і на сучасно-
му рівні виконувати ці завдання, наші 
експерти мають в своєму арсеналі 
чимало різних польових приладів, об-
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ладнання та матеріалів. Також у разі 
потреби вони можуть використовува-
ти можливості наших лабораторій.

Давайте спробуємо на кількох при-
кладах зрозуміти, як це працює. Поч-
немо з насіння. Перед агрономом 
стоїть завдання вибрати протруйник. 
Пропозицій безліч, ціни теж різняться. 
Якщо зважати на вартість, то можна 
витратити зайве або, навпаки, втра-
тити частину врожаю через хворобу 
рослин, котру не в змозі проконтро-
лювати обраний препарат. Вибір має 
бути оптимально зваженим, і наш екс-
перт готовий допомогти зробити його 
максимально правильним. Агроном 
повинен відібрати насіння для аналізу 

в нашій лабораторії, в результаті якого 
буде визначено наявність і вид збудни-
ків, а також ступінь загрози насінню. І 
тільки отримавши ці дані, експерт дає 
рекомендації щодо вибору препарату 
для кожної партії насіння. Не завж-
ди це будуть дорогі протруйники, що 
дасть змогу уникнути зайвих витрат. 
Також результати аналізу покажуть, чи 
забезпечить обраний агрономом про-
дукт, у разі виявлення в насінні певних 
видів патогенів, потрібну ефективність, 
чи, можливо, його вибір спричинить 
втрату врожайності (рис. 1 а — г).

Або, приміром, ви посіяли гібрид со-
няшнику компанії «Сингента» та бачи-
те, що розвиток рослини не відповідає 
вашим очікуванням. у чому причина? 
Можливо, шкідники, хвороби або не-
стача живлення, але якого? І тут на 
допомогу прийде експерт. Він ретель-
но огляне посіви, у разі потреби в полі 
проведе аналіз нестачі мінерального 

б) результат ПЛР-аналізу

рис. 1. Фітоекспертиза насіннЯ

а) генетична ідентифікація   

Вимірювання інтенсивності освітлення

в) фітоекспертиза насіння в рулонах;
збудників хвороб ПЛР-методом

г) протокол фітоекспертизи
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живлення за допомогою польової ла-
бораторії та з'ясує, чого не вистачає 
рослині (рис. 2). Проведе обстежен-
ня щодо наявності шкідників і хвороб. 
Якщо виявить підозрілий об'єкт, але не 
зможе зі 100-відсотковою впевненістю 
сказати, що це, то за допомогою мо-
більного польового мікроскопа огляне, 
зафіксує об'єкт в пам'яті пристрою і 
відправить до більш досвідчених фа-
хівців для консультації. Так само за 
допомогою приладу експерт вимірює 
щільність ґрунту на різних горизонтах, 

аби побачити, чи немає плужної пі-
дошви, яка заважає нормальному роз-
виткові кореневої системи.

Тільки після проведення такого комп-
лексного обстеження і на підставі 
отриманих даних наш фахівець дава-
тиме відповідні рекомендації. Якщо 
потрібні мікроелементи, то підкаже, 
які саме. Якщо є необхідність у бо-

ротьбі зі шкідниками або хворобами 
— запропонує можливі варіанти в кон-
кретній ситуації.

Сподіваємося, наведені приклади на-
очно продемонстрували, чим робота 
нашого експерта відрізняється від 
роботи традиційного консультанта. Як 
ми вже зазначали, це аналогічно по-
рівнянню рекомендацій лікаря і фар-
мацевта. Мета одна — допомогти, а от 
шляхи різні.Рис. 2. Польова лабораторія з визначення мікро- і макроелементів та протокол дослідження

аналіз вегетуючих рослин 
на дефіцит мікро- і 

макроелементів покаже, 
які підживлення необхідні 

рослинам

за допомогою дронів наші 
експерти сканують поле, 

визначають стан рослин на 
ньому, обчислюють площу 
проблемних зон, оцінюють 

рівень забур`яненості ґрунту, 
ураженості посівів соняшнику 

вовчком тощо
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А тепер докладніше зупинимося на 
тому, що саме і з якою метою роблять 
наші техексперти і яку допомогу при 
цьому зможуть отримати наші клієнти. 
Як ми згадували в прикладах, це діа-
гностика насіннєвого матеріалу, веге-
туючих рослин на наявність патогенів 
або шкідників, визначення їх видів і 
вибір найбільш ефективного препара-
ту для їх контролю.

Аналіз вегетуючих рослин на дефіцит 
мікро- і макроелементів покаже, які 
підживлення необхідні рослинам. Пе-
ревірка якості внесення препаратів 
дасть змогу відрегулювати обприску-
вач і підібрати необхідні форсунки, 
адже ефективність захисних заходів 

залежить не тільки від діючої речови-
ни препарату, а й від того, як і коли він 
вноситься (Рис. 3).

Як саме вноситься препарат, наші фа-
хівці перевіряють за допомогою спеці-
ального обладнання, а щоб визначити, 
коли застосовувати, ми пропонуємо 
сервіс прогнозування ймовірності по-
яви низки шкідливих об'єктів за допо-
могою метеорологічних даних.

Також технічні експерти можуть вимі-
рювати температуру і вологість ґрун-
ту, визначати рН ґрунту і води, ступінь 
каламутності останньої для можли-
вості приготування робочого розчину 
при внесенні засобів захисту рослин. 

у разі потреби можна вимірювати рі-
вень необхідної для розвитку рослин 
освітленості, щільність ґрунту і багато 
іншого (Рис. 4).

З цього року на озброєння наших екс-
пертів надходять дрони зі спеціальни-
ми камерами. Це дозволить практич-
но просканувати поле, визначити стан 
рослин на ньому, обчислити площу 
проблемних зон, а також за допомо-
гою такого обладнання ми зможемо 
оцінити рівень забур’яненості ґрунту, 
ураженості посівів соняшнику вовч-
ком та встановити низку показників.

Важливим елементом польового сер-
вісу є робота наших технічних експер-

Рис. 3. Визначення якості внесення препаратів за допомогою водочутливого паперу. Видно рівень розподілення робочого розчину 
і щільність покриття рослин

Рис. 4. а) визначення рівня освітлення рослин г) польовий цифровий мікроскоп

б) ґрунтовий термометр і прилад визначення 
каламутності водив) визначення вологості ґрунту (ліворуч) і щільності ґрунту та товщини кореневої шийки ріпаку 

(праворуч)
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тів зі скаргами на продукти компанії 
«Сингента». На жаль, таке теж трапля-
ється. Вони проводять ретельні об-
стеження та вимірювання полів, щоб 
з'ясувати всі обставини конкретного 
звернення клієнта. Головне завдання 
експертів — не шукати винуватого, а 

зрозуміти причини, пояснити їх агро-
ному і дати необхідні рекомендації, 
щоб ситуація не повторилася.

Тепер ви знаєте, наскільки кардиналь-
но відрізняються пропозиції компанії 
«Сингента» від послуг інших поста-

чальників насіння або засобів захи-
сту рослин. Ми не просто продаємо 
препарати або насіння, а робимо це 
на основі результатів аналізів і обсте-
жень, що значно збільшує ефектив-
ність використання продуктів нашої 
компанії.

Рис. 5. а) дрон зі спеціальними камерами б) знімки поля в спектральній та звичайній камері. Видно, що середина поля проріджена, а рівень 
цієї прорідженості добре видно на спектральному знімку. Можна оцінити стан кожної ділянки поля

Визначення елементів живлення у полі Дослідження перезимівлі озимих культур 

Лабораторія БДЦВідбір монолітів

Відбір монолітів

Пророщування озимого ячменю в кліматока-
мері лабораторії БДЦ 

аналіз стану озимих культур
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4
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МакСиМаЛьно ШвиДко виЗначити ПРичинУ ПРобЛеМи і обґРУнтовано 
ПобУДУвати СиСтеМУ ЗаХиСтУ Дає МожЛивіСть інноваційна теХноЛоГія, що 
ПРоПонУє кЛієнтаМ коМПанія «СинГента» У СвоїХ ДіаГноСтичниХ центРаХ

інноваційні теХноЛоГії в 
ДіаГноСтиці ПатоГенів

юліЯ шевЧенко
Керівник діагностичних центрів

розвиток нового напрямку в ді-
агностиці фітопатогенів завдя-
чує перш за все появі чутливих 

і специфічних методів,таких як полі-
меразна ланцюгова реакція (ПЛР) та 
імуноферментний аналіз (ІФА). Пер-
ший метод дозволяє виявити ДНК 
патогену як у насіннєвому, так і в 
рослинному матеріалах, а також дає 
можливість проаналізувати специфіч-
ні, притаманні лише певному збуднику, 
білки (антигени).

Діагностичні центри ТОВ «Сингента» 
в рамках технічної програми «Агро-
Гід» вже не перший рік надають клі-
єнтам компанії унікальну можливість 
використовувати ПЛР-діагностику 
та імуноферментний аналіз для ви-
рішення проблем ідентифікації фіто-
патогенів. Чутливість і специфічність 

— основні переваги молекулярних 
методів діагностики. Достатньо ча-
сто виникають проблеми, пов’язані 
з необхідністю швидкого визначення 

етіології симптомів. Це можуть бути 
як ранні етапи розвитку хвороб, так 
і фізіологічні реакції рослин на вплив 
погодних умов, незбалансоване жив-
лення чи прояв фітотоксичності. Для 
прикладу, фітопатологічний аналіз 
рослинного матеріалу передбачає 
10–14 днів лабораторної експертизи, 
тоді як ПЛР-діагностика дозволяє от-
римати результати протягом 2 робо-
чих днів.

НАуКА — ВиРОБНиЦТВу



НАуКА — ВиРОБНиЦТВу

45№1/2017

що можна діагностувати?

Традиційно до найбільш складних для 
визначення належать хвороби вірус-
ної та бактеріальної етіології. Засто-
сування сучасних методів діагности-
ки дає змогу швидко підтвердити чи 
спростувати попередній діагноз. За 
допомогою ПЛР можна дати відповідь 
на питання тоді, коли класичні методи 
діагностики виявляються безсилими і. 
Що найбільш важливо, відкоригувати 
систему вирощування і захисту куль-
тури на майбутнє.  

Крім того, рання діагностика мікозів 
дозволяє у стислі строки підібрати 
найбільш ефективний у конкретному 
випадку фунгіцид. Не менш важливим 
фактором є можливість визначення 
грибів — продуцентів мікотоксинів, 
небезпечних для здоров’я людей і тва-
рин речовин. Нагадаємо, мікотоксини 
є продуктами життєдіяльності мі-
кроскопічних грибів, які в певних кон-
центраціях можуть викликати гострі 
або хронічні отруєння. В переважній 
більшості мікотоксини є канцерогена-
ми, мутагенами та речовинами, які не-
гативно впливають на травну, нервову 
та інші системи органів. у повній мірі 
це стосується вторинних метаболітів 
грибів родів Fusarium та Aspergillus. 
Особливо необхідною така діагности-
ка є у разі використання сировини для 
виробництва дитячого і дієтичного 
харчування, популярних продуктів з 
цільного та пророщеного зерна. Вра-
ховуючи розвиток птахівництва і ви-
соку чутливість птахів до мікотоксинів, 
аналіз зерна і комбікормів на рівень 
колонізації токсиноутворюючими гри-
бами та вміст мікотоксинів є надзви-
чайно актуальними.

для чого потрібна інформація щодо 
виду? 

Загалом із зерна виділяють близько 
30 видів грибів роду Fusarium, які від-
різняються між собою біоекологічни-
ми потребами, рівнем патогенності й 
токсиноутворюючими властивостями. 
Серед них є високоагресивні види, 
наприклад Fusariumgraminearumта 
F. culmorum, які викликають типові 
симптоми хвороби (рожеве нашару-
вання міцелію гриба на колосі), щу-
плість та погіршення посівних якостей 
насіння. Середньопатогенні види, як-
от F. langsethiae та F. poae, часто виді-
ляють з насіння, на вигляд абсолютно 
здорового. При цьому ознак уражен-
ня колосся в польових умовах теж 
може не бути, або ж симптоми хворо-
би проявляються у вигляді невеликих 
штрихів або плям на лусочках. Незва-
жаючи на це, в зерні може відбувати-
ся накопичення мікотоксинів.

Видоспецифічний характер синтезу 
токсинів дає можливість спрогнозу-
вати появу тих чи інших мікотоксинів 
у рослинному матеріалі залежно від 
видового складу фузаріозів у певній 
агроекологічній зоні вирощування 
зернових культур. 

На сьогодні завдяки методу імунофер-
ментного аналізу ми маємо змогу ви-
значити не тільки ймовірність синтезу 
мікотоксинів грибами-продуцентами, 
а й їх вміст та проаналізувати переви-
щення допустимих норм. 

Чому варто скористатися дани-
ми сервісами у вирішенні Ваших проблем?                                                                    

Ви матимете можливість:

- максимально швидко визначити причину проблеми  
і обґрунтовано побудувати систему захисту;

- запобігти розвитку хвороби на вашому полі;

- проаналізувати ймовірні ризики втрат урожаю;

- отримати достовірний результат

Перелік видів грибів роду  
Fusarium, які діагностують-

ся методом ПЛР: 

F. graminearum

F. culmorum

F. sporotrichioides

F. langsethiae

F. poae

F. avenaceum

F. tricinctum

F. cerealis

На базі БДЦ проводить-
ся кількісний аналіз таких 

мікотоксинів:

афлатоксин загальний

зеараленон

Дон (вомітоксин)

т-2 токсин

Фумонізин



інші важливі хвороби грибної      
етіології

Рання діагностика основних хвороб 
сільськогосподарських культур за 
наявності вмісту їх ДНК у пробі (ПЛР 
аналіз), а також аналіз насіння на на-
явність збудників септоріозу колосу 
пшениці, летючої сажки кукурудзи, 
фомопсису соняшнику та сої є над-
звичайно важливими як для насіннє-
вих господарств, так і для аграріїв, які 
планують отримання урожаю високої 
якості. Адже вони повинні максималь-
но швидко реагувати як на ситуацію 
в полі, так і бути впевненими у фіто-
патологічних показниках вирощеного 
насіннєвого матеріалу. 

Крім того, велика увага приділяється 
діагностиці збудників хвороб овоче-
вих та плодових культур. ПЛР-діагнос-
тика бактеріозів томатів та картоплі, 
детекція бактеріального опіку плодо-
вих тощо.

Спеціально для виробників насіннєвої 
картоплі була розроблена програма 
комплексної підтримки від «АгроГід», 
яка передбачає як класичну фітоекс-
пертизу, так і ранню ідентифікацію ві-
русів і бактеріозів за допомогою ПЛР  
та імуноферментного аналізу. 

Співробітники Білоцерківського діа-
гностичного центру активно працю-
ють над розширенням можливостей 
діагностики більшої кількості збуд-
ників хвороб сільськогосподарських 
культур. 

а. куклін 

канд. біолог. наук,  Інститут біохімії ім. 
О. В. Палладіна НАН України

Метод полімеразної ланцюгової реак-
ції (ПЛР) стає все більш домінуючим 
серед наявних методів діагностики фі-
топатогенів. І це не данина моді. Від-
бувається це в першу чергу завдяки 
надзвичайній чутливості цього інстру-
менту, відносній простоті, швидкості 
та надійності отриманих результатів. 
Метод всього за декілька годин доз-
воляє визначити вміст надзвичайно 

малої кількості патогену задовго до 
того, як стануть помітними перші 
прояви ураження. Таким чином, мож-
на оперативно прийняти правильне 
рішення щодо застосування тих чи 
інших засобів для боротьби з патоге-
нами, оцінити ступінь зараження по-
сівного матеріалу та ін. Суть методу 
ПЛР полягає в ідентифікації не самого 
патогену, а його ДНК, яка присутня 
в інфікованому матеріалі. Оскільки 
послідовність нуклеотидів у певних 
частинах геному патогену є унікаль-
ною тільки для даного збудника, цей 
метод є високоспецифічним і здатен 

ідентифікувати тільки певний патоген 
(той, що нас цікавить) у складній су-
міші ДНК, що належить іншим видам 
патогенів та культурі рослин із яких 
брали зразки. Найбільш новітнім під-
ходом у ПЛР-діагностиці є так звана 
ПЛР у реальному часі (real-time PCR), 
яка має більшу чутливість та дозволяє 
кількісно оцінювати вміст ДНК патоге-
ну. Крім того, використовуючи метод 
ПЛР у реальному часі, можна прово-
дити аналіз зразків на вміст декількох 
різних патогенів одночасно і таким чи-
ном економити гроші та час.

і. антипов

канд. сільгосп. наук, доцент кафедри  
молекулярної біології, мікробіології та 
біобезпеки Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування 
України

Принцип молекулярних методів діа-
гностики фітопатогенів засновується 

на ідентифікації генома патогену (РНК/
ДНК), що дозволяє не лише проводити 
діагностику та ідентифікацію збудника 
захворювання в досліджуваному ма-
теріалі, а й встановити генетичні осо-
бливості конкретних штамів й ізолятів. 
Методи молекулярної діагностики на-
дійні, специфічні та, що найголовніше, 
високочутливі. За допомогою таких 
методів можна виявляти мінімальні 

концентрації патогену і, відповідно, ді-
агностувати його на ранніх стадіях ін-
фікування, що дає можливість вироб-
никам прогнозувати появу інфекцій і 
планувати відповідні заходи боротьби 
або профілактики. На сьогодні методи 
молекулярної діагностики є рутинни-
ми, нескладними та швидкими у вико-
нанні.
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Ми попросили експертів 
поділитися своєю думкою 

щодо використання 
молекулярних методів для 
діагностики фітопатогенів 



н. козуб

канд. біолог. наук, завідувач Лабораторії 
екологічної генетики рослин та біотех-
нології Інституту захисту рослин НААН 
України 

і. созінов

канд. біолог. наук, Інститут захисту рос-
лин НААН України

На сьогодні в усьому світі визнано, що 
найбільш зручним і швидким способом 
визначення наявності вірусів, бактерій, 
грибів, нематод у рослинному матеріалі 
та ґрунті є такі точні методи, як ПЛР й 
ІФА. Особливо це питання актуальне у 

випадку визначення інфікування насіння, 
посадкового матеріалу і товарних партій 
сільськогосподарської продукції каран-
тинними об’єктами та іншими видами 
фітопатогенів. Саме наявність фітопа-
тогенів і рівень інфікування є основними 
критеріями оцінки якості сировини, що 
експортується. Сьогодні технологія ПЛР 
у реальному часі дозволяє провести не 
тільки якісний, а й кількісний аналіз ін-
фекції. 

Молекулярна діагностика фітопатогенів 
на вегетуючих рослинах особливо ко-
рисна за відсутності симптомів захворю-
вання або їх нетипового вияву, оскільки 
дозволяє діагностувати патоген неза-
лежно від візуального прояву (на ранніх 

стадіях розвитку захворювання). Своєю 
чергою, ця інформація дає змогу своє-
часно проводити економічно ефективну 
обробку засобами захисту рослин.
у сфері насінництва (як на початкових 
етапах, так і при реалізації насіння) 
молекулярно-генетичні методи діа-
гностики сортів і гібридів використо-
вуються давно, оскільки дозволяють 
визначити сортову належність, сту-
пінь гібридності та генетичну чисто-
ту. На ринку україни така можливість 
стала доступною і для фермерських 
господарств, що мають намір пере-
вірити оригінальність і якість насіння, 
яке вони купують.

т. ГаГкаєва 

канд. біолог. наук, Лабораторія міколо-
гії та фітопатології ім. А. А. Ячевсько-
го, Всеросійський НДІ захисту рослин 
(ФДБНУ ВІЗР). 

Дуже важко ідентифікувати близько-
родинні мікроорганізми, оскільки їх 
морфологічні характеристики бувають 
подібні. Полімеразна ланцюгова реак-
ція (ПЛР) з видоспецифічними прай-
мерами дозволяє визначити патоген 
у зразку, навіть якщо його присутність 

незначна або коли одночасно присут-
ні багато представників мікобіоти. Цей 
метод надзвичайно важливий, коли 
ускладнена традиційна морфологічна 
ідентифікація чи виникають спірні си-
туації.

Подальший розвиток метод ПЛР, без-
сумнівно, отримає у сфері кількісного 
визначення ДНК. Кількість виділено-
го зі зразка ДНК гриба залежить від 
наявності його сумарної біомаси у 
зразку і є найбільш точним показни-
ком зараженості, що характеризує 

інтенсивність розвитку захворювання. 
Поєднання   швидкості аналізу і 
можливості одночасного тестуван-
ня значної кількості зразків дають 
методу   кількісної ПЛР незаперечні 
переваги перед іншими аналітични-
ми методами. Невдовзі молекулярна 
діагностика знайде широке застосу-
вання не тільки у науково-дослідниць-
кій роботі, а й у практиці сільського 
господарства, і це демонструє значне 
зростання кількості публікацій резуль-
татів з використанням цього методу 
аналізу. 
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вовчок ПіД контРоЛеМ

віДтеПеР ДіаГноСтика РаС вовчка ДоСтУПна в УкРаїні. 19 Січня 2017 РокУ 
на баЗі ХаРківСькоГо ДіаГноСтичноГо центРУ коМПанії «СинГента» віДкРиЛаСя 
УнікаЛьна ЛабоРатоРія 

вовчок (Orobanche cumana Wallr.) — це облігатний па-
разит, тобто паразит, який може отримувати поживні 
речовини і воду лише з рослини-господаря, що при-

зводить до втрат врожаю або загибелі культурної рослини.  
В результаті при 25 % інфікуванні поля вовчком урожай 
соняшнику становить 12,1 ц/г, при 36 % — 6,2 ц/г, а при 
87 % — 0,1 ц/г. Разом зі збільшенням посівних площ під 
соняшником та появою нових гібридів дана проблема стає 
все більш актуальною. 

Якщо звернути увагу на біологічний потенціал паразита, 
то можна пояснити різке зростання популяцій вовчка на 
території україни. у нього надзвичайна продуктивність: 

1 рослина вовчка утворює від  10 000 до 60 000 насінин; 
на один гектар соняшнику з 5 % ураженням припадає 
приблизно 100 мільйонів насінин вовчка. Крім того, цей 
паразит здатен розмножуватися трьома шляхами: самоза-
пилення, перехресного запилення та апоміксису (безстате-
вого розмноження), що призводить до високої генетичної 
гетерогенності (різноманітності) паразита. З огляду на те, 
що утворюється багато насіння з різними композиціями ге-
нів, з’являється висока ймовірність того, що частина таких 
насінин буде джерелом появи нових рас вовчка. 

Відсутність інформації щодо розповсюдженості рас вовч-
ка на території україни була основною причиною для 

 юліЯ шевЧенко 
Керівник діагностичних центрів



НАуКА — ВиРОБНиЦТВу

49№1/2017

створення в рамках програми SOLGUARD спеціальної 
лабораторії на базі Харківського діагностичного центру 
компанії «Сингента». 19 січня 2017 року відбулося її офі-
ційне відкриття. учасникам заходу було продемонстрова-
но повний цикл роботи з вовчком у лабораторних умовах, 
починаючи з правил відбору насіння та оцінки його життє-
здатності й завершуючи лабораторним тестуванням раси. 
Також всі охочі мали змогу власноруч проаналізувати рі-
вень інфікування соняшнику насінням вовчка, зібраним 
співробітниками лабораторії з полів Південного, Півден-
но-Східного та Східного регіонів україни. 

у своїй роботі ми керуємося досвідом наших колег з Іспанії 
та Швейцарії, де вже протягом багатьох років проводиться 

ідентифікація рас вовчка. Для ефективної роботи з пара-
зитом в лабораторних умовах необхідна спеціальна кліма-
тична камера, в якій автоматично підтримуються задана 
температура, вологість, спеціальне освітлення, рівень CO2 
та інші параметри, необхідні для росту здорових рослин 
соняшнику. Протягом минулого року нам вдалося знай-
ти, замовити і змонтувати все необхідне обладнання для 
функціонування кліматичної камери, адаптувати методоло-
гію та отримати необхідні знання і навички.

Слід зауважити, що на території україни це унікальний ла-
бораторний сервіс, який дозволяє визначити домінуючу 
расу вовчка і запропонувати сільгоспвиробникам комп-
лексний підхід у боротьбі з небезпечним паразитом.
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Значно ЗниЗити СобіваРтіСть виРобництва цибУЛі-РіПки МожЛиво 
ШЛяХоМ викоРиСтання еФективниХ оРиГінаЛьниХ ЗаСобів ЗаХиСтУ. У Статті 
РоЗГЛяДаєтьСя актУаЛьніСть, ДоціЛьніСть та оСобЛивоСті ЗаСтоСУвання 
ПеСтициДів віД коМПанії «СинГента»

коМПЛекСний ЗаХиСт цибУЛі
микола довГаль

Кандидат с.-г. наук, керівник підрозділу маркетингу спеціальних, овочевих культур та картоплі, ТОВ «Сингента»

в умовах високої конкуренції на 
плодоовочевому ринку особливо 
актуальним стає питання раціо-

нального використання виробничих 
та інших ресурсів. Реалізаційна ціна 
на товарну цибулю-ріпку протягом 
трьох останніх років спонукає ви-
робників до впровадження противи-
тратного механізму господарювання. 
Раціональне використання ресурсів 
є головною запорукою вирощування 
урожаю з оптимальною собівартістю, 
що дає можливість отримувати при-
буток навіть в умовах демпінгового 
ціноутворення. На жаль, у більшості 
випадків заощадження ресурсів пере-
творюється на банальне скорочення 
витрат на одиницю площі, а не на оди-
ницю продукції. Елементами такої еко-
номії є зменшення кількості хімічних 
обробок — застосування пестицидів 
не в системі, а вже при виявленні на 
полі конкретних проблем (ознак хво-
роби, шкідників, перерослих бур’янів); 
купівля не оригінальних препаратів 
провідних світових виробників, а ге-
неричних продуктів; посів не висо-
копродуктивних гібридів, а дешевих 
сортів. у результаті після збирання 

урожаю виявляється, що на 1 тонну 
ріпки коштів витрачено більше, ніж 
передбачалося. Крім того, отримана 
продукція неналежної якості, не при-
датна до тривалого зберігання, ритей-
лери відмовляються її купувати. Вже в 
грудні минулого року більшість укра-
їнських торгових мереж відзначали 
відсутність на ринку пропозиції цибулі 
з високими споживчими показниками.

у цій статті пропонується економічно 
обґрунтована, ефективна та надійна 
система, яка забезпечує мінімаль-
ну частку витрат на захист цибулі від 
бур’янів, хвороб та шкідників у загаль-
ній структурі собівартості продукції 
(табл. 1). у розрахунках бралася до 
уваги не тільки вартість засобів за-
хисту рослин на 1 га, а й витрати на 
проведення обприскувань. Це важ-
ливо, бо компанії, що пропонують 
генеричні продукти на ринку україни, 
не враховують цього у своїх презен-
таціях, демонструючи в калькуляціях 
витрат лише вартість пестицидів на 
1 га. І навіть з урахуванням того, що 
їхні системи захисту передбачають 
більшу кількість обробок, загальна 

вартість пестицидів на 1 га у більшості 
випадків нижча, ніж у компаній — ори-
гінаторів ЗЗР. Але, якщо застосування 
оригінальних високоякісних пестици-
дів дозволяє, наприклад, за три тижні 
забезпечити виїзд обприскувача на 
поле не чотири, а три рази,  то заоща-
дження паливно-мастильних матеріа-
лів, заробітної плати, амортизаційних 
та інших відрахувань гарантовано по-
криває додаткові витрати на придбан-
ня оригінальних, а не генеричних за-
собів захисту рослин. Якщо до цього 
ще додати вищі врожайність та якість 
ріпки, то стає зрозуміло: мінімізува-
ти витрати на одиницю урожайності, 
тобто знизити її собівартість, можливо 
якраз шляхом використання ефектив-
них оригінальних пестицидів, а не їх 
аналогів. 

Розглянемо актуальність, доцільність 
та особливості застосування пестици-
дів, що наведені в таблиці. Захист від 
бур’янів

Знищення бур’янів у період від висіву 
насіння до появи сходів десикантом 
РЕГЛОН СуПЕР набуло широкого за-
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*  Наведена система захисту розроблена на підставі багаторічних наукових досліджень та практичного досвіду. Проте вона не може бути шаблоном 
для буквального виконання. Кінцевий висновок для прийняття рішення щодо проведення обприскувань необхідно робити на підставі постійного  
динамічного моніторингу фітопатологічної, ентомологічної та гербологічної ситуації на полі

№ 
з/п Шкідливий об'єкт Терміни обприскування /

фаза розвитку рослин Препарат

Норма 
витра-
ти, л 

(кг)/га

Загальні 
витрати на 

обробку 
(вартість 

пестициду + 
інші витрати), 

грн/га

1 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни Перед появою сходів Реглон Супер 2,00 541

2 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Початок виходу 
другого справжнього листка Гоал 0,05 114

3 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Через 6–7 днів 
після другого обприскування Гоал 0,07 130

4 Пероноспороз Через 4–5 днів 
після третього обприскування Ширлан 0,40 1011

5 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Через 3–4 дні 
після четвертого обприскування Гоал 0,08 138

6 Пероноспороз, профілактика альтернаріозу, 
стемфіліозу

Через 2–3 дні 
після п'ятого обприскування Ридоміл Голд 2,50 1343

7 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Через 5–6 днів 
після шостого обприскування Гоал 0,10 154

8 Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз, 
бактеріоз (профілактика), трипси, попелиці

Через 5–6 днів 
після сьомого обприскування 

Пергадо 4,00
1768

Енжіо 0,30

9 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Через 3–4 дні 
після восьмого обприскування Гоал 0,12 170

10 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Через 7–8 днів 
після дев'ятого обприскування Гоал 0,12 170

11 Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз, 
трипси, попелиці

Через 1–2 дні 
після десятого обприскування 

Квадріс Топ 1,00

2760Енжіо 0,25

Матч 0,40

12 Однорічні й багаторічні злакові та дводольні 
бур’яни

Через 7–9 днів 
після одинадцятого обприскування Гоал 0,15 194

13
Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз, 

бактеріоз (профілактика), трипси, 
цибулева муха (2-ге покоління)

Через 5–6 днів 
після дванадцятого обприскування

Ридоміл Голд 2,50
2071

Актеллік 1,00

14 Однорічні й багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Через 7–9 днів 
після тринадцятого обприскування Гоал 0,15 194

15 Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз, 
трипси, попелиці

Через 5–7 днів 
після чотирнадцятого обприскування 

Пергадо 1,00

946Карате Зеон 0,25

Матч 0,40

16 Сіра та біла гнилі при зберіганні ріпки, 
трипси, цибулева муха (3-тє покоління) При виляганні 10 % рослин

Квадріс 0,80
1518

Карате Зеон 0,25

17 Цибулева муха (1-ше покоління), 
комплекс ґрунтових шкідників

Початок виходу 
другого справжнього листка 

Актара (ґрунтове 
застосування через 
системи краплинно-

го зрошення)

0,40 1853

економіЧно обґрунтована комплексна система захисту                                  
цибулі ріпЧастої від бур’Янів, хвороб
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великою витратою робочого розчину, 
високим тиском насосів оприскувачів, 
внесенням на рослини цибулі, що пе-
ребувають в стані стресу, тощо. 

При застосуванні гербіциду ГОАЛ до 
робочої суміші не додаються прилипа-
чі, мікро- і макродобрива, стимулято-
ри росту. Їх наявність у розчині сприяє 
проникненню препаратів до культур-
них рослин, а отже, небезпечність 
фітотоксичного впливу на цибулю 
зростає. З цієї ж причини не реко-
мендується внесення ГОАЛ у бакових 
сумішах із грамініцидами, оскільки 
останні або вже містять у формуля-
ції поверхнево активні речовини, або 
рекомендуються до застосування з 
обов’язковим їх додаванням до робо-
чого розчину. у випадку наявності на 
полі у великій кількості дводольних 
бур’янів у вразливій до гербіциду фазі 
розвитку, а також злакових бур’янів, 
що занадто переросли, для їх зни-
щення ГОАЛ застосовується першим, 
а протизлаковий гербіцид — через 
5–7 днів. Якщо грамініцид все ж таки 
було внесено першим, то інтервал 

перед використанням ГОАЛ не може 
бути меншим ніж 7 днів.

Гербіциди проти злакових бур’янів не 
наведені в таблиці, оскільки їх засто-
сування доцільне лише на полях із 
високим ступенем засміченості ними. 
Як правило, регулярне та своєчасне 
обприскування посівів препаратом 
ГОАЛ у вказаних нормах витрати при 
незначній або помірній кількості одно-
річних злакових бур’янів на полі за-
безпечує їх повне знищення. Якщо ж 
на полях присутні багаторічні злакові 
бур’яни або однорічні у перерослому 
стані (наприклад, внаслідок того, що 
ГОАЛ не вдалося вчасно застосувати 
через тривалий дощовий період), то їх 
слід знищувати гербіцидом ФЮЗІЛАД 
ФОРТЕ у нормі 1,0–1,5 л/га з ураху-
ванням декількох ключових моментів: 

1. у технології виробництва препа-
рату використовується нова тех-
нологія ІЗОлінк (ISOlink), яка дає 
можливість значно прискорити 
негативний вплив діючої речови-
ни на бур’яни. Препарат проникає 
в рослину через стебла та лист-
ки рослин через 30 хвилин після 
внесення, тому опади, що випали 
через 2 години після застосуван-
ня, не знижують ефективності. 
Ріст бур'янів припиняється упро-
довж 1–2 днів після обприскуван-
ня; через 5–6 днів точка росту і 
коренева система починають бу-
ріти, листкові пазухи набувають 

Рис. 2. Регламенти застосування гербіциду ГОАЛ на посівах цибулі ріпчастої

Рис. 1. Оптимальні фази застосування гербіцидів суцільної дії при проростанні цибулі

рано своєчасно пізно

50-100 мл/га 100-150 мл/га 150-200 мл/га 200-250 мл/га 250-300 мл/га

стосування в останні 10 років і є до-
сить ефективним технологічним захо-
дом. у практиці вирощування цибулі 
ріпчастої з насіння дуже часто тра-
пляється, коли за 3–5 днів до сходів на 
полі проростає дуже велика кількість 
бур’янів. Якщо в цей період не вжи-
ти ніяких заходів щодо їх знищення 

— урожаю цибулі буде завдано непо-
правної шкоди. Ключовим моментом у 
даному випадку є своєчасність обпри-
скування, коли насіння бур’янів уже 
проросло і їх сходи з’явилися на полі 
в значній кількості, а сходів цибулі ще 
немає (рис. 1).

Знищення бур’янів на посівах гербіци-
дом ГОАЛ можна починати від фази 
батіжка у рослин цибулі. З утворен-
ням кожного нового (близько 3 см) 
листка дозу можна збільшувати на 50 
мл/га (рис. 2).

І не треба побоюватися використання 
максимальних для певних фаз роз-
витку рослин цибулі норм витрати 
гербіциду. 99 % випадків прояву фіто-
токсичності на рослини цибулі пов’я-
зані не з неправильним дозуванням 
препарату ГОАЛ, а з іншими невідко-
ригованими параметрами, зокрема, 
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червоно-бурого відтінку. Повна 
загибель бур'янів відбувається на 
7–10-й день. 

2. Максимальна ефективність дося-
гається за обприскування бур'я-
нів у фазу 2–4 листки в однорічних 
і за висоти багаторічних 10–15 см. 
Гербіцид можна застосовувати в 
широкому діапазоні фаз розвитку 
цибулі — від батіжка до вилягання 
пера. 

3. За високої забур'яненості та на-
явності перерослих бур'янів ре-
комендується використовувати 
максимальну норму витрати пре-
парату. 

4. Тепла (+15–25 °С) погода є ідеаль-
ним чинником для внесення. В 
більш спекотливих умовах листки 
бур’янів вкриваються потужним 
восковим нальотом, тому вплив 
гербіциду на них не буде макси-
мально ефективним. 

5. Фюзілад Форте містить у фор-
муляції сурфактанти, які допо-
магають діючій речовині швидко 
проникати в листкову поверхню 
бур’янів. Однак для ефективності 
дії сурфактантів дуже важливою 
є концентрація робочого розчину 
на рівні 0,5–1 %, тому слід дотри-
муватися рекомендованих норм 
витрати робочої рідини залежно 
від норми витрати препарату. 

6. Для остаточного знищення бага-
торічних бур'янів міжрядні оброб-
ки рекомендується проводити не 
раніше ніж через 8–10 днів після 
застосування гербіциду.

захист від хвороб

Кінцевий висновок для прийняття  
рішення щодо проведення обприску-
вання необхідно робити на підставі 
постійного динамічного моніторингу 
фітопатологічної ситуації на полі. Ще 
краще поєднувати такий моніторинг 
із результатом фітопатологічної екс-
пертизи вибірки рослин на наявність 
латентної інфекції в діагностичних 
центрах та лабораторіях. Але, якщо 
хвороба не візуалізується на рос-
линах та не діагностується в лабо-
раторії — відмова від чергового за-
планованого обприскування є вкрай 
помилковим рішенням, оскільки за-
хворюванню легше запобігти, ніж лі-
кувати його. 

Дуже важливими є своєчасне засто-
сування та правильне чергування 
фунгіцидів в системі захисту. Біль-
шість із наведених у таблиці фунгіци-
дів уже відомі українським фермерам. 

ширлан — контактний фунгіцид з 
елементами системної дії для блоку-
вання рухомості та припинення про-
ростання зооспор як на живих, так і 
на неживих (висохлих листках, сте-
блах) тканинах та на поверхні ґрунту 
зі швидким «стоп-ефектом» ооміце-
тів. Саме тому ми рекомендуємо його 
застосування в першій обробці, коли 
рослини ще невеликі й значна частка 
робочого розчину потрапляє безпо-
середньо на ґрунт. І лише ШиРЛАН у 
такому випадку буде блокувати пато-
гени пероноспорозу не тільки на лист-
ках, а й на поверхні ґрунту, запобігаю-
чи таким чином зараженню цибулі на 
ранніх фазах її розвитку. 

ридоміл Голд вміщує системну 
діючу речовину металаксил-М, яка 
швидко розповсюджується по рос-
лині акропетально та базипетально, 
потрапляючи також у новий приріст. 
у такий спосіб захищається вся рос-
лина протягом тривалого часу, по-
довжується період захисної дії та 
зникає потреба у повторному обро-
бітку у разі дощу. Саме тому РиДО-
МІЛ ГОЛД рекомендований до за-
стосування в той час, коли рослини 
цибулі інтенсивно нарощують назем-
ну вегетативну масу.

перГадо — результат новітніх нау-
кових розробок. Мідь у його складі 
міститься у вигляді оксихлориду (245 
г/кг). Але в ПЕРГАДО є ще й друга дію-
ча речовина — мандіпропамід (25 г/кг), 
яка широко відома виробничникам за 
фунгіцидами РЕВуС та РЕВуС ТОП. 
Завдяки мандіпропаміду ефективність 
міді навіть із меншими нормами ви-
трати перевищує результат від засто-
сування фунгіцидів із моновмістом її 
окисів або солей. Мандіпропамід має 
дуже високу трансламінарну проник-
ність, інтенсивно та швидко поглина-
ється листковою поверхнею і про-
тягом 2 годин проходить через усю 
товщу листкових пластинок. Таким чи-
ном ця діюча речовина ніби «затягує» 
оксихлорид міді під кутикулу листків. 
Отже, захисний екран утворюється не 
на поверхні, а під кутикулою листків, 
відповідно, він не змивається дощем 
та не розривається при збільшенні їх 
розмірів. Тобто, захисний екран, так 
би мовити, росте разом із листком, не 
дозволяючи патогенам уражати рос-
линні тканини (рис. 3).

Рис. 3. Захисний екран ПЕРГАДО «росте» разом із листком
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При цьому мідь інгібує процеси утво-
рення білків, задіяних у багатьох 
фізіологічних процесах грибних і 
бактеріальних клітин патогенів, а ман-
діпропамід, у свою чергу, припиняє 
біосинтез фосфоліпідів, що входять 
до складу кліткових стінок ооміцетів 
(рис. 4).

Таким чином, комплексний двоком-
понентний фунгіцид перГадо має 
потрійну дію на патогени: захисну — у 
разі застосування до зараження запо-
бігає проростанню спор та спричиняє 
їхню загибель; лікувальну — при ви-
користанні не пізніше 48 годин після 
зараження блокує проростання спор 
і ріст міцелію; антиспорулянтну — у 
разі застосування при виявленні пер-
ших ознак захворювання істотно зни-
жує споруляцію на вже помітних пля-
мах. 

квадріс топ має у складі дві діючі 
речовини різних хімічних класів: триа-
золів та стробілуринів. 

Дифеноконазол є найефективнішою 
діючою речовиною проти недоско-
налих грибів, до яких входять збуд-
ники альтернаріозу та стемфіліозу, й 
має одну з найкращих серед фун-

гіцидів лікувальну дію. Ця сполука 
здатна знищити вже пророслу спо-
ру протягом 4–5 днів і не допустити 
ураження рослини. Азоксистробін 
розширює спектр захисту, розповсю-
джується по рослині, маючи систем-
ну дію, та превентивно захищає рос-
лини від збудників хвороб чотирьох 
класів (Oomycetes, Ascomycetes, 
Deuteromycetes, Basidiomycetes). 

Таким чином, агрономи отримують 
якісно новий продукт для боротьби 
з пероноспорозом, альтернаріозом 
та стемфіліозом, який поєднує в собі 
всі можливості фунгіцидів: лікувальну, 
превентивну, контактну, системну та 
трансламінарну дії.

квадріс перед збиранням урожаю 
застосовується при виляганні 10 % 
рослин, коли починається останній 
етап інтенсивного відтоку пластичних 
речовин із листкової маси до цибу-
лин. Так, накопичуючись у соковитих 
лусках, азоксистробін запобігає роз-
витку збудників сірої та білої гнилей 
при зберіганні. При цьому діюча ре-
човина має короткий час розкладу і 
період очікування 14 діб. Тобто, через 
два тижні в цибулинах вже відсутні за-
лишки препарату, і вони придатні до 

реалізації без обмежень. Звичайно, на 
полях, з яких цибуля підлягатиме по-
точній реалізації протягом 2–3 місяців 
після збирання, КВАДРІС можна не 
використовувати, оскільки за такий 
період гнилі не завдають істотної шко-
ди продукції.

захист від шкідників  

Ґрунтове застосування інсектициду 
АКТАРА через системи краплинного 
зрошення є найефективнішим у бо-
ротьбі з личинками першого поколін-
ня цибулевої мухи. Тіаметоксам більш 
ніж у 10–20 разів краще, ніж інші ді-
ючі речовини з хімічної групи неоні-
котиноїдів, розчиняється у воді. Ця 
важлива властивість характеризує не 
лише простоту приготування робочих 
розчинів, а й насамперед розчинність 
у клітинному сокові. В результаті ді-
юча речовина легко поглинається 
кореневою системою при внесенні з 
поливною водою й швидко розповсю-
джується по всій рослині, включаючи 
молодий приріст, а її концентрація в 
клітинному сокові буде достатньою 
для ефективного знищення шкідників, 
особливо це позначиться на тривало-
сті захисної дії. Слід зауважити, що 
для поглинання кореневою системою 
рослин найбільш придатними є саме 
водні розчини, отримані з гранульова-
ної препаративної форми інсектициду 
актара.

В україні даний інсектицид представ-
лений також у препаративній формі 
концентрату суспензії. Тіаметоксам 
ще входить до комбінованого інсек-
тициду ЕНЖІО, який теж має препа-
ративну форму концентрату суспензії. 
Річ у тім, що суспензійні пестициди 
мають у своїй формуляції мінеральні 
олії, які покращують якість нанесення 
діючих речовин на поверхні, але за-
своюваність через кореневі волоски 
такі олії, навпаки, знижують.

Діюча речовина в суспензії препарату 
карате зеон знаходиться в мікро-
капсулах розміром 3–5  мікрон. Такі 
полімерні капсули повністю розпада-
ються на листках, що сприяє повному 
вивільненню діючої речовини та кра-
щому покриттю оброблюваної поверх-
ні. Завдяки цьому даний синтетичний 
піретроїд завдає найпотужнішого нок-
даун-ефекту серед усіх конкурентів 

Рис.4.  Регламенти застосування та ефективність ПЕРГАДО проти пероноспорозу цибулі
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і може застосовуватися при вищих 
температурах, на рівні +25–26 ºС.

енжіо — інсектицид, що вміщує дві 
діючі речовини препаратів АКТАРА та 
КАРАТЕ ЗЕОН, а отже, поєднує два 
механізми дії та забезпечує швидкий 
і тривалий захист від широкого спек-
тра шкідників.

матЧ — інсектицид з високою овіцид-
ною ефективністю рекомендується в 
бакових сумішах з ЕНЖІО або КАРАТЕ 
ЗЕОН проти тютюнового трипса. Річ 
у тім, що одна самка цього шкідника 
протягом життєвого циклу (15–30 діб) 
відкладає до 100 яєць (по 3–4 шт. що-
денно). Відповідно, таким самим «кон-
веєром» відбувається й відродження 
личинок. Отже, при наявності шкідни-
ка на полі його чисельність щоденно 
збільшується в декілька разів, що по-
требує регулярних частих обприску-
вань, практично через 2–3 дні. Крім 
того, у всіх трипсів, у тому числі й у тю-
тюнового, дуже швидко виробляється 
резистентність до груп певних діючих 
речовин. Отже, їх треба чергувати 
від обприскування до обприскування, 
а перелік хімічних груп, що можуть 

знищувати трипсів, обмежений. На-
томість МАТЧ завдяки високому від-
сотку знищення яйцекладів дозволяє 
збільшити інтервал між обробками до 
10–12 діб і при застосуванні в бакових 
сумішах із піретроїдами, неонікотино-
їдами або комбінованими інсектици-
дами є оптимальним рішенням з точки 
зору антирезистентної стратегії.

актеллік відноситься до хімічної 
групи фосфорорганічних сполук. Як 
відомо, застосування препаратів цієї 
групи забезпечує найпотужніший 
серед усіх інсектицидів нокдаун-е-
фект та найвищий відсоток знищення 
шкідників за рахунок не лише контак-
тної та кишкової, а ще й фумігантної 
дії. у боротьбі з тютюновим трипсом 
на цибулі це важливо, оскільки окре-
мі особини під час обробітку можуть 
ховатися глибоко в пазухах листків і 
бути недосяжними для контактної дії 
інсектицидів. Тому в системі захисту 
цибулі використання препарату АК-
ТЕЛЛІК є конче необхідним для оста-
точного викорінення трипсів, що не 
були знищені попередніми обробками, 
та личинок, які відродилися з яєць піс-
ля їх проведення. АКТЕЛЛІК найкраще 

застосовувати при температурах до 
+20 ºС, допустимо і при +25 ºС.

Разом із широким спектром високо-
ефективних пестицидів та надійною 
системою захисту рослин від хвороб 
компанія «Сингента» пропонує укра-
їнським сільгоспвиробникам послу-
ги власних діагностичних центрів, в 
яких можна провести діагностику 
рослин на наявність фітопатогенів та 
яйцекладів. За результатами такого 
дослідження виробники отримують 
чіткі рекомендації щодо найефектив-
нішого застосування пестицидів для 
запобігання розвитку або локалізації 
хвороб та шкідників, якщо такі будуть 
виявлені. Наші менеджери з продажу 
та технічні експерти завжди готові від-
повісти на ваші запитання та надати 
професійну консультацію. Звертайте-
ся, коли у вас виникають запитання. 
Ми готові вам допомогти на будь-яко-
му з етапів!

Наука і високі технології — це те, на 
що слід спиратися в сучасному аграр-
ному бізнесі.
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ПРо СитУацію на цибУЛевоМУ РинкУ євРоПи та УкРаїни, виМоГи кЛієнтів, 
МентаЛьніСть ФеРМеРів, якУ СЛіД теРМіново ЗМінювати, РоЛь оРиГінаЛьниХ ПРоДУктів 
ЗаХиСтУ, що вПЛивають на кінцевУ якіСть виРощеної ПРоДУкції РоЗМовЛяєМо З 
ДениСоМ СаЗоновиМ, ГенеРаЛьниМ ДиРектоРоМ коМПанії  «ГРін тіМ»

денис сазонов
Генеральний директор компанії «Грін Тім»

Якою на сьоГодні є ситуаціЯ 
на ринку цибулі?
 
Неоднозначною. З одного боку, якщо 
розглядати споживання упродовж ос-
танніх 15 років, то з-поміж овочів бор-
щового набору найбільшими темпами 
зростає саме ринок цибулі. З іншого 

— і в україні, і в Європі тривалий час 
спостерігається перевиробництво цієї 
культури, відповідно, ціни залишають-
ся на рівні мінімальних.

на вашу думку, така тенденціЯ 
зберіГатиметьсЯ?

Щодо цього, є кілька точок зору. 
Якщо говорити про європейські 
ринки, то такі найбільші виробники 

цибулі, як Голландія, Іспанія та Іта-
лія, у меншій мірі Польща й Фран-
ція, ймовірно переглядатимуть свої 
плани у бік зменшення площі виро-
щування цибулі, оскільки вони мало 
зароблять у цьому сезоні, тож на-
магатимуться диверсифікувати своє 
виробництво. А в україні з огляду 
на ту інформацію, якою я володію, 
настрої у фермерів досить песимі-
стичні. Передбачається, що площа 
під цибулею знизиться на 20–30 %. 
Виробники, зокрема ті, які вирощу-
ють ще й зернові культури, приміром 
прибуткову кукурудзу та сою, розпо-
ділять свої ризики і залишать площу 
під цибулею на торішньому рівні, а 
то й збільшать, так як у них є запас 
ліквідності.

проГнозоване зменшеннЯ 
площі під цибулею і в європі, і 
в україні познаЧитьсЯ на ціні?  

Потенційно так. Однак між європей-
ським ринком свіжої овочевої продук-
ції й українським є велика різниця. В 
Європі працює системний ринок, на 
якому сформувалися довготривалі 
партнерські відносини між поста-
чальниками продукції та клієнтами. 
Овочевий ринок на 60 % контракту-
ється з фіксованою ціною і обсягами. 
Решта 40 % реалізується за спотом 
за ринковою ціною, що встановиться 
на той момент на ринку. В україні 100 
% вирощеної цибулі реалізується за 
спотом. Так історично склалося, що, 
з одного боку, фермери побоюються 

і виРощУвати, і ПРоДавати 
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продешевити, а з іншого — покупці 
бояться купити дорого у випадку, якщо 
ціна на спотовому ринку буде нижчою.

Як можна змінити ситуацію 
і принаймні спробувати 
працювати Як у європі?

Крім власного вирощування, «Грін 
Тім» другий сезон поспіль контрактує 
фермерів за фіксованою ціною. Торік 
ми добре спрацювали, тож практику 
продовжили і в цьому році. Принаймні 
в нашому регіоні фермери вже почи-
нають розуміти, що краще заробля-
ти менше, ніж чекати ціну з маржею 
в 200 % і програти, якщо ціна буде 

нижчою від собівартості. Менталь-
ність важко змінити, але повільно, з 
часом ситуація зміниться. Що може 
допомогти пришвидшенню цього про-
цесу? Низька ціна, яка перебуватиме 
на рівні собівартості або нижче впро-
довж кількох років поспіль, підштовх-
не фермерів до змін. Якщо ж вони 
зароблятимуть так, як вони це робили 
останні 10 років: один рік з прибутком, 
інший у мінусі, — мабуть, змінювати-
ся не будуть. Розмовляючи з британ-
ськими партнерами, ми порівнювали 
наші ринки, то те, що відбувається 
нині у нас, приблизно років 30 тому 
мало місце в Англії. Хочеться вірити, 
що у нас все це буде швидше…

Яка позиціЯ україни на євро-
пейському ринку цибулі?

україна — це гравець, якого можна 
охарактеризувати двома фразами: 
вміємо добре вирощувати і зовсім не 
вміємо продавати. Торік «Грін Тім» по-
чав експортувати до Великої Британії 
перероблену цибулю. На сьогодні на 
британському ринку українська цибу-
ля становить 2 % загального імпорту. 
Це перемога. Частина експортується 
до Польщі та Білорусі. 

На жаль, вітчизняні виробники не 
звикли працювати за високими стан-
дартами, яких вимагають клієнти на 
європейському ринку. Я вже не кажу 
про базові речі, зокрема стандар-
ти якості, роботу за безготівковим 
розрахунком, легальну реєстрацію 
тощо. Все це не властиво основній 
масі фермерів. Щоправда, багато з 
них починають розуміти, що це не-
правильно, що можна працювати 
по-іншому. До того ж і внутрішній 
ринок, мережі супермаркетів, також 
висувають більше вимог до фермерів 
щодо статутного капіталу, легальної 
реєстрації співробітників, безготівко-
вих розрахунків та решти. Це певним 
чином створює дискомфорт для ви-
робників, адже їм простіше працюва-
ти, як звикли, однак, якщо вони впро-
довж кількох років не зміняться, не 
почнуть працювати в легальному полі 

«Грін тім» — одна з найбільших логістичних компаній 
Східної європи, потужність зберігання овочів становить 

50 тис. т. компанія має в своїй структурі базове 
сільгоспвиробництво — агрофірму «Дніпровська 

Перлина». Спеціалізується на зберіганні та вирощуванні 
овочів борщового набору (цибулі, моркви, буряку, 
капусти), проводить експерименти з вирощування 

батату, спаржі та інших культур. Має 20 партнерських 
фермерських господарств, які орендують у «Грін тім» 

площі зі зберігання овочів і частково реалізують їх 
підприємству для подальшого збуту під тМ «Грін тім»
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й згідно зі стандартами, то змушені 
будуть піти з ринку.

у Чому, на ваш поГлЯд, конку-
рентні переваГи української 
цибулі?

Наша перевага на сьогодні в пере-
робці, в доробленій продукції. Це ще 
й менш дорога, я не можу назвати її 
дешевою, праця, тобто витрати на 
зарплату. Як і раніше — це нижча, 
ніж у європейських країнах, собівар-
тість вирощування, яка включає в 
себе, крім техніки, насіння, добрив та 
засобів захисту, оренду землі, воду, 
електрику тощо. Все це в комплексі 
робить нас конкурентними. Не кон-
курентні ми в логістиці, яка з’їдає 
велику частину наших переваг. Тому 
ми маємо глибше йти в переробку, за 
цей рахунок створювати додаткову 
вартість продукту і, відповідно, міні-
мізувати логістичну складову в собі-
вартості, аби мати конкурентну ціну 
після того, як товар доїхав до покуп-
ця. На моє переконання, експортува-
ти неперероблену цибулю — утопічна 
неконкурентна ідея, адже там і своєї 
забагато.

Чи є в овоЧевому сеГменті 
трейдерство?

Є люди, яких ми називаємо трейдера-
ми, вони знаходяться між виробником 

і покупцем продукції, налагоджують 
контакти між тими, хто пропонує про-
дукт, і тими, хто його купує. В цьому 
році цей прошарок практично зник. 
Вони починають працювати в ті періо-
ди, коли формується висока ціна, тобто 
є товар, на якому трейдер може заро-
бляти. Коли ж на сьогодні ціна на ринку 
сформована на рівні собівартості або 
трохи вище, місця для цих людей немає. 
Відповідно, фермер вимушений спілку-
ватися напряму з покупцем, заощаджу-
ючи засоби. Коли ціна на ринку вигідна 
для фермера, він не хоче займатися 
цими речами, йому легше віддати всі 
переговорні процеси стороннім особам 
і поділитися частиною маржі. Зважа-
ючи на цінову ситуацію останні роки, 
фермери хочуть і вирощувати, і прода-
вати, оскільки вони нікому не довіряють, 
а продавати у них найчастіше не вихо-
дить, тому й маємо забиті склади і во-
лання фермерів про безвихідь. 

Які вимоГи висуває європей-
ський союз до Якості переро-
бленої цибулі?

Помилкова думка, що вимоги висуває 
ЄС. умови диктує не союз, а конкретні 
клієнти — покупці. Приміром, ми пра-
цюємо з переробниками нашої очище-
ної цибулі, з якої вони виготовляють 
кінцевий продукт. Найперше обов’яз-
ково потрібен сертифікат Global G.A.P. 
(Good Agricultural Practice). Торік наша 

компанія отримала BRC  — британ-
ський сертифікат, який передбачає 
безпеку від поля до виробництва. Є 
клієнти, які його вимагають. у деяких 
клієнтів існують вимоги щодо ваги 
мішків (15 чи 20 кг), оскільки їх вну-
трішній етичний кодекс не дозволяє 
працівникам піднімати мішки вагою 
більш ніж 15  кг. Зазвичай, що при-
вабливіша пропозиція у клієнта, то 
більше внутрішніх вимог він висуває. 
І якщо ми хочемо з ним працювати і 
більше заробити, то маємо відповіда-
ти цим критеріям. 

Які вимоГи на внутрішньому 
ринку?

Як правило, у внутрішніх мережах 
якихось серйозних вимог немає. Тра-
диційно ми споживали на 40 % менше, 
ніж вирощували. Якщо йдеться про 1 
млн т/рік, то вирощували 1,4–1,5 млн/т. 
Раніше, до конфлікту з Росією, весь 
надлишок, як правило, експортувався 
в цю країну. Вона на прикладі цибулі 
забезпечувала себе на 50 %, решту 
імпортувала. Стандартів якості там 
не вимагали, з’їдали все. Коли у 2014 
році цей ринок закрився, вітчизняні 
фермери вирощувати менше не ста-
ли. Більшість думали, що якось змо-
жуть продовжити продавати в Росію, 
однак не виходить. Тож ті, хто хочуть 
залишатися на цьому ринку, вимушені 
перебудовуватися. «Грін Тім» — одна 
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з небагатьох компаній, що експор-
тують цибулю, ми такі собі санітари 
лісу, які розвантажують внутрішній 
ринок. Проте в загальному обсязі 
це замала частка, що не впливає на 
загальну структуру посівної площі й 
виробництва цибулі в україні. Ринок 
має регулювати себе самостійно, а 
якщо більшість не захочуть задоволь-
няти його вимоги — будуть вимушені 
зменшувати площі чи навіть йти з рин-
ку, або вони почнуть відповідати тим 
стандартам, які вимагають інші ринки, 
щоб туди експортувати.

Як впливає на Якість кінцевої 
продукції ориГінальність по-
сівноГо матеріалу та засобів 
захисту рослин? 

Якщо говорити про оригінальні про-
дукти, зокрема компанії «Синген-
та», то саме в овочевому сегменті це 

набагато важливіший аспект, ніж у 
польових культур, оскільки вартість 
помилки значно дорожча. Якщо прямі 
витрати, приміром, на кукурудзу скла-
дають $450/га, то на цибулю — $4,5–5 
тис./га. Відповідно, фермер, застосо-
вуючи генеричну продукцію, в якій не 
має певності щодо її концентрації, її 
формуляції, її походження, на виході 
ризикує великою сумою грошей. Тому, 
на мою думку, так чинити не тільки не-
раціонально, а й безглуздо.
Ми застосовуємо тільки оригінальні 
перевірені препарати, переважну ча-
стину з яких займають продукти ком-
панії «Сингента». На мій погляд, найго-
ловніше в них — якість, ефективність і 
передбачуваність. Коли ти знаєш і ро-
зумієш, як все відбувається, чому це 
відбувається, чого очікувати від цього 
препарату, тоді ти можеш спланувати  
систему обробітку, строки очікування 
тощо. Те, що оригінатори мають бути 

дорожчими від генериків, — природ-
но. Дехто думає, що вклавши менше, 
отримає більше. Це помилковий підхід 
до математики вирощування. 

Чи застосовували ви «цибуле-
вий пакет» від компанії «син-
Гента»?

Пергадо R тільки в минулому сезоні 
спробували додати до системи захи-
сту цибулі. Гоал 2Е — це той препа-
рат, без якого вирощування цибулі не 
обходиться в жодному господарстві, 
оскільки без нього цибуля не є цибу-
лею.

Ридоміл Голд і Квардіс Топ — стан-
дартна, передбачувана робота, коли, 
як я казав, добре знаєш, як вони спра-
цюють на полі, що і мені як директору, 
і агроному нашого господарства дає 
змогу спокійно спати. 
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виСокоякіСнУ цибУЛю неМожЛиво отРиМати 
беЗ еФективної СиСтеМи ЗаХиСтУ

віктор руденко
Агроном, ТОВ «Дніпровська перлина»

землі нашого господарства роз-
ташовані в Херсонській облас-
ті. Вирощуємо широкий спектр 

овочевих культур, зокрема цибулю, 
яка торік займала площу в 70 га. 

Багаторічний досвід вирощування цієї 
культури дав змогу виробити техно-
логію, результатом якої є отримання 
високоякісної продукції. Найперше 
це підготовка ґрунту. З осені прово-
димо глибоке рихлення (40–45 см) по-
лів, які плануються для вирощування 
цибулі, а також вносимо фосфогіпс 
з розрахунку 3,5–4 т/га. Навесні, з 
перших днів тепла, виходимо на по-
сів. Як правило, робимо одну перед-
посівну культивацію, потім — сівба з 
укладенням стрічки для крапельного 
зрошення, яке «Дніпровська перли-
на» застосовує майже на 500 га площі. 

Подальший догляд полягає в регуляр-
ному поливі, підживленні, захисті від 
бур’янів, шкідників та хвороб. 

Якщо говорити про систему захисту 
цибулі в нашому господарстві, то вона 
складається переважно з продуктів 
компанії «Сингента». До так званого 
цибулевого пакета компанії входять 
препарати Гоал 2Е, Ридоміл Голд, Ква-
дріс Топ, Пергадо R, і ми всі їх засто-
совуємо.

Якщо у сезоні більш-менш нормальні 
погодні умови, то «цибулевий пакет» 
самодостатній, він здатний захистити 
рослину від хвороб та бур’янів. Якщо 
ж рік аномальний, з екстремально 
високими температурами, сильними 
дощами, коли за добу випадає мі-
сячна норма опадів, то ми додаємо 

додаткові препарати інших хімічних 
груп. 

Гербіцид Гоал 2Е добре працює впро-
довж всієї вегетації, знищуючи всі 
бур’яни. Фунгіциди Ридоміл Голд, 
Квадріс Топ, Пергадо R спрямовані 
на захист від основних хвороб цибу-
лі: альтернаріозу, пероноспорозу та 
стемфіліозу.
Докладніше скажу про нюанси за-
стосування фунгіцидів. Ридоміл Голд 
вносимо двічі, в першій половині ве-
гетації. Після дощів цибулю доцільно 
обробити Пергадо R, також можна 
двічі, зважаючи на наявність у препа-
раті міді, яка ефективно спрацьовує 
при бактеріозах. Після внесення на 
рослині з’являється захисний екран, 
який «росте» разом із цибулею. Ква-
дріс Топ вносимо у другій половині 
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вегетації, він захищає листовий апарат 
від хвороб, поліпшує якість цибулі, яка 
дозріває, що, відповідно, добре по-
значається на її зберіганні. Препарат 
складається з ефективної комбінації 
двох діючих речовин системної дії, які 
не тільки працюють профілактично, а 
й за потреби справляють лікувальний 
ефект. Ми в господарстві виробили 
для себе таку систему захисту і ефек-
тивно працюємо згідно з нею. 

Підсумовуючи, назву два головних 
моменти, які гарантуватимуть якісний 

захист цибулі. По-перше, це профі-
лактика. Для цього потрібно уважно 
відслідковувати погодно-кліматичні 
умови у зоні вирощування. Приміром, 
знаю, що компанія «Сингента» з цією 
метою встановлює у господарствах 
спеціальні метеорологічні станції. Це 
дуже добре підґрунтя для ферме-
ра, адже за допомогою таких стан-
цій можна визначити, коли у природі 
складуться сприятливі умови для роз-
витку тієї чи іншої хвороби, поки ознак 
захворювання ще не видно, а вжиття 
превентивних заходів дасть змогу 

запобігти розвитку хвороби. Адже, як 
відомо, хворобі легше запобігти, ніж 
лікувати. 

По-друге, чергування препаратів 
різних хімічних груп, аби запобігти 
резистентності. Гриби чи шкідники 
здатні звикати до препаратів і з часом 
проявляти стійкість. Використання 
двічі поспіль препаратів однієї хіміч-
ної групи допустимо, однак, якщо іс-
нує потреба в обробці третій раз, то 
обов’язково слід вводити препарат з 
іншої хімічної групи. 
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ФДБНу ВНДІ фітопатології

у багатьох районах, де вирощу-
ється картопля, крім фітофто-
розу (зб. Phytophthora infestans) і 

альтернаріозу (зб. Alternaria solani і A. 
alternata) найшкодочиннішими є ризок-
тоніоз (зб. Rhizoctonia solani), антрак-
ноз (зб. Colletotrichum coccodes), срі-
бляста парша (зб. Helminthosporium 
solani) тощо.

Наразі налічують кілька форм прояву 
ризоктоніозу (Rhizoctonia solani): за-
гнивання вічок і паростків, відмирання 
столонів та коренів, суха гниль під-
земної частини стебла й «біла ніжка» 
стебел; на бульбах — у вигляді чорної 
парші, заглибленої (ямкової) плямис-
тості, розтріскування і сітчастого не-
крозу. 

Основної шкоди ризоктоніоз зав-
дає у період розвитку сходів у сиру і 

прохолодну погоду. Гриб Rhizoctonia 
solani може перезимовувати у вигляді 
міцелію або склероціїв на бульбах, а 
також у ґрунті протягом 3–4 років. 

Антракноз (зб. Colletotrichum 
coccodes) спричинює передчасне від-
мирання бадилля і загнивання бульб у 

період вегетації та зберігання. Джере-
ло інфекції — уражені насіннєві буль-
би, а також рослинні рештки і ґрунт. 

Хвороба може проявлятися у вигляді 
передчасного засихання або розмо-
кання стебел і утворення на них безлі-
чі крупних склероціїв; чорної гнилі на 
столонах та коренях; у вигляді чорної 
мокрої або сухої гнилі бульб і чорних 
цяток на їх поверхні, кільцевого не-
крозу всередині бульб. 

Шкодочинність сріблястої парші (зб. 
Helminthosporium solani) на насіннє-
вих бульбах пов’язана передусім зі 
зменшенням у період сходів кількості 
вічок, що проростають, і з передаван-
ням інфекції дочірнім бульбам. Восени 
на бульбах захворювання малопоміт-
не, але до кінця періоду зберігання 
срібляста парша досягає масового 
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застосування фунгіцидів для 
обробки насіннєвих бульб 
або використання їх при 

посадці картоплі є першим 
і дуже важливим етапом у 
формуванні оптимального 

фітосанітарного стану 
посадок картоплi
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розвитку — уражена тканина бульб 
стає злегка вдавленою і набуває 
яскраво вираженого металевого або 
сріблястого блиску; шкірка починає 
зморщуватися, її пропускна здатність 
зростає і, як наслідок, відбувається 
втрата вологи. 

Випадання сходів картоплі через 
ураження ризоктоніозом, антракно-
зом і сріблястою паршею можуть до-
сягати 40 %. 

Шкодочинність перерахованих хво-
роб можна істотно зменшити за допо-
могою інтегрованого захисту картоплі, 
включаючи використання здорового 
насіннєвого матеріалу, правильний 
агротехнічний догляд за рослинами, а 
також сучасні хімічні засоби захисту.

Застосування фунгіцидів для оброб-
ки насіннєвих бульб або використан-
ня їх при посадці картоплі є першим і 
дуже важливим етапом у формуванні 
оптимального фітосанітарного стану 
посадок картоплі. Головне завдання в 
цей період — знизити шкодочинність 
основних ґрунтових патогенів. І тут 
перед виробниками постає питання 
вибору, оскільки ринок препаратів ве-
ликий і важко визначити, який з-поміж 
них буде найефективнішим для отри-
мання якісного врожаю?

уже протягом тривалого часу на до-
слідних ділянках ВНДІ фітопатології 
проводяться порівняльні випробуван-
ня препаратів для передпосадкової 

обробки картоплі. На прикладі ос-
танніх двох років випробувань можна 
зробити висновки про ефективність 
сучасних препаратів для вирішення 
проблем захисту картоплі й отриман-
ня якісного врожаю.

у 2015–2016 рр. на експерименталь-
ному полі ВНДІФ «Раменська Гірка» 
були закладені досліди на сорті Ред 
Скарлетт з метою визначення ефек-
тивності таких препаратів, як Селест 

Топ (флудиоксоніл + дифеноконазол 
+ тіаметоксам), (пенцикурон + іміда-
клоприд), (пенфлуфен + клотіанідин) 
та Юніформ (азоксистробін + мефе-
ноксам) проти ризоктоніозу, антрак-
нозу і сріблястої парші.

Для захисту картоплі в період веге-
тації від фітофторозу і альтернаріозу 
рослини обробляли за схемою 1*: Ри-
доміл Голд МЦ (1 обр.) у нормі 2,5 кг/
га; Ревус Топ (2 обр.) у нормі 0,6 л/га; 
Ширлан (2 обр.) у нормі 0,4 л/га.

варіанти досліду:

Передпосадкова обробка бульб пре-
паратом Селест Топ у нормі 0,4 л/т, 
далі обробка вегетуючих рослин за 
схемою 1*.

Передпосадкова обробка бульб пре-
паратом (пенцикурон + імідаклоприд), 
у нормі 1 л/т, далі обробка вегетуючих 
рослин за схемою 1.

Передпосадкова обробка бульб пре-
паратом (пенфлуфен + клотіанідин), у 
нормі 0,3 л/т, далі обробка вегетуючих 
рослин за схемою 1.

Внесення в ґрунт при посадці картоплі 
препаратів Юніформ (1,5 л/га) + Волі-
ам Флексі (0,8 л/га), далі обробка веге-
туючих рослин за схемою 1.

Контроль 1 (бульби без обробки); веге-
туючі рослини захищали за схемою 1.

№ варіанти 
кількість 
бульб, що 
зійшли, %

середня кіль-
кість стебел у 

кущі, шт.

середня 
кількість ура-
жених стебел 

(шт./кущ)

середній 
ступінь 

ураженості 
стебел, бал

середній 
ступінь 

ураженості 
столонів, бал

1 Селест Топ (0,4 л/т) 96,1 5,4 0,21/0,81 0,1/1 0/0,1

2 (пенцикурон + імідаклоприд) (1 л/т) 96,1 5,4 0,3/0,8 0,5/1 0/0,1

3 (пенфлуфен + клотіанідин) (0,3 л/т) 96,2 5,5 0,1/0,2 0,1/1 0/0,1

4 Юніформ (1,5 л/га) + Воліам Флексі (0,8 л/га) 97,1 5,4 0/0 0/0 0/0

5 Контроль 1 (без обр. бульб) 88,8 4,4 1/1,3 1/2 0,1/1

6 Контроль 2 (без обр. бульб і рослин) 88,7 4,4 1/1,4 1/2 0,1/1

7 НСР0.95 2,4 0,5 - - -

ураженість рослин картоплі ризоктоніозом 

1. При облікові у фазу повних сходів
2. При обліку за 5–7 днів до збирання
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Контроль 2 (бульби і рослини без об-
робки).

Обробку бульб перед посадкою пре-
паратами Селест Топ (пенцикурон + 
імідаклоприд) і (пенфлуфен + клотіа-
нідин) проводили за добу до посадки 
за допомогою експериментального 
протруйника ОП-6К. Витрата робочо-
го розчину становила 10 л/т. Юніформ 
у баковій суміші з препаратом Воліам 
Флексі вносили в ґрунт при посадці 
картоплі з використанням експери-
ментального аплікатора РНФ-1; ви-
трата робочого розчину — 100 л/га.  

Посадку проводили у другій декаді 
травня, кожен варіант закладали у чо-
тирикратній повторності.

Оцінювали кількість бульб, що зійшли, 
середню кількість стебел у кущі, а та-
кож ураженість рослин ризоктоніозом 
(у фазу повних сходів і перед збиран-
ням), ураженість антракнозом (за день 
до збирання), розвиток сріблястої 
парші (через 6 тижнів після збирання). 
Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів проводили методом диспер-
сійного аналізу за Доспєховим Б. О. 

у 2015–2016 рр. погодні умови були 
сприятливими для розвитку ризокто-
ніозу: у другій декаді травня і черв-
ня, а також у третій декаді серпня  
спостерігалося істотне, порівняно з 
середніми багаторічними значення-
ми, випадання опадів. За таких умов 

обробка бульб препаратами Селест 
Топ, (пенцикурон + імідаклоприд), 
(пенфлуфен + клотіанідин) або вне-
сення в ґрунт при посадці картоплі 
препарату Юніформ у рекомендо-
ваних дозах достовірно стримували 
розвиток ризоктоніозу і підвищували 
схожість бульб на 7,3–8,3 % у порів-
нянні з контролем (табл. 1). у фазу 
сходів і за декілька днів до збирання 
врожаю на столонах та стеблах кон-
трольних рослин спостерігали гли-
бокі виразки, спричинені ураженням 
ризоктоніозом; у варіантах із препа-
ратами Селест Топ (пенцикурон + імі-
даклоприд), (пенфлуфен + клотіані-
дин) у фазу сходів і на завершальних 
етапах розвитку рослин на стеблах і 
столонах фіксували одиничні симпто-
ми прояву хвороби; у варіанті з препа-
ратом Юніформ проявів ризоктоніозу 
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Рис. 3. урожайність (НСР0,95 = 4,3) і товарність бульб картоплі (НСР0,95 = 3,9) у порівнюваних 
варіантах досліду, сорт Ред Скарлетт, ВНДІФ 2015–2016 рр.

Рис. 1. ураженість рослин картоплі антракнозом на завершальних стадіях розвитку, %,  
(НСР0,95 = 7,5)
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Рис. 2. Розвиток сріблястої парші на дочірніх бульбах картоплі через 6 тижнів після збирання   
(сорт Ред Скарлетт, ВНДІФ, 2015–2016 рр.), НСР0,95 = 4,5
* Враховувалися бульби, на понад 1/4 поверхні яких спостерігалися симптоми парші сріблястої
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не було помічено ні у фазу сходів, ні в 
кінці періоду вегетації (табл. 1). 

Зниження шкодочинності антракно-
зу спостерігалося тільки у випадку 
застосування препаратів Юніформ 
і Селест Топ. ураженість рослин у 
контролі й у варіантах із препаратами 
(пенцикурон + імідаклоприд), (пенфлу-
фен + клотіанідин) за декілька днів 
до збирання врожаю склала 32–34,1 
%; у варіантах з препаратами Селест 
Топ — 11,5 %; Юніформ — 3,1 % (рис. 
1). Отже, найбільшу ефективність у 
зменшенні шкодочинності антракно-
зу отримано у варіанті з препаратом 
Юніформ.

Стримування розвитку сріблястої пар-
ші на дочірніх бульбах відзначалося у 
варіантах із препаратами Селест Топ 
(пенфлуфен + клотіанідин) і Юніформ, 
однак найбільша ефективність у зни-
женні шкодочинності сріблястої парші 
спостерігалася у варіантах із препара-
тами Селест Топ і Юніформ (достовір-
но менше, ніж у варіанті з препаратом 
(пенфлуфен + клотіанідин)). у контролі 
й у варіанті з препаратом (пенцикурон 

+ імідаклоприд) ураженість бульб ста-
новила 29 і 30,7 % відповідно (НСР0,95 
=4,5) (рис. 2).

Погодні умови, що склалися у 2015–
2016 рр., і висока схильність сорту 
Ред Скарлетт до фітофторозу спри-
яли епіфітотійному розвитку хворо-
би. Однак захист рослин за схемою 
1* ефективно стримував розвиток 
захворювання. Прибавка урожаю в 
порівнянні з контролем (без обробки 
бульб і рослин) становила 23,5 т/га.

у варіантах 1–4, де бульби перед по-
садкою обробляли Селест Топ (пен-
цикурон + імідаклоприд), (пенфлуфен 
+ клотіанідин) або при посадці вноси-
ли у ґрунт Юніформ, а далі рослини 

захищали за схемою 1*, прибавка вро-
жаю становила 27; 25,6; 25,9; 30,9 т/
га, товарність бульб підвищена на 31, 
26, 27 і 33,9 % відповідно. Крім того, 
у варіанті з препаратом Юніформ, як і 
в попередні роки випробувань, фіксу-
валася затримка у первинному прояві 
фітофторозу більш ніж на 20 діб, у по-
рівнянні з іншими варіантами.

Таким чином, зі всіх представлених 
схем захисту максимальну ефектив-
ність отримано у варіанті 4, де при по-
садці бульб у ґрунт вносили Юніформ 
(1,5 л/га), а рослини в період вегетації 
захищали за такою схемою: Ридоміл 
Голд МЦ (1  обр.); Ревус Топ (2  обр.); 
Ширлан (2  обр.). Вказана обробка 
дозволила захистити рослини кар-
топлі від широкого спектра хвороб 
(ризоктоніозу, антракнозу, сріблястої 
парші) й, окрім того, затримати прояв 
фітофторозу більш ніж на 20 діб, що 
дозволило подовжити період вегета-
ції рослин і, відповідно, забезпечити 
вищий урожай картоплі, її товарність 
і якість.
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випадання сходів 
картоплі через ураження 

ризоктоніозом, антракнозом 
і сріблястою паршею можуть 

досягати 40 % 
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СаДівництво як МиСтецтво
23 і 28 ЛютоГо та 2 беРеЗня 2017 РокУ коМПанія «СинГента» ПРовеЛа 
тРаДиційні веСняні конФеРенції, ПРиСвячені ПРоМиСЛовоМУ СаДівництвУ і 
виноГРаДаРСтвУ — «МайСтеРня виноГРаДаРСтва та СаДівництва» і «МайСтеРні 
СаДівництва»

усі три події відбулися під гаслом 
«Садівництво — це мистецтво». 
23  лютого садівники та вино-

градарі зібралися на базі агрофірми    
«Білозерський», сади та виноградни-
ки якої розташовано у Білозерському 
районі Херсонської області; 28  люто-
го — у селі Недобоївці Хотинського 
району Чернівецької області, ця 

подія відбулася за підтримки садівни-
чої корпорації «Дністер»; 2 березня — 
у селищі Сутиски Тиврівського району 
Вінницької області, на базі садівничо-
го господарства «Агро-Еталон». 

Програма конференції була цікавою 
та насиченою, адже перед учасника-
ми виступали науковці, консультанти і 

практики. Так, аби зустрітися із садів-
никами півдня україни, на Херсонщину 
завітали провідні фахівці Інституту са-
дівництва НААН Ігор Шевчук та Віктор 
Жук, їхні доповіді присвячувалися 
захисту груші та обрізуванню яблуні. 
Молодий науковець із уманського на-
ціонального університету садівництва 
Андрій Чаплоуцький розповідав про 
дослідження та напрацювання у га-
лузі механічного обрізування яблуні. 
Про напрацювання у царині захисту 
виноградників аграріям розказувала 
провідний фахівець Інституту виногра-
дарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова 
Людмила Баранець. Польський фахі-
вець Роберт Сас навчав відвідувачів 
обрізуванню яблуні та ефективному 
захисту культури від борошнистої 
роси. Обрізуванню яблуні вчив і Петро 
Шимчак, польський садівник, госпо-
дарство якого розташоване у регіо-
ні міста Груєць. Також перед гостями 
конференцій виступили провідні фахів-
ці компанії «Сингента» — Володимир 
Воєводін, В’ячеслав Перцьовий, 
Валерій Голиняк, Василь Романюк, 
Олександр Зозуля та Наталія Пшець.
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володимир воєводін,                      
технічний експерт компанії 
«Сингента» зі спеціальних культур

Система захисту виноградників від 
компанії «Сингента» здатна ефектив-
но захистити насадження протягом 
усієї вегетації. успішно контролювати 
оїдіум та інші грибні хвороби виногра-
ду вдасться, лише якщо інтервали між 
фунгіцидними обприскуваннями у пе-
ріод від початку вегетації і до 10 червня 
будуть короткими, не більше ніж 6–7 
днів. Ми пропонуємо такий алгоритм: 

1. На початку вегетації, у період 
утворення перших листків, вне-
сти препарат Тіовіт Джет® проти 
оїдіуму. 

2. Два наступні обприскування 
провести фунгіцидами Топаз® та 
Квадріс® (основна дія останнього 
спрямована на оїдіум, а додатко-
ва — на мілдью, фомопсис і сіру 

гниль). Ці обробки виконують до 
цвітіння.

3. Під час цвітіння слід застосувати 
новий двокомпонентний фунгіцид 
Діналі, який захистить лози від ої-
діуму та чорної гнилі.  

у другій половині вегетації, крім 
системних фунгіцидів, ми радимо ви-
користовувати контактний препарат 
Пергадо®. Два його складники діють 
синергійно — молекули мандипропа-
міду «затягують» оксихлорид міді під 
кутикулу листка і це значно подовжує 
дієвість обробітку, бо дощам не вда-
ється змити нанесене.  

Для захисту лози від першого поко-
ління гронової листовійки ми реко-
мендуємо застосовувати інсектициди 
Люфокс® і Матч®, а щоб не допустити 
розмноження шкідника у другому по-
колінні — інсектициди Воліам Флексі® 
та Проклейм®. 

Останній — це новинка компанії. Діюча 
речовина Проклейм®, емамектину бен-
зоат (група авермектинів), є ефектив-
ною проти яєць і гусениць лускокрилих. 
Особливістю препарату є найкорот-
ший з-поміж інших зареєстрованих в 
україні інсектицидів період очікування 
— лише 14 днів. Це особливо актуаль-
но у захисті десертного винограду. При 
його вирощуванні добрий ефект дає і 
застосування препарату Світч®, що на-
дійно захистить грона від гнилей і на-
дасть їм стійкості під час продажу. 

Щодо захисту садів від хвороб заува-
жу, що останніми роками садівники 

намагалися уникати фунгіцидних об-
прискувань під час цвітіння — берегли 
бджіл. Та нині усе частіше стається так, 
що період цвітіння є тривалим і тяг-
неться два тижні, й у цей час трапля-
ються похолодання та ідуть дощі. Для 
захисту саду у такій ситуації компанія 
«Сингента» створила новий двокомпо-
нентний фунгіцид Ембрелія. Препарат 
пригнічує основні грибні хвороби зер-
няткових і кісточкових культур, лікує, 
захищає, діє на випередження і є ціл-
ком безпечним для бджіл. 

Небезпечною загрозою яблуневих 
садів є й борошниста роса. Чимало 
українських господарств закладають 
насадження яблуні, використовуючи 
імунні до парші сорти. Однак такі сор-
ти є особливо вразливими до борош-
нистої роси. Впливає й зміна клімату 
— парниковий ефект, який утворю-
ється у саду через холодні та росяні 
ночі й спекотні дні, сприяє розвитку та 
накопиченню інфекції у насадженнях. 
На відміну від парші, початок інфіку-
вання якою можна нейтралізувати за 
допомогою осіннього обприскування 
опалого листя карбамідом, борош-
нистій росі властивий кумулятивний 
ефект за роками. Під час вегетації пік 
розвитку борошнистої роси припадає 
на червень, а саме у цей період у яблу-
ні закладаються генеративні бруньки. 
Інфекція потрапляє у бруньки і гіфи 
гриба проростають у клітини. Там 
збудник і зимує, ослаблюючи рослини. 
Щоб такого ураження та ослаблення 
не сталося, ми радимо застосовувати 
під час цвітіння Ембрелію, а у період 
диференціації плодових бруньок — 
фунгіцид Циделі Топ®. 
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в’ЯЧеслав перцьовий,                                                    
експерт з продажу в Південному    
бізнес-регіоні компанії «Сингента»

Для правильної побудови інсектицид-
ного захисту плодових садів компанія 
«Сингента» рекомендує якнайраніші 
весняні акарицидні обробітки препара-
том ВЕРТиМЕК®, діюча речовина яко-
го швидко проникне у листкову плас-
тинку і лишатиметься там протягом 20 
днів, ефективно захищаючи рослину. 
ВЕРТиМЕК® буде дієвим і у захисті саду 
від 2–4-го покоління грушевої медяниці. 

Двокомпонентний інсектицид Люфокс® 
знищуватиме яйця та гусениці лускокри-
лих і стерилізуватиме метеликів. Надійно 
захищатиме сад від лускокрилих й ін-
сектицид Проклейм®, побічно препарат 
знешкодить й інших фітофагів. 

Двокомпонентний інсектицид Ампліго® 
є стійким до дії сонячних променів і 
змивання дощем. Під час боротьби 
з лускокрилими, якщо йдеться про 
гусениць четвертого і старших віків, 
ми радимо застосовувати вищі норми 
препарату, натомість норма препара-
ту для подолання гусениць молодших 
віків може бути нижчою.

василь романюк,                         
менеджер Західного бізнес-регіону 
компанії «Сингента» 

Для захисту від лускокрилих та інших 
шкідників компанія «Сингента» радить 
у період після цвітіння обробити сад 
інсектицидом Люфокс®, а через два 
тижні внести  препарат Ампліго®. Для 
боротьби з другим і третім покоління-
ми яблуневої плодожерки слід вико-
ристати препарати Воліам Флексі® та 
Проклейм®. 

Для захисту від кров’яної попелиці ми 
рекомендуємо застосувати інсекти-
циди Дурсбан® та Нурел Д®. Восени, 
після збору врожаю, розчином одного 
з препаратів крону яблуні омивають 
повністю, вносячи 1000 л/га робочого 
розчину. Оскільки кров’яна попели-
ця зимує на коренях, одну із форсу-
нок спрямовують у прикореневу зону 
яблуні. Якщо ж кров’яну попелицю 
спостережено у саду в період вегета-
ції, то слід використовувати інсекти-
цид Енжіо®. 

петро шимЧак, 
садівник, Польща

Маю 18 га саду. Вирощую яблуню, 
грушу та малину. Досвід співпраці з 
компанією «Сингента» надзвичайно 
позитивний. Три роки тому компанія 
запропонувала мені випробувати но-
вий фунгіцид на основі флудиоксонілу, 
в україні ця речовина відома як один із 
складників препарату Світч®. Препа-
рат сподобався — я його застосовував 
для захисту плодів яблуні від хвороб 
зберігання. Фунгіцид Світч® я теж ви-
користовую при вирощуванні малини. 
Цій культурі дошкуляє сіра пліснява 
плодів, і Світч® є основним препаратом 
для її захисту. Він має короткий період 
очікування і, коли йдеться про вирощу-
вання ягід, є незамінним. Користують-
ся цим препаратом і в господарствах 
моїх братів — вони теж садівники і ви-
рощують багато десертної малини. Що 
ж до захисту яблуні, то під час цвітіння 
застосовую фунгіцид Хорус®, а для за-
хисту від шкідників — інсектицид Вер-
тимек®. у Польщі Вертимек® є одним із 
основних препаратів у пізньому захисті 
від грушевої медяниці. Загалом компа-
нія «Сингента» дуже популярна у поль-
ських садівників.
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роберт сас, 
консультант, Польща 

упродовж останніх років проблема 
борошнистої роси у Польщі стає де-
далі більш актуальною. Перебіг зими 
і весни змінився — весни є ранніми 
і теплими, що сприяє хворобі, тому 
перші обприскування проти борош-
нистої роси ми проводимо на початку 
вегетації. Молоді сади від борошни-
стої роси слід захищати інтенсивніше, 
адже там увесь час активно ростуть 
пагони, які й уражує хвороба. На по-
чатку вегетації слід обприскати сад 
сірковмісним фунгіцидом, а під час 
наступних обробок проти парші до-
давати його до бакової суміші. Єдина 
засторога — не змішувати сірко- та 
мідьвмісні препарати. у період від ро-
жевого бутона і до закінчення цвітін-
ня, коли у повітрі літає найбільше спор 
борошнистої роси, ми рекомендуємо 
застосовувати найкращі фунгіцидні 
препарати. Польські садівники у цей 
період найчастіше проводять обробку 
препаратом Топаз®. 

І послухати, і подумати...

Товарну продукцію неможливо отримати без 
якісного захисту садуГості конференції

Фото на згадку
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віктор суЧок, 
фермер-садівник, 
Миколаївська область 

Із компанією «Сингента» співпра-
цюємо більш ніж 10 років. у системі 
захисту нашого саду її препаратам 
належить 60–70 %, серед них є такі 
незамінні, як Хорус®, Люфокс® та Ді-
тан М-45®. у ягіднику малини мину-
лого року застосували інсектициди 
Проклейм® і Вертимек®, ефект дуже 
сподобався. Коли ми кажемо покуп-
цям, що сад, у якому вирощувалися 
яблука, обробляється препаратами 
компанії «Сингента», то це позитивно 
впливає на продаж продукції. Наші 
постійні покупці — це дитячі садки та 
школи.

Послухати доповідачів з'їхались садівники зі всієї україни

олеГ забудько, 
головний агроном 
ТОВ «Молодіжна аграрна спілка», 
Чернівецька область

Маємо у господарстві 50 га саду яблу-
ні. Препаратам компанії «Сингента» 
у захисті саду належить 50 %. 2016 
року під час цвітіння, яке затягло-
ся майже на три тижні, застосува-
ли фунгіцид Ембрелія®. Звернули на 
нього увагу, бо спектр препаратів, які 
можна використовувати у цей період, 
дуже обмежений. Ефект був добрий. 
На 2017  рік препарат також внесено 
до системи захисту. Я — агроном зі 
стажем, і мене ці препарати ще ніколи 
не підводили. Хоч вони й дорожчі, але 
ми погоджуємося за них платити, бо 
то передусім є якість.  

олександр дмитраш, 
головний агроном ТОВ «Агро-Еталон», 
Вінницька область

Із компанією «Сингента» співпра-
цюємо вже багато років. у системі 
захисту наших садів її препаратам 
належить 40 %, використовуємо їх, 
оскільки вони надійні та екологічні. 
Компанія має цілу низку продуктів 
для саду, їх можна застосовувати під 
час будь-якого з етапів захисту. Дуже 
цінуємо фунгіциди Скор®, Топаз® та 
Тіовіт Джет®, інсектициди Люфокс®, 
Вертимек® і Проклейм®. Фунгіцидом 
Ембрелія® 2016 року працювали по 
всій площі саду, він себе добре пока-
зав, без нього було б важко обійтися. 
Добриво Ізабіон теж вносили. Цього 
року на всій площі саду застосуємо 
Ембрелію®, Циделі Топ® та Ізабіон®. 

ПРОМиСЛОВЕ САДІВНиЦТВО ТА ВиНОГРАДАРСТВО
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дмитро кисельов,
головний агроном T.B. Fruit, 
Львівська область

у нашому господарстві 1500 га пло-
дових садів, із них 735 га — вишня. 
Препаратам компанії «Сингента» у 
системі захисту належить 60 %. Для 
захисту яблуні, вишні й малини вико-
ристовуємо майже всю лінійку про-
дуктів компанії. Торік під час цвітіння 
вишні та яблуні на всій площі застосо-
вували фунгіцид Ембрелія®. Ефект був 
чудовий, зокрема, на яблуні захист 
від парші тримався протягом 2/3 часу 
цвітіння саду, а це майже три тижні! 
На вишні після застосування Ембре-
лії® не спостерігалося жодного про-
яву моніліозу чи кокомікозу. На 2017 
рік на всій площі яблуні запланували 
одне внесення препарату Ембрелія®, а 
у саду вишні — два.

дмитро литвиненко, 
директор ТОВ «Сад Поділля», 
Вінницька область

Маємо у господарстві 90 га саду, ви-
рощуємо яблуню, грушу та сливу. Із 
компанією «Сингента» наше госпо-
дарство працює більш ніж 10 років. 
Препарати вносимо з ранньої весни, 
починаємо з гербіцидів Реглон Фор-
те та Люмакс®, вони дають відмінний 
результат. Наступний обробіток про-
водимо інсектицидом Актара® проти 
квіткоїда. Дуже добре себе зареко-
мендував фунгіцид Хорус®. Цього 
року включаємо до системи захисту 
садів нові продукти — фунгіцид Емб-
релія® та мікродобриво Ізабіон®.

серГій ЧумаЧенко, 
фермер-садівник, 
Одеська область

Маємо у господарстві 10 га суниці. 
Під час вирощування використову-
ємо фунгіциди Хорус® та Світч® — їх 
захисний ефект іншими препаратами 
замінити неможливо. Наші ягоди по-
трапляють на білоруський ринок, а 
звідти й далі, і за витривалість продук-
ції під час транспортування та прода-
жу відповідає фунгіцид Світч®. Ми ще 
не мали жодної рекламації. у препара-
тах компанії «Сингента» насамперед 
приваблює їхня якість.  

Польський фахівець Роберт Сас навчав відвідува чів обрізуванню яблуні та ефективно му захисту культури від борошнистої роси

ПРОМиСЛОВЕ САДІВНиЦТВО ТА ВиНОГРАДАРСТВО

75



ПРОМиСЛОВЕ САДІВНиЦТВО ТА ВиНОГРАДАРСТВО

76 майстернЯ аГраріЯ

ПРОМиСЛОВЕ САДІВНиЦТВО ТА ВиНОГРАДАРСТВО

наДійний ЗаХиСт СаДів

ЗавДяки виСокотеХноЛоГічниМ РоЗРобкаМ СвітовоГо Рівня та ШиРокій 
Лінійці ЗаСобів ЗаХиСтУ ябЛУні коМПанія «СинГента» ПРоПонУє СаДівникаМ 
коМПЛекСнУ ПРоГРаМУ ПРоФеСійноГо ЗаХиСтУ СаДів віД ХвоРоб, яка бУДе 
еФективною на вСіХ етаПаХ РоЗвиткУ РоСЛини

х вороби яблуні порушують фі-
зіологічні процеси у рослин-
ному організмі, що зумовлює 

негативний вплив на ріст і розвиток, 
внаслідок чого знижується врожай-
ність, погіршується якість продукції, 
вкорочується продуктивний період, 
що призводить до передчасної заги-
белі дерев.

Пріоритетним напрямом сучасно-
го розвитку плодівництва в україні 
є  впровадження інтегрованого за-
хисту рослин. у нинішніх умовах 
інтенсифікації виробництва плодів 
яблуні в інтегрованих системах за-
хисту домінуючим вважається хіміч-
ний метод, оскільки він є і порівняно 
простим у застосуванні, і достатньо 
ефективним.

Завдяки високотехнологічним роз-
робкам світового рівня та широкій 
лінійці засобів захисту яблуні компа-
нія «Сингента» пропонує садівникам 
комплексну програму професійного 
захисту садів, яка буде ефективною 
на всіх етапах розвитку рослини.

Розвиток інфекційних хвороб почина-
ється з ураження рослин збудником 
захворювання. Безпосередньо після 
ураження розвиток хвороби протягом 
деякого періоду протікає приховано, 
без зовнішніх ознак, лише через дея-
кий час на уражених органах або на 
всій рослині проявляються симптоми 
захворювання. Серед найбільш по-
ширених і небезпечних хвороб яблуні 
в україні є парша, борошниста 
роса, моніліоз, альтернаріоз.

Збудники парші зимують у сумчастій 
стадії, яка розвивається на уражених 
листках, а також у формі грибниці, 
що зберігається взимку в тканинах 
кори уражених пагонів. Ранньої вес-
ни у псевдотеціях формуються сумки 
із сумкоспорами. На одному листку 
може сформуватися до 2000  псевдо-
тецій, у кожному з яких утворюються 
по 100–200 сумок, а в кожній сум-
ці — по 8 сумкоспор. Масово яблуня 
уражується паршею під час розпус-
кання бруньок, цвітіння і утворення 
зав’язі. Для проростання сумкоспор 
і конідій потрібні крапельна волога 
й температура повітря від 4 до 30 °С 
(оптимальна — 18–20 °С). Сприятливі 
умови для розвитку парші створю-
ються в ущільнених, погано провітрю-
ваних насадженнях, а також у садах 

володимир воєводін
Канд. с.-г. наук, технічний експерт компанії «Сингента»
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із високими загущеними кронами 
дерев. Шкідливість парші полягає 
в обмеженні асиміляційної поверхні 
внаслідок ураження й передчасного 
опадання листя. у випадку сильного 
пошкодження квіток та зав’язі парша 
може повністю знищити врожай, до 
того ж товарна якість плодів значно 
знижується.

Збудник борошнистої роси — 
гриб, що уражує листки, молоді пагони, 
суцвіття, рідко зав’язь і плоди. Перші 
ознаки хвороби з’являються відразу 
після розпускання бруньок. Прояви 
первинної інфекції у вигляді борош-
нисто-білого нальоту з’являються на 
розетках молодих листків і суцвіттях. 
Листки деформуються та стають лан-
цетоподібними, листкові пластинки за-
кручуються краями вниз, грубшають, 
втрачають тургор і засихають.

уражені суцвіття відстають у розвит-
ку, цвітуть недружно, тичинки та пе-
люстки на їхніх квітках деформують-
ся, пелюстки стають жовто-зеленими. 
Потім квіти засихають й опадають, не 
утворюючи зав’язі. Іноді на молодій 
зав’язі утворюється борошнистий 
наліт, який згодом зникає, унаслідок 
чого на шкірці плодів, якщо ті й далі 
розвиваються, залишається слід від 
міцелію — сітка.

у період цвітіння збудник  
альтернарії   інфікує квітки, руха-
ється до квітколожа або середини 
плода, потім інфекція перебуває в 
стані спокою.

В міру достигання плода патоген роз-
вивається в насіннєвій камері, де він 
має сприятливі умови вологості й жив-
лення. Це викликає гниття серцевини.

Плід передчасно забарвлюється, на 
розрізі в насіннєвій камері добре вид-
но сірий пухнастий міцелій. Інфіковані 
плоди погано зберігаються, втрача-
ють тургор та стають гіркуватими на 
смак. Часто хвороба розвивається на 
фоні ураження плодів підшкірковою 
плямистістю (гіркою ямковістю), силь-
ним загаром, низькотемпературним 
опіком та іншими функціональними 
хворобами.

З початку формування плодів збудник 
моніліозу проникає в плоди через 

насіннєву камеру сортів, які мають 
відкритий доступ до неї (сорти типу 
Голден Делішес, Ренет Симиренка, 
Джонагольд та інші). Впродовж веге-
тації збудник проникає через фізичні 
мікротравми або пошкодження шкід-
никами в плоди і ягоди та викликає 
загнивання. Особливо інтенсивно 
хвороба розвивається у вологі роки 
під час вегетації. Після збирання вро-
жаю продовжується ураження пло-
дів та ягід плодовою гниллю у схови-
щах і холодильниках. Надзвичайно 
небезпечним є прояв хвороби у ви-
гляді моніліального опіку, оскільки 
уражується багаторічна деревина.

При проведенні багаторічних дослі-
джень, які проходили по всьому сві-
ту, в тому числі й в україні, найкра-
ща ефективність фунгіциду хорус® 
проти парші листя яблуні та моніліозу 

спостерігалася на початку вегетацій-
ного сезону. Низькі температури по-
вітря під час проведення обробки не 
впливають на активність Хорус®.

Крім високої ефективності проти пар-
ші, хорус® також забезпечує захист 
від борошнистої роси та монілії, тому 
в системі боротьби з паршею опти-
мальним для застосування фунгіциду 
хорус®  є період від фази зеленого 
конуса і до цвітіння.

Під час активного ураження паршею 
потрібно застосовувати скор® — 
найкращий системний препарат для 
захисту садів, діючою речовиною 
якого є дифеноконазол (250 г/л). Під 
час обприскування скор® поглина-
ється листками, має захисну та лі-
кувальну дії. За умови використання 
препарату з профілактичною метою 

Частки Факторів, Які визнаЧають масу плоду 
від розвитку парші Яблуні

iZM — що таке технолоГіЯ подвійноГо зв’ЯзуваннЯ

сильна прив’язка до цвільової частини грибка 
IZM сильно зв’язується з ферментом SDH у мітохондріальній мембрані. 
Молекулярна форма забезпечує сильну «фіксацію» в патогені

сильне зв’язування з восковим шаром листка
IZM дуже ліпофільний, накопичується 

в епітикулярному шарі воску

тривалий  
ефект
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тривалість дії становить 6–7, а з лі-
кувальною — 4–5 днів. скор® вико-
ристовується не тільки проти парші, 
а й проти борошнистої роси, альтер-
наріозу, кучерявості листя персика. 
Окрім захисної дії, препарат позитив-
но впливає на рослину (збільшує пло-
щу листкової поверхні, довжину паго-
нів та їх облиствленість), забезпечує 
закладання вро жаю на майбутній рік.

Завдяки системній дії скор® спричи-
нює стопефект — зупиняє та лікує вже 
пошкоджені ділянки листя та плодів.

переваГи ФунГіциду скор®

•	 Найнадійніший і найефективні-
ший фунгіцид із хімічного класу 
триазолів для захисту від ос-
новних хвороб плодових культур.

•	 Широкий період застосування 
(малиновий бутон, початок цві-
тіння, цвітіння, зав’язування і 
ріст плодів).

•	 Швидке проникнення в тка-
нини рослини (не змивається 
дощем через дві години після 
обприскування).

•	 Повна відсутність 

фітотоксичності для різних фе-
нофаз яблуні.

•	 Відсутність перехресної резис-
тентності з фунгіцидами інших 
хімічних класів.

•	 Поліпшує якість продукції, збіль-
шує кількість плодових утворень.

•	 Низька норма витрати (0,15–0,2 
л/га).

Прекрасні результати в боротьбі про-
ти парші та альтернарії після цвітіння 
в  фази зав’язування плодів, плід «лі-
щина» і у фазу «грецький горіх» пока-
зує застосування бакової суміші пре-
паратів скор® і хорус® (при цьому 
останнього можна додавати лише по-
ловину норми). Поєднання двох пре-
паратів з різними механізмами дії уне-
можливлює прояви резистентності та 
спричинює ефект синергії в боротьбі 
проти основних хвороб яблуні.

у найбільш відповідальний період роз-
витку яблуні — фазу цвітіння — ком-
панія «Сингента» пропонує застосо-
вувати новий інноваційний фунгіцид 
ембреліЯ™.

ембреліЯ™ — фунгіцид для захи-
сту плодових культур від комплексу 
захворювань. Інноваційний препарат 
із унікальним потужним механізмом 
захисту плодів і листя від парші, моні-
ліозу й борошнистої роси. Забезпечує 
подовжений надійний захист завдяки 
технології подвійного зв’язування моле-
кул. Рекомендований для професійних 
садівників.

ембреліЯ™

Складається із двох діючих речовин — 
дифеноконазолу та ізопіразаму.

ізопіразам — інноваційна діюча 
речовина з класу піразолкарбокса-
мідів, що належить до другого поко-
ління SDHI-фунгіцидів. Це єдина ре-
човина у підкласі бензопіразоли, яка 
вирізняється унікальними власти-
востями навіть у межах класу. Вона 
інгібує активність ферменту сукци-
натдегідрогеназу в мітохондріях па-
тогенів. Активність ферменту — це 
обов’язковий етап мітохондріаль-
ного циклу трикарбонових кислот, 

Частки Факторів, що визнаЧають розвиток  
парші на плодах Яблуні

Процент заселення Розвиток хвороби

ембреліЯтм — преміум проФілактика
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який є  основним маршрутом для 
виробництва енергії в клітинах. 
Перешкоджання цьому завдяки 
ІЗОПІРАЗАМу призводить до зупин-
ки виробництва енергії в клітинах.

Препаратом ембреліЯ™ можна 
проводити до трьох обробок. Норма 
витрати становить 1,2–1,5 л/га, інтер-
вал — 10–14 днів, починаючи з фази 
рожевого бутона до фази дозрівання 
плодів. Дощі, що випали через годину 
після обробки, не впливають на ефек-
тивність препарату.

у цьому році на ринку україни з’явить-
ся новий препарат циделі топ®. 

циделі топ® 140 DC, к. д. — надій-
ний засіб запобігання резистентності  
до основних хвороб  (різновидностей 
справжньої борошнистої роси) завдя-
ки використанню двох активних речо-
вин із різних класів хімічних речовин  
з різними механізмами дії.

Час застосуваннЯ:

Рекомендується включити до сис-
теми захисту плодових культур у 
період одночасного розвитку бо-
рошнистої роси та парші (до цвітін-
ня, і особливо в ПЕРІОД ЗАКЛАДКи 
ТА ДиФЕРЕНЦІАЦІЇ ПЛОДОВиХ 
БРуНьОК — фази плід «ліщина» та 
«грецький горіх»), а  також при епіфі-
тотії борошнистої роси.

спектр активності:

•	 Борошниста роса (Podosphaera 
leucotricha, Sphaerotheca 
pannosa)

•	 Парша (Venturia inaequalis, 
Venturia pirina)

•	 Альтернаріоз (Alternaria spp.)

Cеред основних хвороб, які завдають 
значної шкоди наприкінці сезону, — 
моніліоз яблуні та інші різні види гни-
лей і хвороби плодів під час зберіган-
ня у сховищах.

Для ефективної боротьби з основни-
ми хворобами (моніліозом, альтер-
наріозом, сизою пліснявою, фуза-
ріозною гниллю, сірою гниллю) та 
захворюваннями плодів під час їх 

зберігання важливо провести хіміч-
ну обробку препаратом світЧ® ком-
панії «Сингента». Це двокомпонент-
ний фунгіцид контактно-проникної 
дії. Діючими речовинами препарату 
світЧ® є ципродиніл (375 г/л) та флу-
диоксоніл (250 г/л), які мають корот-
кий період очікування (7–15 днів).

Норма витрати цього фунгіциду 
становить 0,75–1,0 кг/га. Препарат 
високоефективний для захисту 
рослин за різного інфекційного 
навантаження, а  також за низь-
ких температур. світЧ® швидко 

поглинається рослиною, не змива-
ється дощем, нефітотоксичний, діє 
проти зимуючих стадій збудників 
хвороб. Обприскування препара-
том проводять у період вегетації 
й  до збору врожаю. світЧ® має не-
перевершену лікувальну дію щодо 
захисту плодів від механічних по-
шкоджень і граду. Після останньо-
го світЧ® рекомендується внести 
в баковій суміші з мікродобривом 
ізабіон, що дасть змогу швидко за-
лікувати пошкодження та прискори-
ти регенераційні процеси як листків, 
так і плодів.

ембреліЯтм на зернЯткових. техніЧне позиціонуваннЯ

Відмінний контроль парші, 
моніліозу та борошнистої роси

унікальна iZM-технологія 
подвійного зв’язування
Неперевершена стійкість 

до змивання дощем 
та подовжений захист

преміальна профілактика
Найгнучкіша адаптація 
до захворювань залежно 
від погодних умов

ЕмбреліяТМ завдячує високою ефективністю ізопіразаму, який 
захищає зерняткові й кісточкові плоди та листя від парші, 

моніліозу і борошнистої роси та в поєднанні з дифеноконазолом 
забезпечує унікальну високоефективну профілактичну дію, 

найвищу надійність і відмінний захист фруктів
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ЗаХиСт виноГРаДників 
віД ХвоРоб

в УкРаїні За оСтанні Роки внаСЛіДок ЗМіни кЛіМатичниХ УМов віДчУтнУ ШкоДУ 
баГатоРічниМ наСаДженняМ виноГРаДУ ЗавДають такі ЗаХвоРювання, 
як оїДіУМ, МіЛДью, чоРна ПЛяМиСтіСть та СіРа ГниЛь

п обудова ефективної системи 
захисту можлива лише за умо-
ви її ґрунтування на таких ос-

новних принципах:

1. Точне прогнозування появи та ін-
тенсивності розвитку патогену.

2. Фітосанітарний моніторинг плодо-
носних насаджень протягом усьо-
го періоду вегетації винограду.

3. Забезпечення якісного нанесення 
фунгіцидів на рослину (препарат 
повинен покривати всю поверхню 
вегетативних і генеративних ор-
ганів виноградного куща) шляхом 
використання сучасних обприску-
вачів та створення оптимальних 
конструкцій; також слід пам’ята-
ти, що застосування препаратів у 
нормах менших, ніж є летальними 
для патогену, прискорює розвиток 
резистентності.

4. Раціональна ротація пестицидів, 
яка включає антирезистентні сис-
теми захисту від патогенів, тобто 
необхідне розумне поєднання 
системних фунгіцидів з різних 
груп із контакт ними.

мілдью, або несправжнЯ 
борошниста роса

Збудником захворювання є монофа-
говий гриб Plasmoparaviticola, який на-
лежить до царства Chromista, відділу 
Oomycota, порядку Perono sporales.

Мілдью є найбільш небезпечною і най-
поширенішою хворобою винограду. 
Нею уражуються всі зелені частини 
рослини: пагони, грона, листя, вусики, 
суцвіття. Характеризується появою 
блідо-зелених або жовтуватих масля-
нистих плям на листках. у вологу по-
году на ураженій тканині з нижньої ча-
стини з’являється білий наліт. Пізніше 
плями стають червонувато-бурими, 

володимир воєводін
Канд. с.-г. наук, технічний експерт компанії «Сингента»
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уражена тканина некротизується, піс-
ля чого ягоди і  листя винограду опа-
дають, не виключено й всихання грон 
і суцвіть рослини.

На молодих пагонах, вусиках, квіт-
коніжках формуються видовже-
ні, злегка вдавлені бурі плями, що 
вкриваються білим нальотом. Квітки 
в суцвіттях буріють і засихають. При 
ураженні ягід навколо плодоніжки 
утворюється синювато-фіолетова 
облямівка, самі ягоди стають тем-
но-бурими. у вологу погоду вкрива-
ються білим нальотом, у суху — де-
формуються та засихають.

оїдіум, або борошниста роса

Збудником хвороби є гриб Erysiphe 
necator (анаморфна — Oidium tuckeri), 
який належить до відділу Ascomycota, 
порядку Erysiphales.

Хвороба проявляється у роки зі спе-
котним літом. Гриб уражує всі зелені 
частини рослини. На листі спочат-
ку з’являються дрібні світлі плями, 
які поступово покриваються попе-
лясто-сірим борошнистим нальо-
том. На пагонах формуються тем-
но-коричневі розпливчасті плями, 
які після здерев’яніння набувають 

червонувато-коричневих чітких кон-
турів. Під час ураження зелених ягід 
на їх поверхні з’являються коричневі 
дрібні плями з борошнистим нальо-
том, ягоди припиняють ріст і розвиток, 
темнішають, твердіють та засихають, а 
у вологу погоду — загнивають. у спе-
котну погоду уражені рослини мають 
запах гнилої риби.

сіра Гниль

Збудником хвороби є гриб-полі-
фаг Botrytis cinerea (телеоморфа  — 
Botryotiana fuckeliana), який нале-
жить до відділу Ascomycota, порядку 
Leotiales.

Хвороба проявляється на ягодах під 
час достигання по мірі збільшення 
цукристості соку. В умовах високої 
вологості розвивається на листках, їх 
черешках, пагонах і суцвіттях, на зе-
лених ягодах, а  також на саджанцях 
під час їх зберігання. На листках з’яв-
ляються бурі плями — відмерлі части-
ни, які у вологу погоду вкриваються 
грибним нальотом. Під час дозрівання 
ягоди буріють, покриваються сірим 
пліснявим нальотом, розм’якшуються. 
В умовах сухої спекотної погоди ура-
жені ягоди всихають, їх сік набуває 
специфічного запаху, цукристість його 

підвищується. у цьому випадку сіра 
гниль розвивається за типом «благо-
родної гнилі». Із сусла такого врожаю 
можна отримати високоякісне вино. 
Сіра гниль розвивається на гронах під 
час їх зберігання та транспортування.

Чорна плЯмистість 
(Фомопсис, ескоріоз, 
відмираннЯ паГонів)

Збудником хвороби є Phomopsis 
viticola, який належить до відділу 
Ascomycota, порядку Diaportales.

Ознаки хвороби проявляються як 
на зелених, так і на здерев’янілих 
органах рослин. Перші ознаки з’яв-
ляються на вузлах однорічних паго-
нів у вигляді чорно-бурих округлих 
крапок, які пізніше утворюють поз-
довжні смуги. На листках виникають 
дрібні темно-коричневі плями з зеле-
нувато-жовтою облямівкою. уражені 
листки деформуються, опадають. 
Іноді уражуються дозрілі ягоди, які 
стають темно-фіолетовими. 

На здерев’янілих однорічних пагонах 
та багаторічній деревині, лозі, штам-
бах хвороба викликає знебарвлення 
кори, на ділянках якої утворюються 
плодові тіла гриба — пікніди.
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діналі 90 DC, к. д. — це новітній пре-
парат для захисту винограду від ої-
діуму, чорної гнилі та плямистості.

•	 Найкращий системний препа-
рат для захисту винограду від 
комплексу хвороб із лікувальним 
ефектом

•	 Властива газова фаза (до 4 см 
від місця потрапляння краплі)

•	 Стійкість до змивання дощем і 
високих температур

•	 Подовжена профілактична, ліку-
вальна й залишкова активність 
(до 30–40 днів)

•	 Поєднання двох діючих речо-
вин унеможливлює виникнення 
резистентності

Високоефективний проти оїдіуму, 
чорної гнилі та краснухи на вино-
граді. Цифлуфенамід діє системно. 
Він поглинається через листя й ак-

ропетально переміщується в потоці 
транспірації в ксилему, де прохо-
дить трансламінарне розподілення 
у тканинах рослини. Ефективний 
проти всіх штамів хвороб, стій-
ких до стробілуринів, морфолінів, 
триазолів. Лікувальні властивості 
дифеноконазолу підсилюють такі 
ж властивості цифлуфенаміду. Це 
дозволяє ефективно захищати рос-

лини не тільки з  профілактичною 
метою, а й зависокого інфекційного 
фону. При температурі +25 °С має 
газовий вплив на збудників хвороб 
до 4  см від місця потрапляння. Не 
впливає на зовнішній вигляд, фер-
ментацію й органолептичні показни-
ки винограду.

компанія «сингента» для боротьби 
з  хворобами виноградників пропо-
нує комплексну систему захисту. 
рекомендуємо застосовувати такі 
препарати:

Пергадо R  для боротьби з мілдью 
та антракнозом (норма внесення 

— 4–5 кг/га)

Ридоміл  Голg
МZ

 для захисту вино-
град ників від мілдью та чорної 
плямистості (норма внесення — 
2,5 кг/га)

Квадріс  для захисту виноградни-
ків від мілдью, оїдіуму, чорної плямис-
тості та сірої гнилі (норма внесення 

— 0,8 л/га)

Топаз  для захисту виноградників 
від оїдіуму (норма внесення — 
0,15–0,25 л/га)

Світч  для захисту виноградників 
від мілдью та сірої гнилі (норма 
внесення — 0,75—1 кг/га)

Хорус  для захисту виноградни-
ків від мілдью, оїдіуму та сірої     
гнилі (норма внесення — 
0,5–0,7 кг/га)

Тіовіт Джет для захисту виноград-
ників від оїдіуму (норма внесення 

— 5–8 кг/га)

Діналі

Дифеноконазол

Цифлуменамід

НОВиЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ

хвороба Фаза внесення витрати, л/га кратність обробок/ 
термін очікування

Оїдіум, чорна гниль, краснуха Обприскування в період вегетації 0,6–0,7 3/30

Діналі

застосуваннЯ препарату діналі® на виноГраді
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у «Кам'янському» маємо 265 га садів, з 
них на 146 га росте яблуня, 68 га займає 
черешня, 20 га — слива, 20 га — пер-
сик і ще 11 га під аличею. Виноградна 
плантація у нас розмістилася на 330 га, 
20 га з яких столовий виноград, решта 

— технічний. Працюємо за інтенсивною 
технологією, що включає 23 планові 
обробки інсектицидами та фунгіци-
дами і тричі — гербіцидами. Весь сад 
обладнаний системою крапельного 
зрошення. В результаті маємо добру 
врожайність, а це 105 ц/га винограду і 
300–350 ц/га дає сад.

З компанією «Сингента» працюємо дуже 
давно, майже з перших днів її роботи в 
україні. Ми першими на Херсонщині 
почали застосовувати її систему захи-
сту, що робимо з успіхом і дотепер. На 
сьогодні ця компанія є лідером по про-
дуктах для захисту саду і виноградників, 
що закуповує ПАТ «Кам`янський». 

Якщо говорити конкретно по продук-
тах, то спочатку скажу про гербіци-
ди. Торік нас добре виручив Люмакс®. 
Людей у сезон у нас не вистачало, а 
проблема з бур’янами набула вже за-
грозливого масштабу, нам порадили 
застосувати Люмакс®, ми обробили і 
виноградник стояв 60–70 днів чистий, 
що дало нам змогу всі операції вико-
нати вчасно.

Що ж до захисту саду та виноградників 
від шкідників і хвороб, то систему, яку 

пропонує компанія «Сингента», важко 
переоцінити. Вона надійна, передба-
чувана, у всіх препаратах ми впевне-
ні, якщо вже обробили, то отримуємо 
очікуваний ефект і не переживаємо за 
результат.

Постійно випробовуємо нові препа-
рати, але не забуваємо і про старі. 
Хорус добре долає паршу та борош-
нисту росу. Зазвичай ми працюємо 
за технологічною картою, віддаючи 
перевагу профілактичному внесенню. 
Водночас постійно стежимо за станом 
саду і у разі появи перших ознак про-
блеми терміново діємо. Хорус добре 
працює і як профілактичний засіб, і як 
лікувальний. Давно знаний нами пре-
парат Скор, мабуть, найкращий для 
захисту саду від парші, борошнистої 
роси, альтернаріозу, кучерявості листя 
персика. Він зупиняє хворобу і лікує 
вже пошкоджене листя. До того ж його 
можна застосовувати тривалий період. 
Пробували і Ембрелію, також дуже за-
доволені результатом, адже у препара-
ту доволі тривалий період дії.

Проти альтернаріозу, сірої плісняви, 
фузаріозної та сірої гнилі обробляємо 
препаратом Світч. Він також доречний 
для боротьби з захворюваннями збері-
гання плодів.

На виноградниках нас виручає Діналі, 
який добре бореться проти оїдіуму, 
чорної гнилі та плямистості. у теплу 

погоду він утворює газову оболон-
ку, яка захищає виноград від збуд-
ників хвороб. Для боротьби з міл-
дью і антракнозом беремо Пергадо. 
Добре працює також Ридоміл Голд та 
Квадріс.

у компанії «Сингента» дуже великий 
вибір препаратів для боротьби з будь-
якою хворобою і саду, і винограду.

Що ж до захисту від шкідників, то 
тут також проблем немає. Для всіх є 
рішення. Так, Актара, Енжіо — проти 
яблуневої попелиці, яблуневого пиль-
щика, брунькових довгоносиків, яблу-
невого квіткоїда. ВЕРТиМЕК® і Тіовіт 
Джет добре працюють проти кліщів. 
Проти черешневої мухи тільки і ряту-
ємося інсектицидом Актеллік. Навіть 
добриво Ізабіон для позакореневого 
підживлення є в портфоліо компанії, 
яке ми з успіхом застосовуємо.

Сад вже прокинувся після весни. Цього 
року добре перезимували, на відміну 
від попереднього. Зробили у лабора-
торії аналізи, все живе, вегетація три-
ває. у черешні вже брунька та зелений 
конус, у яблуні бруньки набрякли, пер-
сик уже двічі обробили, там уже місця-
ми є рожевий бутон. Головне, аби не 
було весняних заморозків, наразі все 
йде добре і за планом.

СиСтеМа ЗаХиСтУ СаДУ та виноГРаДників віД ШкіДників і ХвоРоб, якУ 
ПРоПонУє коМПанія «СинГента», наДійна, ПеРеДбачУвана, У вСіХ ПРеПаРатаХ 
Ми вПевнені, якщо вже обРобиЛи, то отРиМУєМо очікУваний еФект і не 
ПеРеживаєМо За РеЗУЛьтат

володимир барЧук
Заступник директора з питань рослинництва ПАТ «Кам’янський», 
Бориславський район Херсонської області
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ЗаХиСт СУниці віД ХвоРоб 
та ШкіДників

РоСЛиноїДні кЛіщі є оДниМи З найнебеЗПечніШиХ ШкіДників. ЗаХиСт 
віД кЛіщів ДУже чаСто неДооцінений, аДже, ЗаСеЛяючи РоСЛини, ШкіДник 
ПРокоЛює еПіДеРМіС ЛиСтка та виСМоктУє вМіСт ПаРенХіМи

володимир воєводін
Канд. с.-г. наук, технічний експерт компанії «Сингента»

суниЧний кліщ

Небезпечний шкідник суниці садової. 
Довгасто-овальне тіло комахи спо-
чатку біле, а потім жовте, довжиною 
0,2 мм. Пошкоджує листя. Самки клі-
ща зимують біля основи листкових 
черешків. Навесні, на початку відро-
стання листя, при температурі повітря 
13  °С самки відкладають яйця у ли-
сточки, які ще не розкрилися, висмок-
туючи з них клітинний сік. Листя стає 
маслянистим і  зморшкуватим, яго-
ди дрібнішають. Надто уражені кущі 
гинуть. Чисельність кліщів зростає 
в червні й досягає максимуму в серп-
ні. Вони розселяються по всій планта-
ції, дають чотири-п'ять поколінь.

у пошкоджених листках різко при-
швидшується транспірація, порушу-
ється водний баланс, знижується 

кількість хлорофілу, гальмуються про-
цеси фотосинтезу, що призводить до 
загального ослаблення рослини, де-
формації вегетативних органів і плодів 
та, як наслідок, до зниження врожаю. 
Негативний вплив рослиноїдних кліщів 
на рослину підсилюється за рахунок 
життєвого циклу шкідника. Живуть 
кліщі 30–50 днів і відкладають від 15–
50 до 400 яєць, даючи 5–12 поколінь.

Основними факторами стримування 
розвитку кліщів у природі є погодні 
умови та корисна акари- й ентомофа-
уна. Сучасні препарати дозволяють 
обмежити чисельність рослиноїдних 
кліщів,зберігаючи при цьому кількіс-
ний склад корисної фауни. Одним із 
таких препаратів є інсектоакарицид 
ВЕРТиМЕК®. Його відмінність від ін-
ших полягає в тому, що діюча речови-
на абамектин є аналогом природних 

абамектинів, що продукуються ґрун-
товими грибами, і  завдяки цьому 
препарат має короткий термін очі-
кування  — 14 днів. Наступною від-
мінністю є те, що ВЕРТиМЕК® після 
проникнення (протягом двох годин) 
у рослину залишається в паренхі-
мі листка, утворюючи так звані ре-
зервуари. Ця властивість дає змо-
гу контролювати кліщів навіть тоді, 
коли вони живляться на протилеж-
ному від оброблюваного боці листка. 
Водночас на препарат не впливають 
погодні умови (висока температу-
ра, опади, ультрафіолетові промені), 
й він має подовжену дію на шкідників. 
ВЕРТиМЕК® проявляє чітко вираже-
ну кишкову та помірну контактну дії, 
що мінімізує вплив на корисну фауну. 
Також препарат ефективно контро-
лює чисельність трипсів, медяниць, 
мінуючих молей.
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Використовують ВЕРТиМЕК® у  вес  -
няний і літній періоди. Обробка у вес-
няний період спрямована на знищення 
самок, які виходять із місць зимівлі, за 
виявлення 0,3–0,5  особин на листок/
бруньку. Зазвичай це відбувається 
у фазу «початок порожевіння бутонів» 
у яблуні або наприкінці цвітіння сливи, 
груші, черешні та персика. За умови 
літнього використання оптимальною є 
обробка після цвітіння. Застосування 
препарату ВЕРТиМЕК® у цей період 
одночасно забезпечує знищення клі-
щів (павутинного і кліща Шлехтендаля), 
медяниці, нижньосторонньої мінуючої 
молі та побічно впливає на попелиць. 
Також можливий варіант використання 
ВЕРТиМЕК® при виявленні 3,0–5,0 осо-
бин на листок у період від кінця цвітіння 
до початку збору врожаю.

переваГи препарату

•	 Ефективно контролює всі види 
кліщів, мінерів, трипсів і медяниць.

•	 Трансламінарна дія: повністю 
проникає в рослинні тканини 
протягом двох годин; утворює 
резервуари, які містять ема-
мектин бензоат. Завдяки цьому 
ефективність не залежить від 
високих температур і дощу та га-
рантує подовжений захист.

•	 Високоефективний за температу-
ри понад +35 °С.

•	 Короткий термін очікування 
(7–14 днів).

•	 Сумісний з біозахистом — безпеч-
ний для ентомофагів через 2–24 
год. після обприскування.

До основних хвороб ягідних культур, 
зокрема суниці, належать:

•	 бура плямистість суниці;

•	 біла плямистість суниці;

•	 сіра гниль суниці;

•	 вертицильозне в’янення суниці;

•	 фітофтороз суниці.

біла плЯмистість

Найбільш поширена хвороба суниці, 
фактично супроводжує дану куль-
туру. уражає листя, черешки, пло-
доніжки і  ягоди. На поверхні листків 
з'являються невеликі, округлі білі 
плями з  пурпуровою облямівкою ді-
аметром 1–2  мм. Центральна части-
на плями з  часом випадає, чого не 
спостерігається при інших хворобах 
листя суниці, лист стає дірчастим і 
відмирає. 

Розвиток хвороби починається 
з ранньої весни. Первинне заражен-
ня нових листків суниці проявля-
ється у середині-наприкінці травня. 
Інкубаційний період хвороби 10–15 
днів. Гриб невимогливий до вологи і 
температурних умов (оптим. t — 20–
22 °C), а от світло сприяє розвитку 
хвороби. Зазвичай на більш освітле-
них ділянках польового типу спосте-
рігається активніший розвиток за-
хворювання. Варто зазначити, що на 
загальний розвиток хвороби впли-
вають умови агротехніки. Зокрема, 
ураженість рослин посилюється при 
загущенні посадок.

бура плЯмистість

Хвороба розвивається у другій по-
ловині літа і є одним із основних за-
хворювань суниці. Бура плямистість 
уражає листя, рідше черешки і вуса. 
Хвороба спричинює появу на листках 
характерних великих плям непра-
вильної форми, здебільшого обме-
жених жилками листа. Спочатку вони 

схема дії препарату вертимек®

Павутинний кліщ на суниціСуничний кліч Павутинний кліщ
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схема захисту суниці

темно-пурпурові, потім у міру відми-
рання ураженої тканини буріють. По 
поверхні плям з верхнього боку лист-
ка розкидані чорні, ніби лаковані, 
дрібні припухлі подушечки — плодові 
тіла гриба, збудника хвороби. у міру 
старіння плями втрачають свої ти-
пові ознаки — плодоношення гриба, 
що полегшує діагностування хворо-
би, зникає, і листки здаються просто 
засохлими. 

На черешках і вусах плями дрібні, тро-
хи вдавлені, без помітного плодоно-
шення. Пурпурове забарвлення ура-
женої частини рослини є специфічною 
зовнішньою ознакою даної хвороби. 
Гриб добре розвивається при помір-
них температурах (+8 °C).

сіра Гниль

Широко розповсюджена і небезпечна 
хвороба суниці. уражає всі надземні 
органи рослини: листя, бутони, квітки, 
плодоніжки, зав'язі, ягоди. На лист-
ках утворюються великі розпливчасті 
темно-сірі загнилі плями. На дозріва-
ючих ягодах з’являються бурі плями, 
тканина плодів розм'якшується, стає 
в'ялою, водянистою, втрачає смак, 
аромат, колір. Ягоди покриваються 
густим сірим нальотом,який при доти-
ку порошиться. Джерелом захворю-
вання є гриб паразит. Спороутворення 
гриба відбувається при високій від-
носній вологості (70–80%) і  широкій 
амплітуді коливання температури — 
від 5 до 30  °C. Особливо небезпечне 
для суниці поєднання сирої та холодної 

погоди, яке знижує стійкість рослини 
до захворювання. Дотикання квітконо-
сів і ягід до землі, наявність гниючих 
залишків рослин, гнилої соломи або 
тирси, хворих ягід — все це збільшує 
можливість зараження. у роки з час-
тим випаданням опадів втрати врожаю 
від цієї хвороби досягають 50% і біль-
ше. Поширюється сіра гниль спорами. 
Інфекція зберігається в  ґрунті й на 
рослинних рештках.

Для ефективної боротьби з основними 
хворобами суниці та захворюваннями 
плодів під час їх зберігання важливо 
провести хімічну обробку препаратом 
СВІТЧ® компанії «Сингента». Це дво-
компонентний фунгіцид контактно-про-
никаючої дії. Діючими речовинами пре-
парату СВІТЧ® є  ципродиніл (375  г/л) 

Сіра гниль Біла плямистість Бура плямистість



ПРОМиСЛОВЕ САДІВНиЦТВО ТА ВиНОГРАДАРСТВО

87№1/2017

та флудиоксоніл (250  г/л), які мають 
короткий період очікування (7–20  днів). 
Норма витрати цього фунгіциду ста-
новить 0,75–1,0  кг/га. Препарат ви-
сокоефективний у захисті рослин за 
різного інфекційного навантажен-
ня, а  також за низьких температур. 
СВІТЧ® швидко поглинається рослиною 
і  не змивається дощем, нефітотоксич-
ний, діє проти зимуючих стадій збудників 
хвороб.

Обприскування даним фунгіцидом 
проводять від вегетаційного періо-
ду до збору врожаю, а також у пе-
ріод вегетації й аж до збору врожаю. 
Препарат має неперевершену ліку-
вальну дію щодо захисту плодів від 
механічних пошкоджень та граду.

СВІТЧ® впливає на життєвий 
цикл гриба 3 механізмами дії, 
пригні чуючи:

•	 активність протеїнкінази 
(осморегуляція);

•	 виділення гідролітичних ензимів;

•	 біосинтез метіоніну.

Діє на патоген у 4 різних стадіях жит-
тєвого циклу:

•	 проростання спор;

•	 формування ростової трубки;

•	 проникнення в тканини рослини;

•	 ріст міжклітинного та поверхнево-
го міцелію.

Захищає листя і плоди зовні та 
зсередини:

•	 флудиоксоніл в основному за-
лишається на поверхні листків 
і плодів;

•	 ципродиніл проникає всередину 
тка нини рослини. 

переваГи препарату

•	 Покращує лежкість ягід під час 
зберігання та забезпечує відмінну 
транспортабельність.

•	 Двокомпонентний фунгіцид кон-
тактно-проникаючої дії, що має 
лікувальні властивості.

•	 Короткий термін очікування.

•	 Контролює головних збудників 
хвороб, які спричиняють гнит-
тя плодів і  ягід при зберіганні 
(плодова гниль, сіра гниль, інші 
хвороби).

Активна газова фаза.

•	 Швидко поглинається рослиною 
та стійкий до змивання дощем.

•	 Позитивно впливає на фізіологію 
рослин суниці.

•	 Забезпечує високу ефективність 
у широкому діапазоні температур.

Обробіток перед цвітінням, після 
масового цвітіння та перед збиран-
ням урожаю з нормою використан-
ня робочого розчину 600–800 л/га. 
Обприскування направлене з двох 
сторін в  рядки. Повторний обробіток 
через 10–14 днів.

Норма внесення препарату СВІТЧ® — 
0,75–1 кг/га.

Для успішної боротьби з основними 
хворобами та шкідниками компанія 
«Сингента» рекомендує застосовува-
ти в комплексній системі захисту такі 
препарати:

механизм дії препарату світЧ®

Фітофтороз коренів суниці

Хорус

Топаз

Світч
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Ми щиРо вДячні тиМ, Хто ПРацює З наМи, і ДаРУєМо ДоДаткові баЛи За 
тРиваЛі віДноСини та ЗРоСтання! що ДовШе й ПЛіДніШе ви СПівПРацюєте З 
коМПанією «СинГента», то біЛьШе баЛів і ДоДатковиХ ПеРеваГ ви отРиМУєте! 
ваШ Рівень УчаСника ЗРоСтатиМе, а СПектР теХнічниХ СеРвіСів, які ви Можете 
ЗаМовити, РоЗШиРюватиМетьСя

ПРоГРаМа ЛояЛьноСті «аГРоЛіГа»
як Стати УчаСникоМ?

Ми переконані, що програма ло-
яльності «АгроЛіга» стане важ-
ливим інструментом для нашої 

ефективної взаємокорисної співпра-
ці, професійного зростання і розвит-
ку взаємовигідних довгострокових 
відносин. Ми готові допомагати вам 
у всьому задля отримання високих 
урожаїв — забезпечувати детальною 
інформацією, консультаціями високо-
класних експертів, послугами діагнос-
тичних лабораторій.

Реєструйтеся зараз та беріть участь у програмі  
партнерства лідерів аграрного сектора України, щороку 

отримуйте нові й дедалі більші переваги і гарантований та 
простий доступ до корисної інформації.

Можливість заробити  
бали за співпрацю з 

компанією «Сингента»

Онлайн-  
замовлення  
винагород

Отримання 
консультацій 

експертів

Замовлення  
технічних сервісів  

«АгроГід»

магазин винагород

калькулятор  
балів

опитування

експертна допомога
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Програма «АгроЛіга» довготермінова 
і відкрита для всіх наших клієнтів — 
юридичних осіб.

Кожен учасник програми лояльності 
«АгроЛіга» отримує бонусні бали за 
співпрацю з компанією «Сингента». 
Зароблені бали можна обміняти на 
різноманітні винагороди, перелік яких 
ви знайдете в розділі «Каталог вина-
город».

•	 Щоб на ваш персональний ра-
хунок учасника програми лояль-
ності було зараховано бали, піс-

ля придбання продуктів компанії 
«Сингента» заповніть інформацію 
про ці продукти у своєму персо-
нальному кабінеті на сайті «Агро-
Ліга» і завантажте для підтвер-
дження покупки скани або фото 
видаткових накладних із печатка-
ми господарства й дистриб’ютора, 
який продав вам товар.

•	 Після підтвердження інформації 
та нарахування балів у системі на 
вашу електронну пошту надійде 
спеціальне повідомлення.

•	 Отримавши повідомлення про за-
рахування балів, ви можете обра-
ти винагороди з каталогу на сайті 
«АгроЛіга» у відповідному розділі 
«Каталог винагород».

•	 у кінці сезону (в період з 1 верес-
ня по 31 листопада) ви можете 
замовити вибрані винагороди, які 
вам передасть менеджер з про-
дажів компанії «Сингента», котрий 
відповідає за ваш регіон.

зареєструватися 
можна тут

панель для входу 
користувачів

відеоінструкція  
з користування  
сайтом

www.agroliga.in.ua
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Як зареєструватисЯ

Для участі в програмі «АгроЛіга» по-
трібно зареєструватися на сайті:

www.agroliga.in.ua. Після реєстрації 
ви отримаєте доступ до свого персо-
нального кабінету, де зможете замо-
вити винагороди.

1. На першому кроці потрібно за-
повнити код ЄДРПОу вашої ком-
панії та контактні дані, які будуть 
використовуватися для зв’язку з 
вами.

2. Після першого кроку вам на вка-
зану адресу електронної пошти 
прийде повідмолення, у якому 
потрібно натиснути на спеціальне 
посилання.

3. На другому кроці потрібно запов-
нити інформацію про компанію, 
яку ви реєструєте: поштову адре-
су, вашу посаду, загальну площу 
господарства та вирощувані куль-
тури.

4. Після заповнення всієї потрібної 
інформації натисніть кнопку «Збе-
регти».

5. Після затвердження даних ви от-
римаєте на свою електронну по-
шту повідомлення про успішну 
реєстрацію.

6. у цьому повідомленні буде також 
інформація про логін і тимчасо-
вий пароль.

7. Зайшовши на сайт «АгроЛіги», 
впишіть свій логін (електронну по-
шту), пароль та натисніть «увійти».

Як зареєструватисЯ

Для участі в програмі «агроЛіга» потрібно зареєструватися на сайті: 
www.agroliga.in.ua. Після реєстрації ви отримаєте доступ до свого 
персонального кабінету, де зможете замовити винагороди.  

1. на першому кроці потрібно заповнити код 
ЄДРПОу вашої компанії та контактні дані, які 
будуть використовуватися для зв’язку з вами.

2. Після першого кроку вам на вказану адресу 
електронної пошти прийде повідмолення, у 
якому потрібно натиснути на спеціальне поси-
лання. 

3. на другому кроці потрібно заповнити інфор-
мацію про компанію, яку ви реєструєте: пошто-
ву адресу, вашу посаду, загальну площу госпо-
дарства та вирощувані культури. 

4. Після заповнення всієї потрібної інформації на-
тисніть кнопку «Зберегти».

5. Після затвердження даних ви отримаєте на 
свою електронну пошту повідомлення про 
успішну реєстрацію. 

6. у цьому повідомленні буде також інформація 
про логін і тимчасовий пароль. 

7. зайшовши на сайт «агроліги», впишіть свій 
логін (електронну пошту), пароль та натис-
ніть «увійти».
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Ваш Вхід до

приклади винаГород

Геометри

Техніка Husqvarna

Техніка Gardena

Техніка Kärcher

агроприлади

Подарункові 
сертифікати

УНІВЕРСАЛЬНА ПОДАРУНКОВА КАРТА

Універсальна карта «агроЛіга», що діє для 
мереж «Епіцентр К», «Комфі», «Ельдорадо», 

«оККо», інтернет-магазину «Розетка» та ще 
35 мереж.
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До чоГо ГотУватиСя?

на ПочаткУ беРеЗня УкРаїнСький кЛУб аГРаРноГо біЗнеСУ оРГаніЗУвав кРУГЛий 
СтіЛ За УчаСтю наУковців і ПРактиків

сьогодні прибутковість аграр-
ного бізнесу як ніколи вимагає 
ювелірних підходів у побудові 

технології вирощування рослин. Старі 
підходи вже неефективні, їх треба де-
тально аналізувати і постійно змінюва-
ти відповідно до вимог кожного року 
і кожного конкретного агроценозу. 
Сучасний агроном повинен не тільки 
пам’ятати основні принципи і правила 
захисту рослин, а й добре розуміти 
предиктори, з яких вони вийшли, та 
наступний можливий ланцюг їх взає-
модії. Треба також усвідомлювати, що 

умови сьогодення вимагають постій-
ного корегування системи захисту 
кожної культури згідно з погодними 
умовами і технічними можливостями.

В україні загалом торік було посіяно 
близько 7  млн га озимих зернових 
культур. За даними Мінагрополітики, 
із загальної площі посіяних озимих на 
зерно 7172,6 тис. га отримано сходів 
на 6835,7 тис. га (95,3 %). З них у до-
брому стані перебуває 2555,0 тис. га 
(37,4 %), у задовільному — 3009,5 тис. 
га (44,0  %), у слабкому і зрідженому 

— 1271,2  тис. га (18,6  %). Найбільші 
площі слабких і зріджених посівів ози-
мих культур на зерно у Кіровоград-
ській (45,1  %), Черкаській (41,4  %) і 
Вінницькій (35,5 %) областях.

Запаси продуктивної вологи в метро-
вому шарі ґрунту на посівах пшениці 
озимої по чорному пару в центральних 
і північних районах Херсонської об-
ласті близькі до середньобагаторічних 
показників і становлять 150–160 мм, а 
в західних, південних і східних районах 
набагато менші за норму і становлять 

український клуб аГрарноГо бізнесу
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70–108  мм. Після непарових попе-
редників запаси вологи на 10–25  мм 
нижчі й волога міститься переважно у 
верхньому півметровому шарі ґрунту. 
За відсутності опадів у другій половині 
лютого і на початку березня це може 
призвести до ускладнення умов вес-
няної вегетації озимих культур.

Складна ситуація і на полях Харків-
ської області. За повідомленням Ін-
ституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
НААН, на полях центральної лісосте-
пової та східної степової агрокліма-
тичних зон Харківщини внаслідок ча-
стих коливань температури повітря 
протягом цієї зими (від +2–4  до -25–
27 °С) у другій декаді грудня 2016 року 
утворилася крижана кірка зі ступенем 
поширення 6  балів, що місцями при-
звело до повного вмерзання рослин 
у лід. Крижана кірка в цих районах 
лежить уже 6  декад поспіль, станом 
на 10 лютого середня товщина її дещо 
зменшилася і становила 19–20  мм 
проти 20–24 мм у кінці січня.

Кінець першої та початок другої декад 
лютого видалися важким періодом зи-
мівлі для озимих культур і в Одеській 
області. Погіршення погодних умов ви-
кликав скандинавський циклон, який 
приніс на територію області холодні 
й вологі повітряні маси. у результаті 
на полях Одещини утворилася при-
терта крижана кірка завтовшки від  1 
до 3 см. Однак через нетривалий час 
вона поступово зійшла, що позитивно 

вплинуло на зимівлю рослин. Аналіз 
стану зимівлі озимих культур, який 
провели науковці Селекційно-гене-
тичного інституту НЦНС, свідчить, що 
стан рослин слабкий, із суттєвими по-
шкодженнями листової поверхні. На 
окремих полях, особливо з мілкою гли-
биною залягання вузла кущіння, спо-
стерігається часткова загибель пагонів 
і рослин. Проте загальний стан зимівлі 
озимих зернових культур  задовільний.

Ситуація, яка на сьогодні склалася на 
посівах озимих зернових культур, ви-
магає оперативної й чіткої оцінки їх-
нього стану та гнучкої реакції на мож-
ливі постійні зміни.

Погодні умови осені спровокували 
розвиток великої кількості хвороб, які 
будуть шкодочинними у вегетаційний 
період. Суттєво розвинулися листко-
ві плямистості, зокрема, спостеріга-
лося істотне ураження септоріозом 
і листкового апарату (Septoriatritici), 
і колосу (Stangosporanodorum 
(Septorianodorum)). у північних регі-
онах і частині Центральної україни 
спостерігався розвиток піренофо-
розу (Pyrenophora tritici-repentis). На 
ячмені відзначено помітний розви-
ток трьох форм гельмінтоспоріозів 
(Drechsleragraminea, D. Sorokiniana, 
D. Teres). Актуальними стають при-
кореневі гнилі, а саме ризоктоніозна, 
офіобольозна, церкоспорельозна і 
гельмінтоспоріозна. Ці хвороби осо-
бливо небезпечні у роки з нестійким 

або надмірним зволоженням навесні. 
Збудники ризоктоніозу невпинно по-
ширюються територією україни, зав-
даючи дедалі більшої шкоди. Зросли 
площі, де ризоктоніоз є спільною хво-
робою зернових і просапних культур, 
що сприяє накопиченню інфекційного 
фону. Крім того, надалі небезпеку ста-
новитимуть снігова пліснява і тифу-
льоз.

Новітні технології вимагають також 
нових підходів до контролю шкідників 
і листкових хвороб. Наявність великої 
кількості сисних шкідників потребує 
застосовування системних інсекти-
цидних компонентів на початкових 
стадіях вегетації, а саме у складі про-
труйника, та ретельного контролю їх 
чисельності протягом вегетації. 

Сучасний фунгіцидний захист пови-
нен використовувати потенціал нових 
хімічних класів. Сьогодні слід звер-
тати увагу на захист зернових від 
хвороб діючими речовинами з класу 
карбоксимідів. Наприклад, компанія 
«Сингента» рекомендує застосовува-
ти як протруйник нову діючу речовину 
седоксан. Це д. р. нового покоління, 
яка захищає посіви зернових культур 
від хвороб, що становлять небезпеку 
в сучасних умовах, як-от тифульоз, 
ризоктоніоз, снігова пліснява, фуза-
ріоз, а також склеротиніоз, макрофо-
міна й інші захворювання, що загро-
жують не тільки зерновим, а й іншим 
сільськогосподарським культурам.

учасники круглого столу
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ФінанСові 
МожЛивоСті
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Безперечно, візуально інфор-
мація сприймається людьми 
по-різному, і з огляду на це різ-

ним може бути кінцевий результат 
аналізу. Саме тому дехто вважає його 
ефективним, а  інші, навпаки, не зна-
ходять в такому аналізі ніякої логіки. 
А втім, як свідчить практичний дос-
від, найкращий результат приносить 
комплексний підхід, і вивчення візу-
алізованої інформації є  невід’ємною 
його частиною. 

При аналізі такої інформації опе-
ратори на аграрному ринку досить 
часто використовують термін «тех-
нічний аналіз». Саме тому хотілося б 

розібратися, що означає даний термін 
та для чого використовується такий 
вид аналізу. 

Існують різні тлумачення терміна за-
лежно від виду діяльності, в якому 
він використовується. Наприклад, 
технічний аналіз досить часто засто-
совують при обґрунтуванні різного 
роду проектів тощо. Однак з погля-
ду торгівлі технічний аналіз — це вив-
чення та прогнозування зміни ціни на 
основі графічного аналізу динаміки, 
яка вже відбулася. Тож, у нашому ви-
падку ми розумітимемо під поняттям 
технічного аналізу саме графічний 
аналіз цін на аграрну продукцію.

Предметом технічного аналізу є вив-
чення динаміки цінової інформації, 
представленої у вигляді графіків цін 
за попередні періоди часу, а метою 

— прогнозування майбутнього на-
прямку руху цін. Досить просту ос-
новну суть технічного аналізу мож-
на зобразити схематично, в такому 
вигляді чітко виділяються два етапи: 
аналіз і прогнозування. Хотілося б 
наголосити на тому, що кінцевим ре-
зультатом проведеного графічного 
аналізу є прогноз майбутньої цінової 
ситуації. Саме тому технічний аналіз 
є важливим для операторів аграрно-
го ринку, адже кожному виробникові, 
трейдеру чи переробнику хотілося 

ФІНАНСОВІ МОЖЛиВОСТІ

теХнічний анаЛіЗ та йоГо 
оСобЛивоСті ПРи анаЛіЗі цін на 
аГРаРнУ ПРоДУкцію

беЗУМовно, інФоРМація є ДУже важЛивою ДЛя ПРийняття СтРатеГічниХ 
РіШень ПРи РеаЛіЗації СіЛьСькоГоСПоДаРСької ПРоДУкції. У цій Статті Ми 
ЗУПиниМоСя ДетаЛьніШе на ДовоЛі важЛивоМУ аСПекті інФоРМаційноГо 
анаЛіЗУ — анаЛіЗі ГРаФічної (віЗУаЛіЗованої) інФоРМації

юрій рубан
Менеджер з торгових операцій
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б  володіти навиками, що допомага-
ли б прогнозувати ціни, рівень яких 
впливає на кінцевий фінансовий ре-
зультат діяльності.  

Розглядаючи історичну зміну ціни на 
зерно будь-якої культури, наприклад 
кукурудзи, відповідні дані можна відо-
бразити в формі таблиці. Проте важко 
не погодитися з тим, що графічне зо-
браження цін, які мали місце у певний 
період часу, візуально сприймається 
краще (рис. 2). Крім того, володіючи 
олівцем і лінійкою можна зобразити 
на даному графіку певні цінові рівні 
або тенденції. В  прикладі на рис. 2 
зелена лінія відображає максимальну 
ціну за аналізований період, а от чер-
вона є так званою трендовою лінією, 
при чому в нашому випадку вона є 
зростаючою. Також широкого розпо-
всюдження набули так звані лінії опо-
ру й підтримки, вони будуються на 
графіках по точках максимумів та 
мінімумів відповідно. В нашому при-
кладі (рис. 2) червона лінія є не лише 
трендовою, а й лінією підтримки.

З еволюцією технічного аналізу з’я-
вився вид графіка цін, який називають 
«японські свічки». Варто констатувати, 

рис. 3. ГраФік «Японських свіЧок»

рис. 2. лінійний ГраФік

рис. 1. предмет і мета техніЧноГо аналізу
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що він став досить популярним, хоча 
графік у вигляді «барів» відображає 
таку ж саму інформацію. Звичайний 
лінійний графік відображає один  
рівень цін у визначений період, але, як 
виявилося, з розвитком торгівлі цього 
стало замало і виникла гостра необ-
хідність в аналізі цін відкриття, закрит-
тя, мінімуму та максимуму за певний 
період, що і допомагає зробити графік 
у вигляді «японських свічок» (рис. 3).

Графічний аналіз із використанням 
«японських свічок» дозволяє ком-
плексно прослідкувати зміну ціни у 
певний час, а саме характеристику 
мінімальних та максимальних рівнів, 
а також початкових і кінцевих рівнів 
цін. Динаміка з використанням дано-
го графіка дає змогу використовува-
ти різні часові періоди (п’ять хвилин, 
один день, тиждень, місяць, рік тощо).

Відомо, що визначальною на ринку, 
як правило, є ціна, але в сучасно-
му глобалізованому суспільстві не 
треба недооцінювати також швид-
кість і легкість реалізації продукції, 
в  тому числі й сільськогосподарсь-
кої. Саме тому в технічному аналізі 
цін на сільськогосподарську продук-
цію в  графічному вигляді додатково 
доречно використовувати графіки 
обсягів торгів як індикатор актив-
ності того чи іншого руху цін (рис. 4). 
Наприклад, зростання цін у комбіна-
ції з великими обсягами купівлі про-
дукції може слугувати підтверджен-
ням зростаючого тренду. 

Основні положення технічного аналі-
зу викладені в теорії Доу і  сформу-
льовані у вигляді наступних аксіом:

1. Ціна враховує майже всі події, 
що відбуваються.

2. Рух цін характеризується тен-
денціями.

3. Історія на ринку повторюється.

Дані твердження в деяких випадках 
можна піддати сумніву, та все ж при 
глобальних рухах цін (зростаючій чи 
знижувальній тенденції) в більшості 
випадків ці правила працюють. 

Спробуємо застосувати техніч-
ний аналіз та його особливості на 

практиці, зокрема, для аналізу цін 
на аграрну продукцію на прикладі 
котирувань кукурудзи на CME Group 
(рис. 5).

Як можна побачити на рис. 5, чер-
вона товста лінія є підтримкою для 
ринку кукурудзи протягом останніх 
двох років, тобто ціни не знижують-
ся нижче рівня 330 центів/бушель 
(близько 130 $/t). В окремих випад-
ках ціна на кукурудзу зменшувалася 
і більше, але це були короткочасні 
стрибки на даному ринку. Зелена 
лінія відображає максимуми цін за 
останні два роки на ф’ючерсному 
ринку кукурудзи в Чикаго, тобто 
створює «опір» для ринку при зро-
станні. Рівень 450 центів/бушель є 
максимальним за останні 2 роки 
(близько 177 $/t), і вище ціни можуть 
зростати у випадку дуже серйозних 

фундаментальних факторів, таких, 
наприклад, як непогода при вирощу-
ванні кукурудзи в  США, Бразилії чи 
Аргентині. Червоний графік — ковзна 
середня з інтервалом 20 тижнів, вона 
дозволяє «згладити» ціни і в резуль-
таті спрогнозувати, перебуваємо ми 
в глобальному тренді чи ні. На даний 
момент ковзна середня вказує на 
нейтральний рівень цін умайбутньому.

Безумовно, технічний аналіз цін на 
агарну продукцію дозволяє зроби-
ти дослідження і прогноз розвитку 
досліджуваного ринку, та чи буде 
достовірним даний прогноз також 
залежить від багатьох фундамен-
тальних факторів. Тому комплексний 
підхід слід застосовувати, поєднуючи 
фундаментальний і технічний аналізи. 
Більш детально цю тему ми розкриє-
мо в наступній статті.  

рис. 5. ГраФік травневоГо Ф’юЧерсу на кукурудзу

рис. 4. ГраФік обсЯГу торГів

Час
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УчаСть У новій ПРоГРаМі СтРаХУвання — ГаРантія беЗПеки і СПокою 
ДЛя виРобників кУкУРУДЗи 

ксеніЯ Городецька
Молодший менеджер з розвитку бізнесу компанії «Сингента»

сільське господарство на сьогод-
ні є однією з ключових галузей 
економіки в україні. українські 

фермери з кожним роком удоскона-
люють технології виробництва, запро-
ваджують світові практики ведення 
господарської діяльності, серед яких 
також й інструменти управління ризи-
ками в агробізнесі. Сучасні технології 
вирощування, відповідна сівозміна, 
правильно підібрані гібриди, якісні на-
сіння та ЗЗР — все це допомагає сіль-
госпвиробникам мінімізувати вплив 
виробничих та частини погодних ри-
зиків, але у форс-мажорних обстави-
нах таких методів буває недостатньо. 

«Всі ми стаємо свідками зміни клімату. 
Цей процес триває вже протягом ба-
гатьох років. На сполох б’ють не лише 
екологи, він тривожить і сільгоспви-
робників, які все частіше стикаються з 
новими погодними ризиками. Останні 
здатні спричиняти істотне зниження 
врожайності сільгоспкультур і на-
віть втрату агробізнесу», — коментує 
лія сорока, керівник проекту iFC 
«розвиток фінансування аграрного 
сектора в європі та центральній 
азії». Дійсно, з року в рік ми бачимо, 

як погодні ризики вносять свої корек-
тиви в сільськогосподарське вироб-
ництво не лише в україні, а й у всьому 
світі. Щоб зменшити їхній вплив, захи-
стити врожай та забезпечити фінан-
сову стабільність підприємства, на 
допомогу фермерам приходять різно-
манітні програми страхування. 

В україні, на жаль, практика агростра-
хування поки так і не набула поширен-
ня, хоча у його розвиток вкладається 
чимало зусиль та коштів. Серед ос-
новних причин відмови від користу-
вання продуктами страхування фер-
мери відзначають відсутність довіри 
до страхових компаній, негативний 
досвід, складність договорів страху-
вання, непрозорі процедури врегулю-
вання збитків.

Проте, незважаючи на проблемні 
питання, зацікавленість фермерів у 
агрострахуванні зростає. До того ж 
наш ринок не стоїть на місці, і щоро-
ку з’являються нові цікаві пропозиції 
для аграріїв. Наприклад, нещодавно 
ринок побачила нова програма «Ваш 
урожай — наша турбота», яка була 
розроблена у партнерстві компаніями 

«Сингента», Креді Агріколь Банком та 
СК «АХА Страхування» за підтримки 
Міжнародної фінансової корпорації 
(IFC, Група Світового банку). Ідея про-
грами оригінальна — це комплексна 
пропозиція для сільгоспвиробників, 
що поєднує можливості фінансуван-
ня на оборотні кошти з можливістю 
захисту врожаю від ключових ризиків, 
які здатні спричинити втрату врожаю. 
«Страховий продукт «Ваш урожай 

ваШ УРожай – наШа тУРбота

Лія Сорока, керівник Проекту IFC «Розвиток 
фінансування аграрного сектора в Європі та 
Центральній Азії»
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— наша турбота» захищає агрови-
робника від усіх можливих погодних 
ризиків, включаючи посуху, град, по-
жежу, а також від протиправних дій 
третіх осіб, нападу тварин та розвит-
ку хвороб (епіфітотії). Наш унікальний 
для українського ринку продукт надає 
виробнику кукурудзи максимальну 
гарантію безпеки та спокою. Адже ко-
жен підприємець почувається впевне-
ніше, коли знає, що його бізнес макси-
мально захищений від усіх можливих 
ризиків», — наголошує на перевагах 
продукту віктор андрійчук, началь-
ник управління андерайтингу ат 
«ск «аха страхування».

Відповідно до умов програми сіль-
госпвиробники, які купують насіння 
та ЗЗР компанії «Сингента» через 
офіційних дистриб’юторів на умовах 
товарного кредиту та/або залучають 
додаткове фінансування через Креді 
Агріколь Банк, можуть застрахува-
ти свої посіви кукурудзи у СК «АХА 
Страхування» на вигідних умовах. 
Варто зауважити, що учасник програ-
ми самостійно сплачує лише половину 
страхової премії (2 %), іншу половину 
сплачують його фінансові партнери 

— компанія «Сингента» та/або Креді 
Агріколь Банк (2 %). 

у чому ж переваги такої комплексної 
пропозиції? участь у програмі від-
криває сільгоспвиробнику доступ до 
фінансування якісних і продуктивних 
технологій вирощування. В свою чер-
гу страхування посівів та майбутнього 
врожаю дозволяє виробникам більш 
впевнено інвестувати в свій бізнес, за-
ручившись при цьому підтримкою фі-
нансових партнерів. Оскільки і Креді 
Агріколь Банк, і компанія «Сингента» 
мають величезний досвід роботи в 
агросекторі, не є виключенням ви-
падки співпраці зі спільними сіль-
госпвиробниками, які користуються 
насінням та ЗЗР компанії «Сингента» 
і водночас фінансуються на оборотні 
кошти для посівної (паливо, добрива 
тощо) за допомогою Креді Агріколь 
Банку. Фактично у такій ситуації оби-
дві компанії зацікавлені, щоб сільгосп-
виробник отримав високий урожай та 
запланований прибуток і наступного 
року продовжував з ними співпрацю. 
Відповідно, при настанні несприят-
ливих погодних умов, прямі збитки 
отримують сільгоспвиробники, а це, 

своєю чергою, відображається на фі-
нансових результатах їхніх партнерів. 
Тому в управлінні погодними ризиками 
зацікавлені не лише агровиробники, а 
й усі учасники ринку, що працюють в 
галузі сільського господарства.

«На українському агроринку ми пра-
цюємо вже досить давно — з 2009 
року. Тому розуміємо його нагальні 
проблеми та потреби. Що ми нара-
зі бачимо? Дедалі частіше сільгосп-
виробники стикаються з погодними 
ризиками. Страхування допомагає 
мінімізувати їхній негативний вплив 
на агробізнес», — наголошує лариса 
бондарєва, член правління креді 
агріколь банку, відповідальна за 
корпоративний бізнес, смб та 
агрі-агро.

Таким чином, запровадження стра-
хових програм видається вдалим 
інструментом для управління та роз-
поділу ризиків, а ефект від спільної 
реалізації програми очевидний: спро-
щений документообіг, вигідні тарифи, 
максимальне покриття, відсутність 
франшиз, швидка процедура виплати 
відшкодування. Програма «Ваш уро-
жай — наша турбота» покриває пов-
ний період вирощування кукурудзи з 
розподілом на дві фази для кращо-
го захисту від специфічних ризиків 
та оптимізації вартості страхування. 
Зокрема, перша фаза триває від мо-
менту прийняття посівів на страхуван-
ня до 1 липня і передбачає страхове 
відшкодування у разі загибелі 50 % та 

більше рослин, порівняно з початко-
вою щільністю. Друга фаза триває з 
1 липня по 1 листопада і передбачає 
захист від втрати врожайності: учас-
ник отримує виплату, якщо фактична 
врожайність є нижчою за застрахо-
вану. Застрахований рівень урожай-
ності розраховується для кожного 
учасника окремо і становить 75 % від 
фактичної середньої урожайності за 
останні три роки. В рамках програми 
також передбачений критичний рівень 
урожайності в розмірі 20 ц/га та мен-
ше, при якому врожай вважається 
повністю загиблим, а учасник отримує 
повну виплату страхової суми. 

Що стосується страхової суми та від-
шкодування, то гнучкість системи ви-
плат є також однією з переваг програ-
ми. Так, страхуванням покривається 
уся площа посівів і не застосовується 
франшиза. Тож у разі настання стра-

хового випадку учасник отримує пов-
ну виплату за кожен пошкоджений 
гектар чи втрачений центнер урожай-
ності. При цьому виплата відшкоду-
вання відбувається достатньо опера-
тивно: протягом п’яти робочих днів 
після повідомлення про страховий 
випадок організовується огляд посівів 
і за його результатами оформлюється 
страховий акт. Страхове відшкоду-
вання нараховується протягом семи 
днів після складання страхового акта. 
Детальніше з процесом нарахування 
та виплати відшкодування допоможе 
ознайомитися приклад, наведений у 
даній статті. Виплата відшкодування 

Віктор Андрійчук, начальник управління анде-
райтингу АТ «СК «АХА Страхування»

Лариса Бондарєва, член Правління Креді 
Агріколь Банку, відповідальна за корпоратив-
ний бізнес, СМБ та агрі-агро
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відбувається або шляхом погашен-
ня зобов’язань за кредиторською 
заборгованістю перед фінансовими 
партнерами, або ж напряму учаснику 
програми. Це дозволяє забезпечи-
ти учасникам програми зручність та, 
знову ж таки, зменшити документо-
обіг й операційні витрати.

Іншою вагомою перевагою програми є 
проведення огляду посівів та врегулю-
вання збитків незалежними сертифіко-
ваними експертами, не пов’язаними ні 
з фінансовими, ні зі страховим партне-
ром учасника програми «Ваш урожай 

— наша турбота». у такий спосіб забез-
печується об’єктивність та прозорість 
продукту, що безпосередньо впливає 
на ефективність програми. 

Хто ж може стати учасником про-
грами? Згідно з умовами підключи-
тися до програми можуть сільгосп-
виробники, чиї посіви кукурудзи 

знаходяться у Київській, Вінницькій, 
Полтавській та Черкаській областях. 
Ці області було обрано з огляду на 
актуальність погодних ризиків та ве-
ликі площі, зайняті під посівами куку-
рудзи. Важливою умовою є однак те, 
що учасник повинен фінансуватися 
у компанії «Сингента» та/або у Креді 
Агріколь Банку. Щоправда, компанія 
«Сингента» розглядає фінансування в 
рамках програми в широкому розу-
мінні — до уваги береться загальний 
обсяг придбаної продукції: вартість 
будь-яких насіння та ЗЗР компанії 
«Сингента», придбаних на умовах то-
варного кредиту. Використання техно-
логій, призначених лише для вирощу-
вання кукурудзи, не є обов’язковою 
умовою для участі в програмі. 

Якщо сільгоспвиробник відповідає 
таким умовам та бажає взяти участь 
у програмі, то йому необхідно подати 
заявку до 15 травня поточного року 

одному з фінансових партнерів (компа-
нії «Сингента» чи Креді Агріколь Банку). 
Для цього виробник заповнює спеці-
альну анкету та додає свою техноло-
гічну карту, форму 50 с/г за останні 3 
роки, а також карти-схеми полів, посі-
ви на яких будуть застраховані. 

Загалом програма «Ваш урожай — 
наша турбота» є новим форматом для 
українського ринку, але всі партнери 
проекту сподіваються, що вона справ-
ді допоможе нашим сільгоспвиробни-
кам впевнено інвестувати у виробни-
цтво і розвиватися. Можливо, саме 
формат відповідального партнерства 
зможе стати ключем до розвитку 
агрострахування в україні, й аграрії 
матимуть змогу користуватися тими 
ж перевагами, що й їхні колеги у США 
та країнах Європи. За таких умов ми 
будемо готовими до змін та не ризи-
куватимемо своїм зростанням через 
погодні умови.

 1 200 000 грнта/або1 800 000 грн

заява до 15 травня 
на участь у програмі кожному з ваших фінансових партнерів: компанії «Сингента» та Креді Агріколь Банк

розрахунок і виплата страхової премії

1 800 000 × 4 % + 1 200 000 × 4 % = 72 000 + 48 000 = 120 000 грн

Загальна посівна площа:
500 га

Витрати на вирощування  
згідно з технологічною картою:

3 500 000 грн/500 га або  
7000 грн/га

Фінансування від партнерів:  

1 800 000 + 1 200 000 = 
3 000 000 грн або 6000 грн/га

60 000 грн  36 000 грн 24 000 грн

настання страхової події та виплата відшкодування

До розрахунку береться до уваги 100 % усієї площі посівів, тобто 500 га 
[Площа покриття: 500 га. Страхова сума: 3 000 000 грн або 6000 грн/га]*

+

ФАЗА І (Від початку страхування до 1 липня)

Пошкоджено поле 200 га. Розмір страхового відшкодування: 
200 га × 6000 грн/га = 1 200 000 грн

+ 1 200 000 грн

* Страхова сума не повинна перевищувати суму фінансування або витрати на вирощування. До розрахунку береться менший показник.

50 % 50 %

приклад, Як працює проГрама
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ВАШ УРОЖАЙ — 
НАША ТУРБОТА

•	 Фінансування
•	 Товарні кредити
•	 Страхування

Комплексна програма для агробізнесу від:

АТ «СК «АХА Страхування»
Ліцензія Держфінпослуг серiя АЕ № 
284436 від 18.03.2014

Консультаційний центр  
тел.: 0 800 30 272 3
Безкоштовно в межах україни з усіх телефонів

272 – з мобільного
(загальна вартість дзвінка 2,15 грн  
з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного  
фонду незалежно від тривалості розмови)

www.axa-ukraine.com

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛь БАНК»
Ліцензія НБу №99 від 12.10.2011

Консультаційний центр 
тел.: 0 800 30 5555
Безкоштовно в межах україни з усіх телефонів

www.credit-agricole.ua

Олег Гусєв
Менеджер з розвитку бізнесу в регіонах 
Центр-Захід

+38 067 555 25 30

Ксенія Городецька
Молодший менеджер з розвитку бізнесу

+38 067 555 26 45

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в україні

www.syngenta.ua

За сприяння:
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З 2017 РокУ ДЛя біЛьШої ГнУчкоСті та кРащої віДПовіДноСті новиМ ПотРебаМ 
аГРаРіїв У РаМкаХ ПРоГРаМи «ФоРваРД ПЛюС» З’явЛятьСя нові оПції УПРавЛіння 
ціновиМи РиЗикаМи на вибіР УчаСника

наталіЯ скуратівська
Спеціаліст відділу «Фінансових рішень»

на глобальному сировинному 
ринку не обов’язково мати 
продукцію, щоб брати участь у 

біржових торгах. Власне, переважна 
частина біржового обороту — це опе-
рації, що не закінчуються фізичною 
поставкою товару, інвестори купують 
та продають лише контракти-зобов’я-
зання з метою отримання прибутку і 
ніколи «по-справжньому» не відван-
тажують зерно. Однак сільгоспви-
робникам попри таку, здавалось би, 
абстрактність не слід ігнорувати бір-
жовий ринок, тому що він впливає на 
результати їхньої діяльності так само 
сильно, як і погодні умови. Причому 
вплив цей відбувається через один 
із ключових факторів прибутковості 
підприємства — ціну на внутрішньо-
му ринку. Постає питання, якщо такий 
устрій неможливо змінити, як можна 
ним керувати, як спрямувати в по-

трібне для себе русло? Виявляється, 
зробити це можна за допомогою різ-
номанітних фінансових інструментів, 
найбільш ефективними та простими 
серед яких є ф’ючерсні та форвардні 
контракти для продажу майбутнього 
врожаю. За кордоном фермери ко-
ристуються цими інструментами зав-
дяки послугам спеціалізованих посе-
редників, партнерським програмам, 
пропозиціям трейдерів тощо. Саме 
так агропідприємствам вдається за-
безпечити собі фінансову стабільність. 
українським аграріям також слід 
звернути увагу на такі можливості, 
тому що вони вже успішно працюють 
на нашому ринку.

більше опцій длЯ кукурудзи

Ще в 2014 році компанія «Сингента» в 
україні представила програму «Фор-

вард Плюс», і сільгоспвиробники от-
римали доступ до практик із продажу 
майбутнього врожаю, аналогічних до 
світових. Дана програма залишається 
актуальною і в 2017-му та пропонує 
всім охочим сільгоспвиробникам — 
клієнтам компанії «Сингента» прода-
вати свій майбутній урожай кукурудзи 
навесні та протягом усього сезону 
бути захищеними від ризику падіння 
ціни на зерно. Так, ціна контракту фік-
сується у доларах США з прив’язкою 
до Чиказької товарної біржі й не опу-
ститься нижче зафіксованого в контр-
акті рівня, навіть якщо ціни на ринку 
знизяться. Якщо ж ціни на Чиказькій 
товарній біржі зростуть — сільгосп-
виробник має право один раз зафік-
сувати вищий рівень ціни. З таким 
механізмом програма пропрацювала 
3 сезони поспіль і була вельми акту-
альною та ефективною, адже весь 

нові МожЛивоСті «ФоРваРД ПЛюС» 
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цей час ринок кукурудзи перебував 
у тривалому падінні. За допомогою 
програми «Форвард Плюс» учасники 
не лише могли зафіксувати кращі ціни 
на майбутній урожай кукурудзи на по-
чатку маркетингового року, але й де-
кому вдавалося фіксувати тимчасові 
підвищення ціни протягом сезону і за 
його результатами «ловити» піки рин-
ку. Тож наш «форвард» знайшов від-
гук на ринку та своє місце у стратегіях 
продажу сільгоспвиробників.

Власне, за ці три сезони змінилася 
не стільки ситуація на ринку, скільки 
самі українські сільгоспвиробники — 
вони почали краще розуміти механіз-
ми ф’ючерсного ринку, розбиратися 
в цінових тенденціях, мають певний 
практичний досвід. Саме тому з се-
зону-2017 для більшої гнучкості та 
кращої відповідності новим потребам 
аграріїв у рамках програми «Форвард 
Плюс» з’являться нові опції управлін-
ня ціновими ризиками на вибір учас-
ника. Наприклад, окрім стандартної, 
описаної вище можливості отримати 
необмежене зростання у випадку рос-
ту цін, тепер учасник зможе обирати 
ліміт потенційного зростання у 20 або 
40 доларів за тонну, залежно від своїх 
ринкових очікувань. Ця опція має наз-
ву «МінМакс» і передбачає, що більше 
обмеження потенційного зростання 
пов’язане з захистом від меншого ці-
нового ризику в рамках контракту, що, 
в свою чергу, дозволяє запропонува-
ти вищу початкову ціну на сільгосп-
продукцію. 

Ще одна опція, доступна в рамках 
програми цього року, — це можли-
вість продати свій майбутній урожай 
кукурудзи за фіксованою в доларах 
США ціною без можливості її підви-
щити. Однак тут є приємний бонус від 

компанії «Сингента» — восени, після 
поставки продукції, учасник програ-
ми отримує додатково 200 гривень за 
кожну відвантажену тонну у вигляді 
ваучера. Такий варіант співпраці підій-
де для тих, хто не вірить у зростання 
ціни на ринку і хоче зафіксувати мак-
симально можливу ціну навесні. 

тепер ще й длЯ пшениці

Від самого початку роботи «Форвард 
Плюс» сільгоспвиробники запитува-
ли нас, чи можна продати в рамках 
програми майбутній урожай пшени-
ці? І це не дивно, адже пшениця, як і 
кукурудза, є важливою культурою в 
сівозміні українських агровиробни-
ків. Для втілення цієї ідеї знадобило-
ся дещо більше часу, щоб перевірити 
можливість використання найбільшої 
біржі, де торгується пшениця (євро-
пейська біржа Euronext), врегулювати 
валютні питання (контракти на цій бір-
жі укладають в євро/тонну) тощо. Але 

минулого року в тестовому режимі 
було реалізовано програму продажу 
майбутнього врожаю пшениці з фікса-
цією ціни в доларах навесні та фізич-
ною поставкою влітку. Пропозиція не 
передбачала можливості перефіксації 
вищої ціни у випадку її зростання на 
ринку, однак по аналогії з доступною 
можливістю для кукурудзи після по-
ставки учасник додатково отримував 
від «Сингенти» 200 гривень за кожну 
відвантажену тонну у вигляді ваучера. 
Така опція залишається доступною і 

в цьому сезоні, а також із цього року 
сільгоспвиробники зможуть застосу-
вати традиційний механізм програми 
«Форвард Плюс» для продажу май-
бутнього врожаю пшениці. Йдеться 
про те, що учасник програми може 
продавати навесні пшеницю майбут-
нього врожаю за ціною, зафіксованою 
у доларах США з прив’язкою до біржі 
Euronext. Стандартно ціна на зерно 
для учасника не опуститься нижче за-
фіксованого в контракті рівня, однак 
у разі зростання цін на біржі учасник 
має право один раз перефіксувати ви-
щий рівень ціни. Варто зауважити, що 
на відміну від варіанта з кукурудзою, 
для пшениці зростання фіксується у 
форматі євро/тонну через специфіку 
біржі, а вже потім конвертується у до-
ларовий еквівалент. Сподіваємося, що 
«Форвард Плюс» на пшеницю буде не 
менш ефективним, ніж на кукурудзу, і 
також знайде своє місце у стратегіях 
продажів наших клієнтів.

Для усіх опцій програми «Форвард 
Плюс», доступних цього сезону, мі-
німальна партія контракту становить 
500 тонн, а можливі способи постав-
ки — FCA (завантажено в вагон) та 
CPT (доставлено в порт). Контракт у 
рамках програми можна укласти з 
01.03.2017 по 31.05.2017. Період від-
вантаження продукції залежить від її 
типу: для кукурудзи — це жовтень-ли-
стопад, а для пшениці —з липня по ве-
ресень (чіткіші строки прописуються в 
контракті в індивідуальному порядку). 

Звичайно, щоб учасник програми не 
залишався сам на сам із коливаннями 
цін на біржі та ринковими тенденція-
ми, в рамках усіх опцій програми пе-
редбачена консультаційна підтримка 
від професійних незалежних аналіти-
ків, що включає періодичні телефонні 
повідомлення про стан ринків, гарячу 
лінію, розсилки тощо. 

у рамках програми «Форвард 
плюс» з’являться нові 

опції управління ціновими 
ризиками: відтепер учасник 

зможе обирати ліміт 
потенційного зростання у 

20 або 40 доларів за тонну, 
залежно від своїх ринкових 

очікувань 

учасник програми може 
продавати навесні пшеницю 

майбутнього врожаю за 
ціною, зафіксованою у 

доларах сша з прив’язкою 
до біржі Euronext. Ціна 
на зерно для учасника 
не опуститься нижче 

зафіксованого в контракті 
рівня, однак у разі 

зростання цін на біржі 
учасник має право один раз 
перефіксувати вищий рівень 

ціни

аби учасник програми не 
залишався сам на сам із 

коливаннями цін на біржі та 
ринковими тенденціями, в 
рамках усіх опцій програми 
передбачена консультаційна 
підтримка від професійних 

незалежних аналітиків
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«Форвард плюс» та аГрарні 
розписки

Коли йдеться про продаж майбутньо-
го врожаю, неможливо не згадати ще 
одну актуальну пропозицію, котра до-
ступна у 8 областях україни, — аграр-
ні розписки. Коротко нагадаємо, що 
аграрні розписки — це комплексний 
інструмент, що дозволяє сільгоспви-
робникам отримувати фінансування 
від постачальників (у грошовому ви-
разі чи у вигляді товарного кредиту) на 
вигідніших умовах з використанням 
у якості застави свого майбутнього 
врожаю. Оскільки майбутній урожай є 
заставою, його необхідно оцінювати в 
грошовому вимірі на момент оформ-
лення розписки, і, звісно, сільгоспви-
робник зацікавлений у тому, щоб ме-
ханізм ціноутворення був гнучким, бо 
невідомо, як зміниться ціна на ринку 
до фізичного відвантаження продукції 

(чи її продажу у випадку застосування 
фінансової аграрної розписки). З іншо-
го боку, кредитор зацікавлений у тому, 
щоб повернути повну суму кредиту в 
обумовлені строки, а не втратити на 
продукції, яка подешевшала за час дії 
розписки. у випадку з оформленням 
аграрної розписки з компанією «Син-
гента» механізм «Форвард Плюс» та 
його опції допоможуть обом сторонам 
задовольнити свої потреби. Так, сіль-
госпвиробник обирає опцію «Форвард 
Плюс», залежно від своїх ринкових 
очікувань, щоб мінімізувати цінові ри-
зики продавця майбутнього врожаю, 
а «Сингента» використовує фінансові 
можливості, доступні великій міжна-
родній компанії, для захисту від роз-
ділених із продавцем цінових ризиків 
у рамках контракту. Така взаємови-
гідна співпраця дозволяє користува-
тися перевагами аграрних розписок, 
не ризикуючи основним — вартістю 

вирощеної сільгосппродукції. До сло-
ва, переваг у аграрних розписок дуже 
багато, а при роботі з «Сингентою» це 
ще й додатково 4 % знижки при по-
гашенні довгострокового товарного 
кредиту розпискою, а також можли-
вість отримання авансом до 30% від 
суми розписки в грошовому виразі 
навесні. 

Підбиваючи підсумок усіх пропозицій 
для вигідного продажу майбутнього 
врожаю, хочеться зауважити, яку б із 
них не обрав сільгоспвиробник, «Фі-
нансові рішення» компанії «Сингента» 
забезпечать усю необхідну підтримку 
та якісний супровід впродовж роботи 
за програмою. Більше того, ми праг-
немо до довгострокового партнер-
ства і завжди готові допомогти пора-
дою чи обговорити нові можливості 
роботи. 

переваг у аграрних 
розписок дуже багато, а 
при роботі з «сингентою» 
це ще й додатково 4 % 
знижки при погашенні 

довгострокового товарного 
кредиту розпискою, а також 

можливість отримання 
авансом до 30% від суми 

розписки в грошовому виразі 
навесні

можливості в рамках «Форвард плюс» у 2017 році



ВПЕВнЕнісТь

ВизначЕнісТь

«ФОРвАРд ПлюС» — це 
СТАбільніСТь ТА вПевненіСТь  
У неПеРедбАчУвАнОМУ СвіТі
 
Компанія «Сингента» надає можливість  
надійно інвестувати в майбутній урожай із  
впевненістю в отриманні прибутку
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СвоїМи вРаженняМи віД Роботи За ПРоГРаМою «ФоРваРД ПЛюС» ДіЛитьСя 
вЛаСник СФГ «Ревік» ДМитРо Ревенко

дмитро ревенко
Власник СФГ «Ревік» 

пане дмитре, розкажіть про 
ваше Господарство.

Наше селянське фермерське гос-
подарство «Ревік» має в обробітку 
близько 5 тис. га землі, що розташо-
вані в Харківській області. Вирощу-
ємо чотири культури: 15 % займає 
соняшник, 30 % — озима пшениця, 
30 % — кукурудза, решта — ячмінь. 
Років п’ять тому ми обробляли 10 тис. 
га, але вирішили скоротити кількість 
землі на користь вдосконалення тех-
нології, зокрема, ми поліпшили якість 
обробітку, збільшили кількість добрив, 
що вносяться, засобів захисту рослин, 
оптимізували строки виконання всіх 
робіт. Вирішили, що для нас головним 

є не кількість, а якість. Торік запустили 
в роботу власну зерноочистку, цього 
року ставимо сушарку для кукурудзи, 
розпочинаємо будівництво зернотоку. 
Ще у наших найближчих планах є зве-
дення майданчика із залізничною гіл-
кою, аби мати можливість самостійно 
навантажувати зерно і відправляти 
покупцю. 

Як ви зберіГаєте і реалізовує-
те вирощений урожай?

Виростити добрий урожай — зама-
ло, його треба вигідно продати. На 
мою думку, часи, коли можливо було 
заробити додаткові кошти, зберіга-
ючи весь урожай до зими чи весни, 

вже минули. Немає сенсу так робити. 
Якщо, наприклад, взяти сезон 2016 
року, то ціна насіння соняшнику під 
час збирання була 11 тис. грн/т, а те-
пер, на початку 2017-го, вона не підні-
мається до 11 тис. грн/т і продовжує 
знижуватися. Щодо кукурудзи, також 
ситуація неоднозначна — вона трохи 
зросла у ціні, але водночас її зберіган-
ня обходиться дорожче. Щоправда, 
позаторік після настання нового року 
ціна на кукурудзу трохи зросла… 

суЧасний аГрарій має бути 
економістом. а економіка, Як 
відомо, вимаГає плануваннЯ. 
Як ви будуєте стратеГію про-
дажу врожаю?

іСтоРія УСПіХУ РаЗоМ 
іЗ «ФоРваРД ПЛюС»
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Дійсно, сучасне ведення аграрного 
бізнесу вимагає від нас не лише до-
бре знати, як виростити і зберегти 
врожай, а й розуміти економіку, ло-
гістику, мати навички прогнозування 
і моделювання цінових ситуацій. Тож 
ми для себе вирішили діяти таким 
чином: частину врожаю продавати в 
сезон, частину — навесні, розподіля-
ючи ризики. Десь заробимо більше, 
десь частину втратимо, а в серед-
ньому вийдемо на прийнятні для нас 
показники. 

Є ринкова, світова, ціна на сільгосп-
продукцію, від якої всі відштовхують-
ся. В україні вона формується в пор-
ту, потім вже розходиться по регіонах 
і залежить від віддаленості від порту. 
Цього року в середньому ціна на ку-
курудзу була $150/т. Компанія «Син-
гента», реалізуючи програму «Фінан-
сових рішень» «Форвард Плюс» для 
агровиробників, запропонувала нам 
на початку сезону ціну $155/т з дво-
ма умовами: якщо ціна на ринку зни-
зиться, то нам її залишать на цьому ж 
рівні, а якщо зросте — ми зможемо 
один раз перефіксувати вищу ціну. 
Тобто, у будь-якому випадку ми ви-
граємо і, головне, убезпечуємо себе 
від ризиків. у нас обсяг кукурудзи 
становить близько 10 тис. т, тож за-
контрактувати кілька тисяч тонн зер-
на по цій ціні для нас не становило 
жодних проблем, для кращого управ-

ління ризиками розбили свій об’єм на 
два контракти. Прийшла осінь, і ціна 
збільшилася до $164/т, ми в одному 
договорі її відразу перефіксували. За 
півгодини після цього ціна ще зросла, 
і ми перефіксували у іншому контрак-
ті. На той момент, коли прийшов час 
фізично відвантажувати продукцію, 
ціна на ринку була нижчою. Звичайно, 
100-відсотково вгадати, якою буде 
ціна на ринку, вважаю нереальним. 
Приміром, кілька років тому ціна на 
кукурудзу на початку року була на 
$30/т вищою, ніж у вересні, коли за-
кінчувався час виконання форвард-
них договорів, тому ми і вирішили, 
думаючи стратегічно, укласти фор-
вардний контракт на частину врожаю. 
Цього року за програмою «Форвард 
Плюс» ми плануємо реалізувати при-
близно 30 % кукурудзи, решту прода-
ватимемо за іншими схемами.

Чи були труднощі при реаліза-
ції цієї проГрами?

Так, були певні труднощі. Йдеться про 
логістику. Поставку зерна ми забезпе-
чуємо самостійно, і вона «прив’язана» 
до певних елеваторів, обраних і вка-
заних на початку сезону у контракті, 
і якщо це державний елеватор, то з 
ним виникають проблеми, які охарак-
теризую так: «неефективна робота». 
То немає вагонів, якщо вагони є, то 
не можуть навантажити, та безліч ін-

ших «відмазок», які гальмують процес. 
Тоді як на приватних елеваторах все 
чітко організовано — заплатив гро-
ші й отримав результат. До того ж ця 
ситуація стала ще одним аргументом 
на користь рішення будувати власну 
залізничну гілку, аби уникнути таких 
проблем.

Які ваші враженнЯ від уЧасті в 
проГрамі «Форвард плюс»? за-
доволені результатом?

Мої враження можна охарактеризу-
вати двома словами: оперативно та 
зручно. Все вирішується в телефон-
ному режимі та за допомогою Інтерне-
ту. Результат — мінімізація ризиків від 
зміни цінової ситуації на зерно — кон-
че важливий для нашої компанії, осо-
бливо в часи економічної кризи. Так, 
«живих» грошей ми не отримуємо, на-
томість, виконавши умови контракту, 
ми забезпечуємо всі наші потреби у 
високоякісному насінні та засобах за-
хисту рослин, до того ж за бонусною 
ціною, а на них, до речі, треба було 
б також витрачати обігові кошти, що 
після скасування пільгового оподатку-
вання робити складно. Тож, якщо ця 
програма буде діяти й далі — будемо 
брати в ній участь і радитимемо це ро-
бити своїм колегам.
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анаЛіЗ СвітовиХ тенДенцій і ПРоГноЗУвання ціни на важЛивиХ ДЛя УкРаїни 
РинкаХ оЗиМої ПШениці, кУкУРУДЗи, Сої, РіПакУ та ячМеню ДаСть ЗМоГУ 
аГРаРіяМ ПРийняти ПРавиЛьне РіШення щоДо РеаЛіЗації МайбУтньоГо 
вРожаю

вРожай 2017: ФоРваРДний 
контРакт чи ЗбеРіГання вРожаю?

Б ільшість українських виробни-
ків ще на початку календарного 
року з впевненістю можуть ска-

зати, що саме вони сіятимуть навесні. 
Як правило, вибирають між трьома 
основними культурами: кукурудза, 
соняшник і соя. Кожне підприємство 
робить власний вибір, ураховуючи 
кліматичні умови свого регіону, за-
безпеченість необхідною технікою, 
потреби у капіталі та технології виро-
щування. 

З великою ймовірністю можна ска-
зати, що у цьому році в україні знову 
рекордними будуть площі під соняш-
ником, і, відповідно, високими потен-
ціал врожаю і пропозиція цієї культу-
ри на ринку, що позначиться на цінах. 
Водночас на ціни сої впливатимуть 
Сполучені Штати Америки, оскільки 
згідно з офіційною статистикою США 
для більшості американських вироб-
ників аграрної продукції пшениця вия-
вилася збитковою, кукурудза — майже 

на рівні собівартості, лише соя змогла 
дати хоч якийсь прибуток. Таким чи-
ном, американські фермери планують 
розширити кількість посівних площ 
під цією культурою. Зупинимося де-
тальніше на кожному з важливих для 
українських аграріїв ринків та цінових 
тенденціях цього сезону.

пшеницЯ: основні орієнтири

Ця зернова культура є однією з клю-
чових для україни — площі під пшени-
цею в нашій країні перевищують 6 млн 
га. Ринок пшениці не є простим для 
аналізу, оскільки на ньому 9 основних 
країн-експортерів, які відповідають за 
світовий баланс, і необхідно слідкува-
ти за ситуацією у кожній із них. Окрім 
того, треба контролювати, що відбу-
вається в основних покупців пшени-
ці, тобто імпортерів. Дійсно, ще дуже 
рано говорити, куди саме рухатимути-
ся ціни на пшеницю, оскільки питання 
перезимівлі залишається відкритим, 

те саме стосується і якості. Проте вже 
сьогодні можна виділити для себе де-
які орієнтири щодо нового врожаю 
пшениці:

1. європейський союз. Через сильні 
дощі навесні та влітку минулого року 
ЄС втратив понад 16 млн т пшениці, 
найбільше постраждала Франція, де 
втрата становила 13 млн т. Необхідно 
розуміти, що у 2017 році за сприятли-
вих погодних умов урожай у ЄС зро-
сте щонайменше на 10 млн т і, відпо-
відно, пропозиція пшениці на ринку 
також.

2. рекордні перехідні запаси пшениці 
в росії. Коли йдеться про цю зернову 
культуру, то найближчим конкурентом 
україни на світовому ринку є Росія. 
Якщо 2016 рік для ЄС, як зазначалося 
вище, виявився важким, то для Росії 
він, навпаки, позитивний, їй вдалося 
зібрати рекордний урожай пшениці. 
Однак країна не в змозі експортувати 

андрій новосьолов
Консультант аналітичної компанії Agritel
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весь надлишок зерна, що призведе до 
зростання перехідних запасів, а в на-
ступному сезоні, тобто у 2017/18 МР, 

— до високої пропозиції пшениці з боку 
Росії. Враховуючи той факт, що вона є 
найбільшим нашим конкурентом, це по-
значиться на цінах в україні.

3. індія: експортер чи імпортер? 
Традиційно Індія виступає експорте-
ром на ринку пшениці. Проте про-
блеми з урожаєм у 2015 та 2016 ро-
ках призвели до того, що ця країна 
перетворилася з експортера на чи-
стого імпортера. уряд Індії спочатку 
знизив імпортне мито на пшеницю з 
25 до 10 %, а потім і зовсім його ска-
сував. у 2016-му країна стала одним 
із основних покупців української пше-
ниці, що суттєво підтримувало наші 
внутрішні ціни. Проте тепер місцеві 
індійські виробники відреагували на 
таку ситуацію і вирішили збільшити 
площі під пшеницею, що призвело до 
зростання площ на 4 % порівняно з 
минулим роком. Відповідно, є імовір-
ність, що у 2017 році Індія буде імпор-
тувати значно менше, у тому числі й з 
україни…

Дійсно, перші орієнтири на ринку пше-
ниці говорять самі за себе. Саме через 
них трейдери пропонують на новий 
урожай ціну в середньому на 15 $/т 
меншу від цін на старий урожай. Вплив 
погодних факторів може змінити кар-
тину, але необхідно розуміти, що за 
нормальних погодних умов світовий 
баланс буде важчим, ніж у 2016 році. 
Особливо це стосується україни, якщо 
взяти до уваги зростання врожаю в ЄС, 

великі запаси в Росії, а також менший 
попит на пшеницю з боку Індії. 

З огляду на це частину врожаю пше-
ниці варто продавати саме за фор-
вардним контрактом, що дозволить 
зафіксувати ціну до початку впливу 
відповідних чинників після збирання 
врожаю.

ріпак: стрімке зростаннЯ цін

Ріпак, як і ячмінь, є однією з тих куль-
тур, яка приносить перші гроші й 
фінансує усю подальшу збиральну 
кампанію. Як же краще його реалі-
зовувати? Коли йдеться саме про цю 
культуру, то дуже знаковим залиша-
ється такий показник, як відсутність 
ГМО. Це особливо важливо при укла-
данні форвардних контрактів, оскіль-
ки від того, ГМО чи не ГМО-ріпак Ви 
маєте, буде залежати експортний на-
прямок і, звісно, кінцева ціна. 

Які ж основні орієнтири на 
цьому ринку?

1. стрімке зростання цін на біржі 
Euronext. Насправді для україни це 
позитивний сигнал, яким би дивним 
це Вам не здалося, але наші внутрішні 
ціни на ріпак дуже корелюють із бір-
жою Euronext. Звісно, це пов’язано з 
тим, що більша частина українсько-
го ріпаку експортується в країни ЄС. 
Світовий баланс останнього у 2016 
році похитнувся — у більшості кра-
їн відбулося зниження виробництва. 
Це призвело до стрімкого зростання 
світових цін протягом зими. В україні 
це зростання не було відчутно, оскіль-
ки сезон ріпаку вже був завершений. 
Однак це позитивно позначилося на 
форвардних пропозиціях на новий 
урожай. Починаючи з 2-ї половини 
лютого трейдери в україні почали 
озвучувати ціни на рівні 415 $/т СРТ-
порт (експортний контракт).

2. збільшення посівних площ в 
україні. Коли йдеться про новий уро-
жай, необхідно розуміти, що в україні 
суттєво зросли посівні площі під рі-
паком. Дійсно, перше питання — це 
перезимівля та стан посівів, однак 
потенційно валовий збір у нашій країні 
може суттєво зрости, а отже, і вплив 
на ціни в період збору врожаю.

3. Фундаментальний тиск пальмо-
вої олії на всі інші. Як очікує уряд 
Малайзії, виробництво пальмової олії 
протягом квітня — серпня 2017 року 
суттєво зросте і призведе до знижен-
ня цін на 25–30 %. Варто зауважити, 
що пальмова олія — це так званий 
важковаговик в олійному секторі. Так, 

єс: врожай пшениці, у млн т

рослинні олії
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суттєве зниження цін на пальмову 
олію спричинить зниження цін на всі 
інші олії, де ріпакова не є винятком, 
відповідно, це позначиться і на цінах 
на ріпак.  

Необхідно скористатися цією ситуаці-
єю і вже починати продавати ріпак за 
форвардними контрактами, але тільки 
невелику частину врожаю, оскільки 
погодні ризики все ще залишаються 
актуальними.

ЯЧмінь: ЧерГовий рік без  
китаю?

Як вам відомо, 2016 рік для ячменю 
в україні завершився без суттєво-
го зростання цін. Як ми і очікували, 
Китай знизив обсяги імпорту через 
нову внутрішню політику. Натомість 
в україні був рекордний урожай цієї 
зернової культури. Це суттєво вплину-
ло на ціни, особливо в період старту 
збирання врожаю. 

2017 рік не обіцяє бути простим. На 
експортному ринку наша країна за-
ймає 3-тю сходинку після Австралії та 
ЄС. Австралії вдалося зібрати рекорд-
ний урожай, це дозволить їй ще довго 
залишатися на експортному ринку і 
посилювати конкуренцію на світовій 
арені з-поміж експортерів.

у минулому році найкращим страте-
гічним рішенням для ячменю був про-
даж за форвардним контрактом, а не 
зберігання, і в 2017-му на ринку очіку-
ється така ж ситуація… 

кукурудза: Чи буде зростаннЯ 
цін влітку?

Протягом останніх двох років як в 
україні, так і в усьому світі ціни на куку-
рудзу демонструють зростання впро-
довж весни та літа. Фундаментально 
це пов’язано зі збиранням урожаю 
в Бразилії та погодними ризиками, 
посівною компанією в США та логіс-
тичними проблемами в Аргентині. у 
2015 році відбулося зростання цін 
через надмірні опади в США, однак 
після того, як погода стабілізувалася, 
ціни знизилися до попередніх рівнів. у 
2016-му ситуація була діаметрально 
протилежною — почалася посуха в 
США, а також постраждав 2-й урожай 
у Бразилії…

Чим буде відрізнЯтисЯ 2017 рік?

1. китай більше не купує українську 
кукурудзу? Станом на кінець лютого 
2017 року в Китай було відвантажено 
лише 1 судно «Панамакс» з кукуру-
дзою (50 000 т). Насправді для україни 
експорт кукурудзи до Китаю був од-
ним із ключових факторів зростання 
цін протягом минулої весни, оскільки 
на фізичному ринку з’явився додатко-
вий попит у розмірі 2,5 млн т. у першу 
чергу цей фактор стосується старого 
врожаю, але необхідно розуміти, що 
без цього попиту україна може завер-
шити 2016/17 МР із залишками куку-
рудзи на рівні 1,5 млн т, а це, в свою 
чергу, чинитиме тиск на ціни нового 
врожаю.  

2. початок збирання врожаю в 
аргентині. Посівні площі під куку-
рудзою в цій країні зросли на 25 %. 
Після скасування 20 % експортного 
мита аргентинські аграрії вирішили 
за рахунок сої збільшувати посів-
ні площі під кукурудзою. Окрім того, 
що ця країна, як очікується, отримає 
рекордний урожай на рівні 36 млн т, 
девальвація аргентинської валюти та 
дешевий фрахт роблять її дуже кон-
курентоспроможною, що створює до-
датковий тиск на український ринок. 

3. погодні ризики та фонди. 
Незважаючи на важкий фундамен-
тальний баланс у світі, все ж таки 
можна очікувати зростання цін влітку. 
Кукурудза залишається дуже спекуля-
тивною культурою, через те, що май-
же 1/3 частина світового виробництва 

сконцентрована у США. Відповідно, 
погодні ризики одразу можуть при-
звести до суттєвого зростання цін на 
Чиказькій біржі. А ми точно знаємо, що 
між українськими цінами на кукурудзу 
та цінами на неї на Чиказькій біржі є 
висока залежність. Однак з огляду на 
те, що на Чиказькій біржі дуже бага-
то спекулянтів, хедж-фондів і крупних 
компаній, які хочуть заробляти гроші 
на зміні цін, ціна на ринку може як різ-
ко зростати так і стрімко знижуватися. 
Підбиваючи підсумок, можна конста-
тувати, що форвардний контракт на 
новий урожай кукурудзи виглядає до-
сить привабливо, особливо в період з 
травня по липень 2017 року.

соЯ: світове перевиробництво 
проти поГодних ризиків

Традиційно на ринку сої виокрем-
люють 3 країни-експортери: США, 
Бразилія та Аргентина. Враховуючи 
той факт, що україна виробляє та екс-
портує не так багато сої, ми не маємо 
впливу на світові ціни. А ось рекорд-
ний урожай сої у США штовхне світові 
ціни, а також і ціни в україні вниз.

1. південна америка: погодні ри-
зики. Ситуація в Південній Америці 
є одним із ключових факторів, який 
підтримує ціни на сою. Враховуючи 
те, що Бразилія лише почала зби-
рання врожаю у січні 2017-го, тоді 
як Аргентина розпочинає збирання 
лише ближче до квітня, ситуація на 
ринку стосовно врожаю залишається 
невизначеною. Навіть якщо прогнози 
показуватимуть рекордний урожай 

ЧикаГо Фонди: Ф'юЧерс сої
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у Бразилії та високий в Аргентині, 
фермери і трейдери не поспішати-
муть продавати сою, особливо після 
«гарячого» досвіду у квітні 2016 року, 
коли на тлі надмірних дощів постраж-
дав урожай в Аргентині, а ціни зросли 
майже на 100 $/т.

2. Чиказька біржа: фонди. Зважаючи 
на світове виробництво сої та обсяги 
торгівлі цією культурою на Чиказькій 
біржі, можна зробити висновок, що 
соя ще спекулятивніша, ніж кукурудза. 
Саме тому при аналізі ринку сої не-
обхідно звертати окрему увагу на по-
зицію фондів або, точніше, дивитися, 
яку позицію вони займають на ринку. 
Насправді фонди знаходяться у дуже 
«довгій» позиції, це означає, що вони 
зараз купили сою, розраховуючи на 
подальше зростання цін. Однак варто 
розуміти, що рано чи пізно їм дове-
деться закривати свої позиції, особли-
во після того, як зникне ризик впливу 
погоди на врожай у Південній Америці. 
Якщо фонди почнуть закривати пози-
ції — це створить дуже сильний тиск 
на ціни на сою. 

3. посівні площі під соєю у сша: но-
вий урожай. Після того як американ-
ські фермери отримали більше при-
бутку на тонні з сої, ніж з кукурудзи, 
частина з них надаватиме перевагу 
саме сої під час посівної 2017/18 МР. 
Американські аналітичні агентства 
очікують, що посівні площі під цією 
культурою можуть зрости на 5–6 %. 
Відповідно до поточного рекордного 
врожаю з’являється потенціал ще од-
ного високого врожаю, а, можливо, й 
нового рекорду. 

Підсумовуючи, необхідно в першу 
чергу слідкувати за погодними умо-
вами у Південній Америці, а також за 
посівною у США, але при цьому слід 
розуміти, що фундаментально соя 
переоцінена через погодні ризики. 
Без погодних катаклізмів ціни на цю 
культуру можуть суттєво знизитися, 
саме тому варто розподілити цінові 
ризики за допомогою форвардного 
контракту. 

сонЯшник: ще більше 
посівних площ?

За оцінками Мінагрополітики україни, 
врожай соняшнику у 2016 становив 

13,6 млн т. Зважаючи на той факт, що 
виробники не поспішають продава-
ти його насіння, розраховуючи на 
зростання цін, це призводить до фор-
мування великого запасу по всій країні.

Насправді більша частина україн-
ських переробників починаючи з лю-
того 2017 року працюють у кращому 
випадку з маржинальністю на рівні 0. 
Окрім того, в Аргентині вже збирають 
новий урожай соняшнику, який, як очі-
кується, становитиме 3,5 млн т (най-
вищий за 5 останніх років). Великі за-
паси насіння в україні, а також новий 
урожай в Аргентині — це ті фактори, 
які можуть стати переломними для цін. 
Якщо виробники і надалі будуть при-
тримувати продаж, то переробники 
не зможуть використати все доступ-
не насіння на ринку до кінця сезону, а 
отже, це призведе до того, що пропо-
зиція буде вищою за попит. 

Якщо ж говорити про новий урожай, 
то посівні площі в україні можуть зно-
ву перевищити 6,0 млн га. Щоправда, 
дуже важко оцінити об’єктивно пло-
щі під цією культурою, однак цифра 
6,0–6,3 млн га виглядає досить реаль-
ною, особливо на тлі низьких посівних 
площ під озимою пшеницею. 

Досвід 2016 року продемонстрував, 
що коли йдеться про соняшник, то тут 
форвардні контракти не настільки ці-
каві, як щодо інших культур, а збері-
гання соняшнику після збору врожаю 
виглядає досить привабливо.  

підсумок: урожай 2017 року

Таким чином, можемо зробити висно-
вок, що у період з березня по травень 
2017 року є сенс зафіксувати ціну на 
частину нового врожаю пшениці, ячме-
ню та ріпаку за допомогою форвардів, 
обравши оптимальній рівень цін індиві-
дуально для кожного господарства. 

Що ж до пізніх культур, то тут краще 
починати укладати форвардні угоди 
стосовно кукурудзи та сої у період 
з кінця весни по середину літа. Слід 
зауважити, що досвід використання 
форвардів щодо соняшнику в україні 
не завжди дає виробникові позитив-
ні результати, тож ми радимо при-
тримати цю культуру і не фіксувати 
ціну на неї шляхом використання 
форвардних контрактів. Проте вар-
то пам’ятати, що факторів впливу на 
зниження цін на соняшник на даний 
час досить багато.  

 стратеГіЯ продажу врожаю 2017 року
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пане Геннадію, з ЧоГо 
поЧинав сЯ «успіх»?

    –   З невеликого колгоспу на Київщині, 
що мав в обробітку 1500 га землі. 
Наприкінці 1990-х років, у час пере-
творень і реформувань, Олексій Гузій, 
засновник і акціонер АПК «успіх», 
працював з сільськогосподарською 
технікою, зокрема надавав орендні 
послуги. Тоді один за одним колгоспи 
та цукрові заводи оголошували себе 
банкрутами. Мало хто сподівався, 
що сільське господарство виживе. 
Однак Олексій Вікторович повірив у 

майбутнє аграрного бізнесу і на пар-
тнерських засадах взяв в управління 
1500 га землі на базі збанкрутілого 
заводу. Так все починалося.

На сьогодні земельний банк корпора-
ції «успіх» становить 26 тис. га. 85% 
розташовані в Київській, решта — 
в Одеській області. у 2014 році у складі 
групи з’явився новий підрозділ і наша 
гордість — «Елеватор «успіх Рокитне». 
Це сучасний сертифікований комплекс 
потужністю 40 тис. т, який приймає, 
очищує, сушить, зберігає та відванта-
жує залізничним транспортом зерно, 

вирощене в Київській області. 

Таким чином, ми визначили для себе 
два головні напрями діяльності  — 
рослинництво та елеваторні послу-
ги. у рослинництві робимо акцент на 
чотири культури: пшеницю, кукурудзу, 
соняшник і сою. Для розрахунку з пай-
овиками сіємо трохи ячменю. Основні 
культури для нас є бізнес-орієнтова-
ними і,  відповідно, маржинальними. 
Звичайно, дотримуємося сівозміни, 
а  технологічні карти, розроблені на-
шими агрономами, доводять свою 
успішність.

ПіДтРиМка З бонУСоМ 
«УчаСть У ПРоГРаМі «ПіДтРиМка ПЛюС» ДаЛа наШій коМПанії МожЛивіСть 
РеаЛіЗУвати виРощене ЗеРно За виГіДною ціною і ПРиДбати ПоСівний 
МатеРіаЛ та ЗаСоби ЗаХиСтУ З бонУСоМ», — ДіЛитьСя ДоСвіДоМ СПівПРаці 
З коМПанією «СинГента» ГеннаДій ЗаХаРов, ФінанСовий ДиРектоР 
аГРоПРоМиСЛової коРПоРації «УСПіХ»

Геннадій захаров
Фінансовий директор агропромислової 
корпорації «успіх»
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що стало поштовхом до 
реалізації такоГо недешевоГо 
інвестиційноГо проекту?

– Елеватор — це один із інстру-
ментів формування компанією стра-
тегії продажу. Працюючи на аграр-
ному ринку не один рік, ми дійшли 
висновку, що робота зі сторонніми 
елеваторами — це залежність, навіть 
за умови добрих партнерських від-
носин. Вона не дає змоги не тільки 
повноцінно реалізовувати стратегію 
продажу, а й загалом вести бізнес. 
Наше керівництво дотримується 
думки, що високих урожаїв для ком-
панії замало, треба оптимізувати всі 
бізнес-процеси. Саме  тому й було 
прийнято рішення будувати елеватор, 
і відтепер компанія має можливість 
накопичувати потрібні партії зер-
на для великих зернотрейдерів. Ми 
зберігаємо товарну партію стільки 
часу, скільки нам це потрібно, до того 
ж встановлене сучасне обладнання 
забезпечує зменшення собівартості 
обслуговування (приймання, очищен-
ня, доробка та навантаження зерна). 
Це дає змогу перетворити групу на 
вертикально-інтегрований холдинг: 
у нас є земля, у нас є елеватор, де 
зберігається вирощений урожай, і 
є торговий дім, котрий його продає. 
Наступний напрям, який плануємо 
реалізовувати, — переробка. Це дов-
готривалий проект, але водночас, на 
нашу думку, інвестиційно приваблива 
справа.

Якими Фінансовими інстру-
ментами зазвиЧай кори-
стуєтьсЯ компаніЯ?

– АПК «успіх» на сьогодні має 
кредитне плече міжнародного бан-
ку, проте закредитованість нашої 
компанії одна з найнижчих з-поміж 
аграрних холдингів. Вважаємо це 
результатом успішного виробництва 
та сівозміни, а головне — досягнен-
ням балансу між доходами та витра-
тами, який дає можливість покрива-
ти всі видатки і активно розвиватися.

Компанія з 2001-го по 2014 рік ак-
тивно нарощувала земельний банк. 
Коли ж ціна на землю зросла, цей 
процес уповільнився, адже кон-
курентне середовище, особливо 
у  Київському регіоні, зависоке, і 
земля тут використовується для ве-
дення не тільки аграрного, а й інших 
видів бізнесу, до того ж існує повна 
невизначеність з мораторієм на 
продаж землі. Наразі збільшувати 
земельний банк ми вважаємо спра-
вою з високим ризиком, тож акціо-
нери прийняли рішення розвиватися 
не кількісно, а  якісно, технологічно. 
Крім згаданого будівництва влас-
ного елеватора, ми ще кардиналь-
но оновили парк техніки. Приміром, 
тільки торік компанія закупила п’ять 
зернозбиральних комбайнів із 15 
жатками. Результат такої інвестиції 
у вигляді значного приросту врожаю 
ми відчули одразу.

давайте поГоворимо про 
стратеГію продажу виро-
щеноГо вами врожаю, Як 
вона плануєтьсЯ у компанії. 
зокрема, про використаннЯ 
проГрами «Фінансових рі-
шень» від компанії «синГента» 
у рамках цієї стратеГії. 

– Наша корпорація реалізовує про-
дукцію як на внутрішньому ринку, так 
і експортує. Працюємо переважно 
з  великими транснаціональними трей-
дерськими компаніями. Маємо у своє-
му складі, як я зазначав, торговий дім, 
який і опікується продажем зерна. 
у  компанії немає потреби продавати 
зерно якомога швидше. Певна части-
на виробничого циклу фінансується 
з  обігового капіталу, у нас є банківсь-
кий партнер, власний елеватор, тож ми 
тримаємо зерно допоки ціна не збіль-
шиться або буде близькою до ринкової 
і це дасть змогу отримати прибуток. 

Компанію «Сингента» добре знаємо, 
впродовж 10 років ми є її клієнтами — 
купуємо посівний матеріал та засоби 
захисту рослин. Якість і того, й іншо-
го підтверджена не тільки в україні, а 
в усьому світі. І саме світовий досвід, 
який ця компанія принесла до нас, 
свідчить, що продавати лише товар на 
сьогодні замало. Якщо ти хочеш зали-
шатися на ринку і бути його лідером — 
слід продавати пакет або, іншими сло-
вами, товар + технологічний супровід. 
Чи не кожний аграрій в україні знає і 
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продукцію компанії «Сингента», і чима-
лий перелік додаткових сервісів, які є у 
розпорядженні її клієнтів. Особливо за-
уважу про високий рівень навчальних 
семінарів для аграріїв. До речі, саме на 
тематичному семінарі ми й дізналися 
про «Фінансові рішення», які компанія 
«Сингента» пропонує сільгоспвиробни-
кам. Вивчивши всі деталі, ми виріши-
ли спробувати програму «Підтримка 
Плюс» і уклали з компанією угоду.

у Чому суть цієї уГоди і Який 
економіЧний еФект отримала 
апк «успіх», реалізувавши її?

– Суть угоди у наступному: ми 
відвантажуємо товар на умовах, що 
є конкурентними на ринку, і додатко-
во ще отримуємо 200 грн/т у вигляді 
знижки на посівний матеріал та за-
соби захисту рослин, які ми купуємо 
в компанії «Сингента». На наш погляд, 
саме програма «Підтримка Плюс» най-
більш гнучка зі всіх запропонованих, 
оскільки відповідно до укладеної уго-
ди ми могли обрати будь-яку позицію 
з товарної лінійки компанії «Сингента» 
без жодних обмежень по асортименту.

Висловлю свої враження від реалі-
зації цієї угоди. Компанія «Сингента», 
на мою думку, не була зацікавлена 
купувати дешевше нашу сільгосп-
продукцію, заробляючи великі гроші. 
Вона орієнтувалася на те, аби про-
дати сільгоспвиробникам високоякіс-
ний товар — насіння і засоби захисту 
рослин. Відповідно, з її боку не було 
спекуляцій під час визначення індика-
ції ціни на нашу продукцію. Ми добре 
знали ситуацію на ринку, мали контак-
ти з пулом зернотрейдерів, з  якими 
співпрацює і «Сингента», тож резуль-
татом домовленості й стало постачан-
ня зерна за програмою «Підтримка 
Плюс». Я впевнений, угода була вигід-
ною для всіх сторін: для АПК «успіх» 

— це можливість реалізувати зерно 
за вигідною ціною і придбати товар 
за бонусною ціною, а для компанії 
«Сингента» — гарантовано реалізува-
ти свою продукцію. 

Особливу увагу хотів би звернути на 
дуже важливий для бізнесу момент: 
умовами однієї з програм «Фінансових 
рішень» передбачений доступ сільго-
спвиробників до аналітичної інфор-
мації, яку безкоштовно надає неза-
лежна аналітична компанія. В україні 

недостатньо компаній, які можуть 
собі дозволити утримувати у своє-
му складі такі аналітичні відділи або 
звертатися за консалтинговими по-
слугами профільних компаній. Це до-
рого. Компанія «Сингента» впродовж 
дії програми (з березня по жовтень) 
надає аналітичну підтримку і, до речі, 
не конкретно в тій товарній групі, по 
якій вона купує товар, а загалом на 
аграрному ринку. у нас є можливість 
у режимі реального часу спілкуватися 
з людьми, які добре знаються на коти-
руваннях і моніторять ринок.

українські сільгоспвиробники 5–7 
років тому про таке навіть і не знали, 
і не мріяли, а тепер це реалії аграрно-
го бізнесу. Особливо доступ до таких 
інструментів, на мою думку, цікавий 
і  вигідний для невеликих виробників, 
адже відвантажити потрібну партію 
в 500–1000 т під силу навіть тим, хто 
обробляє 300–1000 га землі. 

Добре, що вітчизняний аграрний ри-
нок розвивається, фермери вчать-
ся, слідкують за котируваннями на 
Чиказькій біржі, реагують на них, 
моніторять ситуацію в портах україни 
та на валютному ринку, вирішують ло-
гістичні проблеми. у цей бізнес прий-
шли професійні та компетентні люди, 
а криза робить їх сильнішими, вони 
знають як виживати і розвиватися.

Чи будете пробувати інші 
Фінансові пропозиції компанії 
«синГента»? на вашу думку, 
такі розрахунки  
перспективні?

– Перший досвід використання та-
кого фінансового інструменту виявив-
ся для нашої компанії вигідним, тож 
ми вирішили цьогоріч спробувати ще 
одну програму — «Форвард Плюс». 
Зрозуміло, що в програмах, за яки-
ми поставка відбувається через пев-
ний  час, є ризики. Однак компанія 
«Сингента» передбачила механізм 
захисту від цінових ризиків, викори-
ставши світовий досвід та відповід-
ні фінансові інструменти. укладаючи 
форвардний контракт, сільгоспвироб-
ник отримує ринкову ціну, якщо ціна 
знизиться, то умови не зміняться, якщо 
ж ціна збільшиться — є можливість от-
римати збільшену ціну. Для нас як ком-
панії, по-перше, конче важливо прода-
ти товар з премією, по-друге, нам було 

б цікаво спробувати інструмент захи-
сту від цінових ризиків, ми ніколи за 
такою системою товар не продавали, 
по-третє, аналітична ринкова інфор-
мація є додатковим бонусом. Нам це 
цікаво і, я думаю, що ми цю програму 
реалізуємо. До того ж, якщо говори-
ти про «Форвард Плюс», то в цій про-
грамі ми виступаємо партнерами не 
впродовж дії однієї угоди, а протягом 
тривалого часу: навесні ми укладаємо 
контракт, восени відвантажуємо ви-
рощену продукцію і весь цей період 
ми живемо одним життям. Фахівці 
компанії «Сингента» спостерігають за 
станом наших посівів, надають реко-
мендації щодо технології вирощування, 
ми, своєю чергою, працюємо над тим, 
аби поля були в ідеальному стані. Це 
не контроль, а сторонній незалежний 
погляд, який змушує в хорошому сенсі 
цього слова працювати краще, дивити-
ся, вчитися, ставити запитання і отри-
мувати на них відповіді. у спілкуванні 
немає обмежень, фахівці компанії 
завжди на телефонному та електрон-
ному зв'язку. 

Щодо перспектив, то, безумовно, 
вони є і великі. Такі фінансові механіз-
ми піднімають наші аграрні компанії 
на новий рівень розвитку, дають змогу 
застосовувати якісні продукти і техно-
логії. Був в історії нашої компанії випа-
док, коли через кризу з метою економії 
ми перейшли на неоригінальні препа-
рати. Втративши чимало, ми вирішили, 
що можна економити на будь-чому, 
тільки не на технології. А  маржа, яку 
отримує компанія, є  для бізнесу, по 
суті, метою, з якою він і створювався.

Чи можете ви порекоменду-
вати своїм колеГам-аГраріЯм 
пропоновані компанією 
«синГента» Фінансові інстру-
менти?

– Час довів, що продукти компанії 
«Сингента» — посівний матеріал та 
засоби захисту рослин — уже не по-
требують реклами, для цього вона до-
клала чималих зусиль і отримала ре-
зультат. Якщо говорити про фінансові 
інструменти, то, судячи з тих даних, 
які я бачив на семінарах і отримав, 
спілкуючись зі співробітниками, кіль-
кість учасників програм «Фінансових 
рішень» із кожним роком тільки збіль-
шується. Наразі я не зустрів жод-
ного сільгоспвиробника, котрий би 
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розчарувався в програмі. Кожний 
знаходить для себе бонус — якщо не 
ціновий, то можливість доступу до ви-
сококласних аналітичних інструментів 
та знань про сучасні технології. Адже 
добре відомо, що інформація ціниться 
і коштує дорого, а це з-поміж іншо-
го є поштовхом до розвитку. Я впев-
нений, що наші аграрії намагаються 
впроваджувати найкраще, що є у 
світі. Приміром, для мене дуже цінним 
є спілкування з аналітиками, запро-
понованими компанією «Сингента», 
я маю змогу дізнатися, як проводить-
ся аналіз ринку, як приймаються рі-
шення про продаж. Така аналітична 
підтримка робить нас тільки сильні-
шими.

Добре, що на нашому ринку є такі ком-
панії, як «Сингента». Вона не донор, 
компанія зацікавлена в розвитку влас-
ного бізнесу, але робить це грамотно, 
використовуючи синергетичний ефект 
двох ринків: з одного боку, її знають як 
виробника і продавця посівного ма-
теріалу та засобів захисту рослин, з 
іншого — вона має відносини з міжна-
родними трейдерами і використовує 
це у своїй роботі. у «Сингенти» є чому 
повчитися, для  мене велика честь 
працювати з нею. І я говоритиму про 
це зі своїми колегами.

пане Геннадію, Яким є рецепт 
еФективноГо та успішноГо 
ГосподарюваннЯ від компанії 
«успіх»?

– у моєму розумінні, рецепт — це 
стабільна напрацьована ефективна 
технологія. В україні такого рецепта 
немає. Аби вижити в наших умовах, 
компанія має бути, по-перше, гнуч-
кою, по-друге, диверсифікованою 
не тільки в ринках збуту, а й у всіх 
бізнес-процесах, по-третє, оптимізу-
вати свою діяльність. Це три скла-
дові, які, на мою думку, дають ефект 
і допомагають досягнути певного ре-
зультату. 

На прикладі нашої компанії скажу, 
як змінюються пріоритети і як ми на 
них реагуємо. Як я казав на початку 
нашої розмови, АПК «успіх» активно 
нарощувала земельний банк. Земля 
тоді коштувала $300–500 за гектар 
і ми могли за рік ці гроші повернути, 
в такій інвестиції був сенс. Нині ж 
в умовах наджорсткої конкуренції та 

невизначеності з ринком землі слід 
дуже виважено до цього підходити. 
Далі. Аби зібрати врожай, потрібна 
техніка. Одна справа, коли ти у висо-
кий сезон шукаєш по ринку потрібну 
техніку, домовляєшся про ціну, пере-
живаєш, аби вона вчасно прибула на 
поле і твій урожай не пропав, потім 
таким же чином шукаєш транспорт, 
щоб відвезти продукцію на елева-
тор, переживаєш, аби його прийняли 

і якісно просушили. Зваживши все, 
ми прийняли рішення розвиватися 
не кількісно, а якісно — оптимізувати 
свою діяльність, пристосовуючись до 
ринкових умов. На мою думку, ком-
панії конче важливо бути гнучкою та 
робити правильні висновки з пережи-
тих кризових моментів.
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Даний захід було організовано 
компанією «Сингента», яка є не 
просто постачальником засобів 

захисту рослин та насіння, а виконує 
набагато ширшу місію — формує се-
редовище, сприятливе для розвитку 
прибуткового землеробства шляхом 
застосування нових підходів та аграр-
них інновацій. І поїздка, про яку роз-
кажемо, стала одним із елементів цієї 
місії. Вона виявилася цікавою, пізна-
вальною та корисною як для гостей, 
так і для господарів — кожна зі сторін 
довідалася про щось нове, важливе 
та повчальне. 

збереГти здобуте

Приватну агрофірму «Єрчики», що 
в Попільнянському районі, з 1993 
року (з часу створення) очолює Герой 
україни Володимир Дідківський. За 

радянських часів і аж до 1992 року 
це був колгосп ім. Фрунзе, згодом ре-
організований у приватно-колективне 
підприємство, з 2000-го — приватна 
агрофірма. Господарство обробляє 
5330 га землі, які орендує у близько 
півтори тисячі пайовиків. 

Головний агроном олександр дегтяр 
розповідає: 

— Вирощуємо озимі та ярі зернові, цу-
крові буряки, ріпак, соняшник, кор-
мові культури. Ґрунти забезпечено 
фосфором та калієм. Займаємося 
тваринництвом, що дозволяє нам вно-
сити близько 8–9 т органіки на гектар 
на площі 600–700 га. 

Останній урожай озимої пшениці мали 
на рівні 80 ц/га, позаторік було 85 ц/
га. Цукрових буряків зібрали по 450 

центнерів з гектара, хоча бували роки, 
коли отримували і 600–650.  

Кукурудзи на зерно цього аграрного 
сезону зібрали з площі 1350  га, уро-
жайність 100 ц на круг (близько 90–
92 ц сухого зерна). Соняшник висіва-
ли на 900 га, зібрали по 37 ц на круг. 
Загалом збираємо близько 20  тис. 
т зернових, власних потужностей 
для зберігання вистачає на 10  тис. т, 
в перспективі думаємо розширити. 

Великої рогатої худоби маємо до 3000 
голів, із них 815 дійних корів, решта — 
м’ясне поголів’я, породи  — українсь-
ка чорно-ряба молочна та українська 
червоно-ряба. Ведемо власне племін-
не господарство. Надоюємо близько 
5 тис. т молока на рік, в середньому 
6280 л на корову. Тепер, коли ціни 
на молоко зросли, це для нас стало 

З тУМанноГо аЛьбіонУ —
До ЗаСніженої УкРаїни

в кінці Січня УкРаїнУ віДвіДаЛа ГРУПа ФеРМеРів З веЛикої бРитанії. ПоїЗДка 
віДбУЛаСя на ЗаПРоШення коМПанії «СинГента» в УкРаїні й За ПіДтРиМки 
бРитанСькоГо ПоСоЛьСтва. ГоСті віДвіДаЛи аГРаРні ГоСПоДаРСтва на 
житоМиРщині та ПоЛтавщині, вЗяЛи УчаСть У конФеРенції З ПоЛьовиХ кУЛьтУР 
«МайСтеРня аГРаРія», що ПРовоДиЛаСя У ХаРкові

володимир колюбакін

ФІНАНСОВІ МОЖЛиВОСТІ



Фінансові можливості

121№1/2017

більш вигідно, м’ясо — навпаки, але 
ж якщо маємо бичків, то мусимо їх 
тримати до забійної ваги. ВРХ годує-
мо кукурудзою (закладаємо на силос), 
сінажем, люцерною та концентрова-
ними кормами, які виробляємо знову 
ж таки самі, закуповуємо лише макуху.  

увагу британських хліборобів привер-
нув багатий парк техніки господар-
ства — трактори та комбайни «Джон 
Дір», «Кейс», зернозбиральна техніка 
«Клаас», американські та бразильські 
обприскувачі тощо. Більшість британ-
ських фермерів не можуть таке собі 
дозволити — занадто дорого, та й 
немає потреби закупляти високопро-
дуктивну техніку для їхніх невеликих 
наділів. усталена думка, ніби фермери 
Західної Європи розкошують, не над-
то відповідає дійсності, втім, про це 
трохи згодом. А Олександр Дегтяр 
нарікає, що вітчизняної техніки мало, 

а та що є — недосконала, не від-
повідає сучасним підходам у сільсько-
му господарстві. 

Однак таке багатство було не завжди: 
коли все зароджувалося, на початку 
1990-х, практично не було чим обро-
бляти землю. Водночас до господар-
ства приходили делегації з  інших сіл 
із проханням: «Наші землі стоять не-
оброблені, обробіть їх хоч ви і дайте 
нам за те хоч якусь копійчину чи зер-
нину…» Так, на неофіційному рівні, 
закладалися підвалини майбутніх 
орендних відносин. 

Тепер у господарстві працюють близько 
300 чоловік, хоча керівництво визнає, 
що для ефективного землеробства до-
сить було б і меншої кількості — трид-
цять механізаторів, плюс десятків зо 
два водіїв. А от тваринництво потребує 
набагато більше робочих рук. 

Під час розмови хліборобів з «Єр-
чиків» із гостями торкнулися питання 
ринку землі. Олександр Дегтяр вва-
жає, що держава має контролювати 
використання земельних ресурсів, 
але й власник наділу повинен мати 
право розпоряджатися своєю власні-
стю. З іншого боку, виходить, що селя-
нин набуває лише права продати зем-
лю, але не має можливості її купити, 
відповідно, земля може стати об’єк-
том спекуляцій. Придбати її  зможуть 
лише грошові мішки, вони змовляться 
між собою і не призначать справж-
ньої ринкової ціни, а на селі часто таке 
безгрошів’я, що віддадуть за скільки 
запропонують. Один із британських 
фермерів поставив нібито просте за-
питання, але з глибоким підтекстом, 
поцікавившись чиєю була земля до 
1917 року. Тобто, якщо тоді сільське 
господарство якось існувало на за-
садах приватної власності на землю, 

Зерносховище — кращий фон для групового фото аграріїв! 
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то чому не може зараз? До речі, ПАФ 
«Єрчики» є прикладом того, як у го-
сподарстві зуміли не допустити розва-
лу і не лише зберегли набуте, а й бага-
тократно його примножили.…   

поЧни з поЧатку — 
поЧни з нулЯ…

Дещо іншу модель розвитку демон-
струє приватне підприємство «ІМ-
ПАК» із смт Андрушівка, яке очолює 
сергій малиновський. 25 років тому 
воно починалося з сімейного госпо-
дарства, яке орендувало 7 гектарів 
землі у колгоспу, — практично з нуля, 
а тепер це велике підприємство, яке 
обробляє 4 тис. га в Андрушівському 
районі Житомирщини. 

Вирощують тут озиму пшеницю, куку-
рудзу, сою, ріпак, моркву на поливі за 
спринклерною системою (хто не знає, 
це така сучасна система «розумного» 
поливу), в деякі роки — цибулю. Та го-
ловна фішка господарства — картопля. 
Для неї обладнано сучасні склади, де 
є можливість зберігати до 15 тис. т у 
ящиках, із системою вентиляції, керо-
ваною комп’ютером. Тут постійно пра-
цюють до 130 працівників, а  в сезон 

— до 300. Також є устатковані найсучас-
нішим обладнанням лінії сортування та 

пакування картоплі, котрі англійські 
фермери оцінили дуже високо, оскіль-
ки в своїх господарствах теж вирощу-
ють багато картоплі. 

Загалом підприємство «ІМПАК» ви-
робляє близько 25 тис. т овочевої 
продукції на рік. Втім, зараз виникли 
певні проблеми на картопляному на-
прямі. Зокрема, Сергій Малиновський 
зазначає:  

– Раніше ми засаджували 200 га карто-
плею. Сорти використовуємо в основ-
ному європейські, займалися й насін-
ництвом цієї культури. Проте останнім 
часом ринок помітно «просів», тому 
в наступному аграрному сезоні пла-
нуємо зменшити площі під картоплею 
наполовину, а землі, що звільнюються, 
віддати під зернові. 

Крім того, відчуваємо зміни клімату — 
картопля вже явно потребує зрошен-
ня. Восени, попри всі звичні уявлення 
про осінню погоду, земля суха, ком-
байни разом із картоплею збирають 
багато грудок, які потім потрапляють 
на склад і там лежать до стадії сорту-
вання, займають місце, потрібні зайві 
трудозатрати на їх видалення… Саме 
тому необхідно було створити ще 
одне господарство для вирощування 

картоплі площею 1,5 тис. га на півночі 
області, де більше вологи. 

сьоГоденнЯ сороЧинців

Коли лунає назва «Великі Сорочинці», 
всі одразу згадують знаменитий ярма-
рок та Миколу Гоголя і при цьому заб-
увають, що як за останнього, так і за-
раз, регіон перш за все був осередком 
розвиненого сільськогосподарського 
виробництва. На 4,5 тис. га ріллі пра-
цює фермерське господарство «Ве-
ликосорочинське», очолюване Михай-
лом Харченком, який розповідає: 

— Наше господарство створилося 1997 
року на базі КСП ім. Гоголя. Завдяки 
вдало проведеній реорганізації збе-
регли інфраструктуру, всі напрямки 
діяльності, якими займався колгосп. 
Орендуємо наділи по 3–5 га у 1200 
пайовиків. Збираємо за сезон близько 
2 тис. т соняшнику, стільки ж сої, 10–12 
тис. т цукрових буряків, 5–6 тис. т ози-
мої пшениці, тисячу тонн гороху. По-
льові роботи в господарстві виконуємо 
власною технікою, маємо дві зерноо-
чисні машини для первинної обробки 
зерна, зернові склади. От лише немає 
власної зерносушарки, доводиться во-
зити на досушування на елеватор, а за 
сучасних умов це надто дорого, тому 

Олександр Дегтяр Зерносховища в «Єрчиках» вразили гостей не лише обсягами, а й рівнем оснащення
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зараз гостро стоїть питання споруд-
ження власної зерносушарки. 

у господарстві «Великосорочинське» 
тримають близько 2 тис. голів ВРХ. І 
знов-таки та сама тенденція, за сло-
вами Михайла Харченка, для польо-
вих робіт господарству потрібно не 
більш як 40 працівників, а працюють 
понад 200, в основному в тваринни-
цтві. Тобто, ця галузь для господар-
ства — так само соціальний проект, 
як і бізнесовий, може навіть більше 
соціальний, бо  про малу прибут-
ковість тваринництва в умовах сього-
дення говорять практично всі. 

До речі, про соціальну складову, під-
приємство є головним утримувачем 
соціальної сфери селища, де без 
сприяння місцевих сільських госпо-
дарів давно б усе занепало. Напри-
клад, стоїть тут стародавній храм, збу-
дований ще 1734 року волею гетьмана 
Лівобережної україни Данила Апосто-
ла. Настоятель храму вдячний агро-
підприємству і його голові за те, що 
допомагають підтримувати пам’ятку у 
належному стані. 

у них і у нас

Під час подорожі випала нагода ор-
ганізувати імпровізований круглий 

стіл, на якому гості поділилися вра-
женнями від побаченого й почутого. 
Щодо нашої гостинності, то її, як відо-
мо, відзначають всі, а от з професій-
ної точки зору британських фермерів 
вразили величезні розміри земель, що 
обробляють українські господарства. 
Натомість у них трапляються ферме-
ри і з двома гектарами, сорок і біль-
ше — вже не так багато у кого, а той, 
хто має понад сто гектарів, — уже 
ніби магнат… Ще одним враженням 
від вітчизняного аграрного виробни-
цтва ділиться голова Наглядової ради 
з питань рослинництва Національної 
спілки фермерів Північно-Західного 
регіону Великої Британії Олівер Гар-
рісон: 

– у ваших господарствах дуже багато 
найманих працівників, у той час як у 
Великій Британії законодавчо закрі-
плений високий рівень зарплати і  до-
рога оренда землі, тому наші фермери 
не можуть собі цього дозволити. Ме-
тоди виробництва в україні в основно-
му прогресивні, але не всі працівники 
працюють продуктивно. 

На жаль, у вас немає неурядових 
організацій, які ефективно вплива-
ють на прийняття урядових та зако-
нодавчих рішень в аграрній галузі. 
Щоправда, і у нас вимоги до аграріїв 

часто розробляють люди, які не мають 
жодного уявлення про сільгоспвироб-
ництво. 

Гості наводять такий приклад: недавно 
у них у великій кількості розплодилися 
борсуки, які є переносниками тубер-
кульозу, що призвело до масової заги-
белі худоби, але полювати на борсуків 
законом заборонено. Довелося роз-
горнути широку громадську кампанію 
за участі відомого музиканта з  групи 
Queen, аби домогтися тимчасового 
послаблення цієї заборони. 

Гостей із Британії здивувало, що у 
нас картопля вважається невигідною 
культурою — у них вона вигідна, од-
нак за певних умов. Собівартість ви-
рощування цієї культури у Великій 
Британії доволі висока, тому фермер 
не може собі дозволити вирощувати 
її, не забезпечивши попередньо ринок 
збуту. Контракт на закупівлю картоплі 
зазвичай укладають ще перед тим, як 
її висаджувати. До речі, картоплю та 
інші овочеві культури (буряки, моркву) 
вирощують більшість із учасників де-
легації. 

Так само укладають контракти і  на 
продаж молока, додає фермер 
джордж бейлі, власник господар-
ства, основним напрямом якого є 

Картоплезбиральна техніка ПП «ІМПАК» викликає щиру заздрість британців Стівен Вотсон біля комбайну в «Єрчиках»
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молочне тваринництво. Такий кон-
тракт укладається зазвичай на три 
місяці, якщо виробника не влаштовує 
ціна, яку пропонує покупець, дію уго-
ди не подовжують. 

Джордж Бейлі обробляє 200 га ріл-
лі й тримає 300 корів, водночас зай-
мається виробництвом кормів для ко-
ней. Для країни, в якій кінні перегони 
є невід’ємною частиною національної 
культури, такий бізнес не лише при-
бутковий, а й престижний. Фермер із 
гордістю розповідає, як коні, відгодо-
вані його кормом, виборювали призи 
на загальновідомих змаганнях. А ще 
у  нього викликає подив скорочення 
дійного стада в україні. Його господар-
ство теж пережило складний період 
(три роки поспіль рентабельність мо-
лочного виробництва дорівнювала 
нулю), але корів все ж не вирізали. 

Загалом, підсумовує Олівер Гаррі-
сон, близько 30% аграрної продукції 
англійські фермери реалізовують за 
форвардними угодами і за перші ви-
ручені кошти закуповують міндобрива, 
пальне, насіння та інші ресурси, не-
обхідні для весняних польових робіт. 
Ще  третину продукції продають за 
контрактами після жнив, решта вро-
жаю надходить на вільний ринок. Це 
певним чином убезпечує від різких пе-
репадів ринкової кон’юнктури.  

Дуже велику роль у Британії відіграють 
фермерські кооперативи. Вони мають 
сховища, де члени кооперативу збері-
гають урожай, фермери спільно заку-
повують міндобрива та інші хімікати, 
пальне, запчастини до сільгосптехніки 
оптом, тобто з великою знижкою, а та-
кож надають професійні послуги. 

Спілка, яку представляє Олівер Гар-
рісон, налічує 55 тисяч чоловік разом 
із пенсіонерами. Та хоча британські 
фермери — приватні господарі, але 
мають право на державну пенсію піс-
ля досягнення 65-річного віку. Багато 
з них продовжують працювати у  го-
сподарствах, втім, зауважимо, пенсії у 
них через це ніхто не відбирає і змен-
шити не намагається. 

Зачепили й питання доступу до фінан-
сових ресурсів. у Британії ставка 
рефінансування становить 2,5%, від-
повідно, ставка за кредитом — близь-
ко 3%, якщо й більше, то не набагато. 
На питання, чи змогли б вони господа-
рювати зі ставкою кредиту понад 25%, 
відповідь була негативною. Мужність 
наших виробників, які примудряють-
ся виживати за вкрай несприятливих 
умов, викликала у гостей повагу. 

Стівен Вотсон — не фермер, але 
особа, безпосередньо причетна до 
аграрного виробництва: економіст, 

представник компанії, що надає кон-
сультативні послуги фермерам. у Ве-
ликій Британії цей напрям розвинений, 
тоді як у нас вже багато років не може 
вийти із зародкового стану. З цього 
приводу містер Вотсон розповідає: 

– З 1987 року фермери Великої Бри-
танії мають оплачувати консалтин-
гові послуги, що їм надаються, навіть 
якщо їх надавала урядова служба. 
Безоплатна допомога передбачена 
лише з питань захисту навколишньо-
го середовища. Я пам’ятаю такі часи, 
коли консалтингова допомога нада-
валася безкоштовно, і вважаю, що 
зараз фермери більше цінують наші 
консультації. Тепер фермер не питає, 
що йому робити, а ставить питання 
інакше, цікавлячись, якщо він зробить 
те і  те, скільки йому це коштуватиме, 
буде він у вигоді чи у збитку. Загалом 
люди більше цінують те, за що платять, 
ніж те, що отримують безкоштовно. 
Вважаю, консалтингова служба украї-
ни теж має іти таким шляхом.  

Ще одне цікаве питання стосува-
лося органічної продукції. у нас по-
бутує думка, що це перспективний 
напрямок для українського вироб-
ника, натомість британські ферме-
ри налаштовані набагато спокійніше. 
На їхню думку, це доволі вузька ніша, 
яку вже зайняла невелика кількість 

Сергій Малиновський Більшість учасників делегації самі вирощують картоплю, тому устаткування для її сортування та 
пакування на ПП «ІМПАК» привертає їхню увагу
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виробників. Обсяг ринку невеликий — 
навіть у порівняно благополучній Бри-
танії не всі готові змінити стиль життя 
та ще й платити за це чималі кошти. 

Виробник має пройти неабиякі бюро-
кратичні перепони, аби довести, що 
його продукція справді органічна, таке 
виробництво дуже витратне. А якщо 
на ринку трапляється спад, найперше 
страждають найдорожчі продукти і 
витрати не окуповуються. Саме через 

це після буму органічної продукції, 
що виник років із десять тому, багато 
фермерів повернулися до традиційно-
го виробництва.   

А головна думка, яку висловили ан-
глійські гості, така: попри проблеми, 
українські сільгоспвиробники ма-
ють величезний потенціал. у наших 
аграріїв є можливості для ефектив-
ного виробництва, однак є багато 
невирішених проблем у державній 

політиці. Принаймні виробник зер-
нових та картоплі Білл Вебб хотів би 
попробувати «фермерувати» у нас, 
якби випала така нагода, для нього 
це новий виклик. А от Джордж Бейлі 
ще в школі вичитав у підручнику, що 
у нас роботящі люди, найкращі землі 
й україна годує всю Європу (наша по-
шана і хвала авторам того підручни-
ка!), і тоді це його здивувало, а тепер 
він переконався, що це щира правда!

Джордж Бейлі На виробництвi
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УкРаїна очиМа бРитанців

бРитанСькі аГРовиРобники наЗваЛи оСновні конкУРентні ПеРеваГи 
УкРаїнСькоГо аГРаРноГо біЗнеСУ

ксеніЯ міщенко
Cпеціаліст з корпоративних комунікацій компанії «Сингента»

на зустрічі зі ЗМІ 27 січня в Києві 
британські агровиробники поді-
лилися своїми враженнями від 

візиту українськими аграрними під-
приємствами. Поїздка в україну була 
організована компанією «Сингента» за 
підтримки посольства Великобританії 
в україні.

Переважна більшість запитань на 
заході стосувалася особливостей ве-
дення агробізнесу в Великій Британії 
та оцінки британських гостей україн-
ських підприємств. Оскільки Велика   
Британія через кілька місяців вийде зі 
складу Європейського Союзу, то жур-
налістів цікавило і те, як британські 
фермери працюватимуть без дотацій 
ЄС на сільське господарство.

Олівер Гаррісон, голова Наглядо-
вої Ради з питань рослинництва На-
ціональної Спілки Фермерів північ-
но-західного регіону Англії, розповів, 
що велика частина британських фер-
мерів голосувала за її вихід зі складу 
ЄС. Причин цьому, за його словами, 
є значна забюрократизованість про-
цесу отримання дотацій, зростання 
орендної плати, посилення впливу 
екологічних організацій. Водночас, 
Олівер зазначив, що британські фер-
мери розуміють і труднощі, з якими 
стикнуться при виході їхньої країни з 
європейської спільноти. «Перша про-
блема, яка може виникнути при виході 
Британії з ЄС, — це те, що частка АПК 
складає всього лише 2 % ВВП країни, 

тобто агровиробники не будуть мати 
можливості впливати на ухвалення яки-
хось важливих рішень на законодавчо-
му рівні. Крім того, можуть виникнути 
проблеми й у торгівлі товарами між 
країнами», — повідомив він.

Пан Гаррісон зауважив, що субсидії 
від європейської спільноти створю-
ють більше проблем для британських 
агровиробників, ніж дають можливо-
стей, адже це призводить до зростан-
ня ціни оренди на землю, що негатив-
но впливає на кінцеву собівартість 
вирощеної продукції. На його думку, 
Європейський Союз зараз переживає 
зміни і вже незабаром не зможе пра-
цювати як спільнота. 

Найбільше британських фермерів вра-
зила українська гостинність і якість 
чорноземів. «Земля в україні найкраща 
та найцінніша, — переконаний Олівер 
Гаррісон. — у Британії 30–35 см чорно-
зему, а у вас ми бачили 1 метр родю-
чого шару ґрунту. Я був здивований, як 
українські агровиробники показують 
такі високі результати, маючи багато 
проблем і перепон. Можливо, валюта 
у вашій країні і не найстабільніша, але 
земля тут дійсно найкраща. у Великій 
Британії ми робимо все можливе, щоб 
збільшити родючість землі, але на це 
потрібно дуже багато років». 

Серед перешкод, які заважають 
українським агровиробникам досяг-
нути кращих результатів, британські 

фермери відзначили велику кількість 
найманих працівників, які не є продук-
тивними. «Це незвично для британ-
ських реалій, оскільки оренда землі 
коштує значно більше, так само як і 
оплата праці, — зазначив Стівен Вос-
тон,  агроном-консультант з питань 
агробізнесу. — В україні робоча сила 
дешева, тому є можливість наймати 
більше працівників, втім виникає пи-
тання чи є вони ефективними в госпо-
дарстві. Ми також побачили, що аграрні 
виробники використовують продуктив-
ні методи виробництва, які майже не 
відрізняються від британських».

Британські агровиробники вважають 
основними складовими успіху агро-
виробництва хороші технології та ме-
неджмент. Тому вбачають величезний 
потенціал в українському агробізнесі. 
«В українських фермерів  є можли-
вості виробляти якісну продукцію, що 
матиме попит. Політичні негаразди 
мають безперечний вплив на веден-
ня агробізнесу. Втім хороша земля і 
дешева оплата праці — це українсь-
ка конкурентна перевага, — зазна-
чив  Біл Вебб,  виробник  зернових та 
картоплі. — Звісно, британські фер-
мери працюють з 3 % ставкою креди-
тування, що набагато поліпшує умови 
ведення аграрного бізнесу. Однак те, 
що ви можете досягати таких високих 
результатів без будь-яких державних 
дотацій, свідчить про те, що українсь-
кий бізнес має всі шанси до посилен-
ня своїх позицій на світовій арені».

ФІНАНСОВІ МОЖЛиВОСТІ

Підписуйтесь на оновлення нашої 
сторінки у Facebook, щоб одним 
із перших дізнаватись найсвіжіші новини 
від компанії «Сингента» про інновації
 у галузі рослинництва і захисту рослин, 
сучасні технології щодо вирощування 
різних культур, провідний світовий 
та український досвід агровиробництва 
та багато іншого.
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Сприяти підвищенню 
біологічного розмаїття 
на 5 млн гектарів землі 

сільськогосподарського 
призначення

Запровадити справедливі 
умови праці в усіх ланках 
логістичного ланцюжка

Підвищити середню 
продуктивність основних культур 

світу на 20 % без збільшення 
посівних площ, водоспоживання 

чи засобів виробництва

допомогти 20 млн дрібних 
фермерів підвищити 

ефективність своїх господарств 
на 50 %

Покращити родючість 
10 млн гектарів землі 

сільськогосподарського 
призначення, яка перебуває на 

межі деградації

навчити 20 млн працівників 
фермерських господарств 

правил безпечного виробництва, 
особливо в країнах, що 

розвиваються

Одна планета — шість зОбОв’язань

сьогодні як ніколи світ потребує 
сільськогосподарських виробників, які добре 
знають свою справу. До 2050 року у світі 
буде на два мільярди більше людей, яких 
треба годувати. Проте вже зараз ресурси 
нашої планети занадто перевантажено.

для вирішення продовольчої проблеми світ повинен віднайти такі способи 
ведення сільського господарства, щоб не використовувати додаткові ресурси. 
немає іншого способу убезпечити своє майбутнє — для вашого бізнесу, 
нашого бізнесу, світу.


