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29 ВЕСНА В САДУ

30 ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

В Україні найпоширенішими ефіроолійними культу�
рами є коріандр, кмин, м'ята, аніс, фенхель, троянда,
лаванда, шавлія. 

33 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО
РІПАКУ

Ярий ріпак успішно культивують у зонах, ризико�
ваних щодо вирощування озимого ріпаку. Він є
також доброю страховою культурою, позаяк у ро�
ки, коли озимий ріпак вимерзає, його площі
можна пересівати ріпаком ярим. 
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36 ТЕХНОЛОГІЯ УТРИМАННЯ ОВЕЦЬ 

Економічні показники вівчарства багато в чому зале�
жать від способу утримання.

38 МОДУЛЬ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ  

Модуль надає можливості переконати українських
фермерів у тому, що свинарство може бути прибутко�
вою галуззю тваринництва.

40  ЦІЛЕ ЗЕРНО В ГОДІВЛІ ПТАХІВ 

41 ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ  

Аби виростити добру зграю курей, слід докласти чима�
ло зусиль.

ТЕХНІКА
42 ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА

Агрегати здатні працювати на всіх типах ґрунтів у всіх
зонах землеробства.

44 ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
МАШИН

Роль і значення планово�запобіжної системи технічно�
го обслуговування і ремонту машин для ефективного
використання їх за призначенням і підтримування пра�
цездатності перевірені багаторічною практикою. 

ІНФОРМАЦІЯ

4�9 НОВИНИ З УКРАЇНИ ТАСВІТУ 

ПОДІЯ

10 МОЛОЧНИЙ КОНГРЕС

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

ЕКОНОМІКА

12 У ПОШУКАХ ДЖЕРЕЛ

Торік суттєво скоротилися обсяги кредитування аграр�
ної промисловості більш ніж утричі. За оцінками екс�
пертів ринку, вони можуть скорочуватись і надалі. По�
ки кредитування не відновилося, аграрії обирають
один із двох шляхів – економлять або залучають інвес�
торів. 

ГІСТЬ НОМЕРА

14 СИЛА КРАСИ

РЕГІОНИ

16 УРОЖАЙНІСТЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

Кожен новий день професора кафедри прикладної
математики, статистики та економіки Кіровоградсько�
го педагогічного університету Залмена ФІЛЄРА почи�
нається з відвідин сайту НАСА, де викладені графіки
сонячної активності. 
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«Агробізнес сьогодні»

На 55,53% знизилися в

січні обсяги імпорту свинини в

Україну, порівняно з груднем

2009 року.

25 млрд грн податків
сплатили аграрії в 2009 році,

отримавши 900 млн грн

держпідтримки.

1,2 млрд грн передба#

чено в держбюджеті України на

2010 рік на кредитування аграр#

ного сектора.

3 млрд грн  становить

борг із повернення ПДВ
зернотрейдерам – УАК.

160 млн грн  кредитів
отримали аграрії на посівну з

необхідних 5 млрд грн – МінАП.

13,9% – на такому рівні

Рахункова палата України

оцінює падіння ВВП у 2009 році.

На 4,6% скоротилося

поголів'я ВРХ у січні 2010 року –

Держкомстат.

На 20% менші запаси
зерна порівняно зі станом на 1

лютого торік – Держкомстат.

На 5,4% збільшилося у

січні виробництво продукції
сільського господарства – Держ#

комстат.

На 50% аграрії забезпечені

фінансовими ресурсами на
весняну посівну.

У  постанові уряду № 152 від 11
лютого 2010 року визначено порядок
нарахування, виплати і використан#
ня дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам за поставлені ни#
ми переробним підприємствам мо#
локо та м'ясо в живій вазі. Цей поря#
док визначає механізм нарахування,
виплати і використання переробни#
ми підприємствами всіх форм влас#
ності, які мають власні або орендо#
вані переробні потужності, дотацій
сільськогосподарським товарови#
робникам незалежно від форми
власності і господарювання, включа#

ючи ведення особистого селянського
господарства, за поставлені ними,
починаючи з 31 грудня 2009 року та#
ким підприємствам молоко та м'ясо в
живій вазі. Для визначення розміру
дотацій переробні підприємства ма#
ють проводити щомісяця попередній
розрахунок обсягу надходження і
спрямування сум податку на додану
вартість, нарахованого на вартість
поставлених молока, молочної про#
дукції, м'яса та м'ясопродуктів, виго#
товлених з поставлених товарови#
робниками молока та м'яса в живій
вазі.

Міністерство аграрної
політики України ініціює
виділення 300 млн грн з держав#
ного бюджету на підтримку аг#
раріїв при закупівлі мінеральних
добрив для проведення весняно#
польових робіт. Уже підготовле#
но проект розпорядження
Кабінету Міністрів. Уряд має
намір відновити програму підви#
щення родючості ґрунту, впро#
вадити підтримку сільськогос#
подарським виробникам при за#
купівлі мінеральних добрив у
межах 300 млн грн.  Від аграріїв
уже надійшли заявки на 2010 рік

на постачання 1,2 млн т добрив.
При цьому виробничі потуж#
ності вітчизняних підприємств
дають змогу проводити близько
7 млн т на рік. 

Зі слів заступника міністра
Сергія Мельника, зараз місткість
українського ринку добрив стано#
вить близько 3 млн т, зокрема 1
млн. т – азотних добрив, 1 млн т –
фосфорних і 0,7 млн т – калійних. 

Сьогодні аграрії вносять
здебільшого азотні добрива, що
надалі може призвести до диспро#
порції азоту, калію і фосфору в
ґрунті та його окислення.

Кабінет Міністрів України
продовжив дію механізму відшко#
дування ПДВ сільгоспвиробникам
через Аграрний фонд на 2010 рік, а
також поширив його дію на всю
сільгосппродукцію. Про це
свідчить урядова постанова №140
від 11 лютого 2010 року, текст якої
розміщений на сайті Кабміну.

Так, Кабмін ухвалив, що ме#
ханізм відшкодування ПДВ екс#
портерам зерна, борошна, спирту і
соняшникової олії, затверджений
минулого року, в 2010 році роз#
повсюджуватиметься на всіх екс#
портерів сільськогосподарської
продукції, вказаної в групах 1#24
УКТ ЗЕД. 

Нагадаємо, Кабмін постановою
№ 86 від 4 лютого 2009 року затвер#
див Порядок, який визначає ме#
ханізм придбання в 2009 році на
підставі звернень суб'єктів господа#
рювання (експортерів зерна) зерна з
державного продовольчого резерву
в рахунок бюджетного відшкоду#
вання податку на додану вартість.

У вересні і жовтні 2009 року пе#
релік суб'єктів господарювання,
які можуть претендувати на
відшкодування ПДВ зерном, був
доповнений експортерами бо#
рошна, спирту і соняшникової
олії. Крім того, ПДВ може відшко#
довуватися не тільки зерном, а й
борошном і аміачною селітрою.
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Кабмін затвер�
див порядок
нарахування,
виплати і вико�

ристання дотацій
сільськогосподарським
товаровиробникам за
поставлені ними пере�
робним підприємствам
молоко та м'ясо в
живій вазі.

МінАП про�
понує
виділити
300 млн грн

з держбюджету для
закупівлі мінераль�
них добрив.  

Механізм
відшкодуван�
ня ПДВ екс�
портерам че�

рез Агрофонд продов�
жено.

Мінтрансзв'яз�
ку має намір
продовжити
дію знижок на

навантажувально�розван�
тажувальні роботи в пор�
тах до кінця 2010 року.

Набула чин�
ності постано�
ва КМУ про
регулювання

виробництва цукру і
цукрових буряків.
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Молоко і м'ясо дотуватимуть

300 млн грн на добрива 

ПДВ через Агрофонд продовжать 
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Стартувала
Держпрограма
розвитку села
на період до

2020 року. 

Кабмін поста�
новою від 11
лютого 2010
року № 139

дозволив Аграрному
фонду купувати без тен�
деру послуги, пов'язані з
підтримкою сільського
господарства.

Україна забо�
ронила ввезен�
ня птиці з Ки�
таю, Мьянми і

Непалу.

ВР прийняла за
основу проект
«Про систему
інженерно�

технічного забезпечення
агропромислового комп�
лексу України» щодо
здійснення державного
технічного нагляду». 

Комітет з пи�
тань аграрної
політики і зе�
мельних відно�

син ВР підтримав законо�
проекти про внесення змін
до деяких законів України
щодо надання інформації
про вміст в продукції ГМО.

19,5<20 млн т  стано#

витиме обсяг експорту ук#

раїнського зерна в 2009#2010

МР – УАК

24 млрд грн  аграріям

коштуватиме весняно�польова
кампанія 2010 року – МінАП. 

12 млрд грн не

вистачає аграріям на посівну –

Аграрний союз.

На 27% скоротилися
запаси зерна в Україні в грудні#

січні. 

1,45 млн т  продзерна

куплено в регіональні ресурси
урожаю 2009 року станом на 12

лютого.

На 3,5% збільшилась

частка зернових в обсязі експор#

ту товарів з України за 2009 рік. 

1,9 млрд грн  стано#

вить борг за програмами держав�
ної допомоги аграріям у 2009 році

– Аграрний союз.

$100<150 млн інвес#

тицій потребує цукрова галузь –

АПУ.

6,7% посівів озимих зерно#

вих – під крижаною кіркою –

МінАП.

25% виноградників пост#

раждали в Україні від морозів. 

На $330 млн  Україна

експортувала овочів і фруктів. 

6
7
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Міністерство транспорту і
зв'язку України виступає за про#
довження до 31 грудня 2010 року
дії знижок до граничних акорд#
них ставок плати за виконання
навантажувально#розвантажу#
вальних робіт з транзитними
вантажами в портах України.
Відповідний проект наказу «Про
внесення змін до наказу
Мінтрансзв'язку від 15 вересня
2009 № 958» опублікований на
офіційному сайті відомства.

«У пункті 1 наказу
Мінтрансзв'язку від 15 вересня
2009 № 958 «Про розміри зни#
жок до граничних акордних ста#
вок плати за виконання наван#
тажувально#розвантажувальних

робіт з транзитними вантажами
у портах України», зареєстрова#
ного в Міністерстві юстиції Ук#
раїни 2 жовтня 2009 за
№ 922/16938, слова і цифри «до
1 квітня 2010 року» замінити
словами і цифрами «до 31 грудня
2010 року», – сказано в доку#
менті.

При цьому міністерство пла#
нує знизити з 25% до 20% зниж#
ку на навантажувально#розван#
тажувальні роботи з глиноземом
в Бердянському МТП.

Мінтрансзв'язку зазначає,
що введення в дію наказу дасть
змогу портам у 2010 році залучи#
ти транзитні вантажопотоки об#
сягом близько 8,4 млн т.

Набула чинності постанова
Кабінету Міністрів України про
державне регулювання
виробництва цукру і цукрового
буряку в період з 1 вересня 2010
року до 1 вересня 2011 року.

Цією постановою від 3
лютого 2010 року № 96
встановлюються мінімальні
ціни на цукровий буряк, який
поставлятиметься з 1 вересня
2010 року до 1 вересня 2011 року
для виробництва цукру в межах
квоти «А», з урахуванням
базисної цукристості і на цукор

квоти «A». Зокрема, мінімальні
ціни встановлюються на буряк
цукровий (фабричний) на рівні
291,66 грн/т, цукор білий
кристалічний – 4,25 тис. грн/т. 

Крім того, документом
встановлюється граничний
розмір квоти постачання цукру
на внутрішній ринок (квота
«А») у період з 1 вересня 2010
року до 1 вересня 2011 року
обсягом 1892 тис. т.

Постанова опублікована в
«Урядовому кур'єрі» №31 від 18
лютого 2010 року.

Набула чинності Концепція
Державної цільової програми
стійкого розвитку сільських тери#
торій на період до 2020 року, роз#
роблена з метою підвищення рівня
життя сільського населення. Про
це повідомляє офіційний сайт
Юлії Тимошенко. 

Згідно з документом, уряд пла#
нує в сільській місцевості впрова#
дити європейські соціальні стан#
дарти і нормативи шляхом розвит#
ку об'єктів соціальної інфраструк#
тури, сприяння створенню кому#
нальних підприємств для побуто#

вого обслуговування сільського
населення і впорядкування
сільських населених пунктів, а
також підвищення якості освітніх
послуг. 

КМУ сподівається, що ре#
алізація програми розвитку
сільських територій дасть змогу
підвищити рівень зайнятості і
збільшити доходи місцевого
населення, поліпшити розви#
ток інженерної і соціальної
інфраструктури населених
пунктів і екологічну ситуацію в
сільській місцевості.

Портовим вантажам залишать знижки 

Уряд регулює цукор 

Держпрограма<2020  із розвитку села 
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Добрива стабілізують
Інтерес до добрив та ціни на них на початку сезону цілком виправданий.

Цінами, що зростають, стурбоване МінАП, уважаючи це необґрунтованим. Так,
за останній час вартість азотних добрив підвищилася на 10%. У міністерстві вва�
жають, що наразі відсутні підстави серед хімічних підприємств для підвищення
цін на азотні добрива, і сподіваються, що державні контролюючі органи будуть
відслідковувати ситуацію й, якщо необхідно, вживати заходів щодо стабілізації
ринку. Адже напередодні посівної потрібно нормально організувати ринок міне�
ральних добрив, щоб він був насичений. 

Молоко на рівні 
За перші дві декади лютого на українському ринку ціни на молочні продукти

змінилися мало. Трохи, проте, подорожчав сир.  Виробники зазначають, що
попит на їхню продукцію після періоду свят знизився. Так, ціни на сухе знежирене
молоко на внутрішньому ринку становлять 31�34 тис. грн/т, ціни на сухе
незбиране – 39�40 тис. грн/т.

Ціна на блокове масло (72,5%) залишилася на попередньому рівні й
становила 40�43 тис. грн/т. Ціна на фасоване масло (82,5%) – 10,45�11,5
грн/200г. 

Сир зріс на 8,5% і становив 46�56 тис. грн/т. Виробники були змушені
збільшити ціни на готову продукцію.

До весни цукор буде стабільним 
Вітчизняні цукровики прогнозують стабільні ціни на цукор до травня 2010 року.

Підстав для зростання цін на цукор на внутрішньому ринку до травня поточного
року немає, вважають вони. А далі ситуація залежатиме від імпорту. Представники
МінАП зазначають, що тренду до зростання цін немає. Якщо своєчасно буде
завезено цукор�сирець за квотою, то недостачі цукру до нового маркетингового
року не буде. Вони також вказують на те, що на 1 лютого 2010 року запаси цукру в
Україні перевищили 1,1  млн т, з урахуванням імпорту цукру�сирцю в рамках квоти
СОТ в обсязі 260 тис. т та імпорту цукру з Білорусі в рамках зони вільної торгівлі.
Цього обсягу цукру буде досить для забезпечення потреб внутрішнього ринку до
нового маркетингового року.  

Також вагомим є той фактор, що, окрім імпорту, на ринок вийде цукор, що
знаходиться у аграріїв, який вони реалізовуватимуть для отримання коштів на
проведення весняно�польових робіт. 

При цьому МінАП сподівається, що посіви цукрового буряку в поточному році
становитимуть 455 тис. га, що дасть змогу виробити 18 млн т цукрового буряку, а з
нього – 2,5 млн т цукру, і забезпечити внутрішній ринок цукром.

Гречка  на висоті 
Ціни на гречану крупу в Україні з початку лютого зросли на 20%, переви�

щивши тим самим традиційно високі ціни на рис. На думку експертів, причи�
ною такого зростання є дефіцит сировини – зерна гречки – на внутрішньому
ринку, а також високий внутрішній попит. 

Аналітики стверджують, що на сьогодні підвищення цін на сировину для
гречаної крупи – зерно гречки – в Україні обумовлено двома основними
чинниками. В першу чергу, дорожчання зернової обумовлено дефіцитом
зерна в Україні. Обсяг зібраного зерна гречки в поточному МР порівняно з
минулим роком зменшився більш як на 21% і становив, за офіційними дани�
ми, 188,6 тис. т проти 240 тис. т у 2008/09 маркетинговому році. При цьому
рівень споживання зернової на внутрішньому ринку істотно не знизився.
Другим чинником, який підтримує ціни на гречку, є активний попит на гото�
ву продукцію на внутрішньому ринку. Крім того, з початку поточного сезону
на вітчизняну крупу спостерігався активний експортний попит. Так, з серпня
2009 року по січень 2010 року з України було експортовано 2,15 тис. т, а в
цілому за сезон 2009�2010 буде вивезено близько 3,0 тис. т.

Експерти чекають, що ціни незабаром стабілізуються. Зі свого бо�
ку, АМКУ вже почав перевірку обґрунтованості цінового стрибка. 

39<40 
тис. грн/т
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Згідно з прогнозами фахівців у лютому обсяг
експорту зернових з України буде найнижчим з
початку МР і не перевищить 1,2 млн т. Показник
експорту у лютому цього року може бути навіть
нижчим – 1 млн  т проти понад 2 млн т восени ми�
нулого року.

Експорт знижується другий місяць поспіль – у
січні падіння до грудня становило 180 тис. т. У зи�
мові місяці експорт завжди трохи нижчий, ніж
восени, але цьогоріч падіння істотніше, ніж у по�
передні роки. Серед причин скорочення експор�
ту називають і зниження запасів і попиту на зер�
но, і небажання продавати зерно за нижчими
цінами, і складні погодні умови в портах і на
внутрішніх магістралях.

Нагадаємо, у 2009�2010 МР в Україні було
зібрано 46 млн т зернових і зернобобових куль�
тур, що на 13,7% менше, ніж у попередньому
МР. За даними УАК, обсяг експорту з початку МР
до 1 лютого 2010 року становив 15,4 млн  т  проти
17 млн  т  роком раніше.

Також слід вказати на те, що на 1 лютого
запаси зернових у країні були на 20% мен�
шими порівняно із аналогічною датою ми�
нулого року – 15,1 млн т. Найбільше скоро�
тилися запаси пшениці – на 2,8 млн т, до
6,6 млн т, кукурудзи – на 1,5 млн т, до 3,2
млн т і ячменю – на 1 млн т, до 4,6 млн т
(Дані Держкомстату). 

Проте ціни на зернові на внутрішньому ринку
практично не змінюються. По�перше, завдяки
стабільності на світовому ринку, а по�друге, за
рахунок зниження експортерами закупівель
унаслідок відсутності у них обігових коштів.

Також заборгованість держави із ПДВ перед
експортерами безпрецедентна: у грудні минуло�
го року вона становила рекордні 2 млрд грн., а
зараз цей показник зріс до 3 млрд грн. У грудні
відразу кілька найбільших зернотрейдерів зая�
вили, що припиняють закупівлі зерна на елева�
торах сільгоспвиробників і купуватимуть його у
посередників і великих агрохолдингів, не закла�
даючи в ціну ПДВ. 

Експерти зазначають, що прогнозувати ціни
на зернові навесні можна буде після уточнення
прогнозів урожаю озимих, а також коли стануть
відомі підсумки весняної посівної кампанії в Ук�
раїні, Росії, Казахстані. Проте наразі передумов
для зростання цін навесні немає. Та констатують,
що нинішній МР стане для сільгоспвиробників і
експортерів зернових, мабуть, найневдалішим
за всю історію незалежної України.

Очікується, що у нинішньому сезоні обсяги екс�
порту в лютому�червні будуть набагато скромніши�
ми, ніж у минулому: 4�4,5 млн т зерна (9,6 млн т за
той само період у минулому сезоні). У цілому за се�
зон буде експортовано близько 20 млн т порівняно
з 25,3 млн т у сезоні 2008�2009 року.

На півдні України за рахунок танення
снігу відбувається зволоження ґрунту. Аг�
рономи оцінюють приблизно 90% зерна в
Україні як таке, що знаходиться у доброму
або задовільному стані. Експорт з регіону
Чорного моря продовжує зменшуватися.
У перші 15 днів лютого було експортовано
лише 544 тис. т зерна з України (ана�

логічний період у попередньому місяці:
740 тис. т), але ще є достатній рівень за�
пасів. 1 лютого Міністерством аграрної
політики України було надано загальну
цифру запасів, що дорівнює 15 млн  т, з них
6,6 млн т пшениці. Учасники ринку оціню�
ють запаси пшениці на сьогодні в Росії все
ще на рівні 11,5 млн т і в Казахстані –

близько 10 млн т. Сильний долар пос�
лаблює експорт з регіону Чорного моря.
Існує мало перспектив для збільшення
рівня цін виробників. Ціни на фуражну
пшеницю в Центральній Україні станов�
лять 990�1070 грн/т EXW, на ячмінь –
830�850 грн/т EXW, на кукурудзу –
1250�1280 грн/т EXW. 

ринки зерно  ·  ринки зерно ·  ринки зерно

Зниження експорту: аграрії очікують цін 
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У Полтавській області 61%,

або 210 тис. га озимих культур

вкриті кіркою льоду і можуть заги#

нути. Про це повідомили в обл#

держадміністрації. Проте поки що

не можемо сказати, що на всій цій

площі озимина загине. Але агро#

виробники вже підрахували, що

на 50 тис. га точно доведеться пе#

ресівати. Для пересіву планують

ячмінь, просо, гречку, кукурудзу,

сою і цукровий буряк. Ще в січні

2010 року повідомлялося, що 30%

посівів озимини в області  знахо#

дяться під кіркою льоду і можуть

загинути.

ОДЕЩИНА 

ТЕРНОПІЛЬЩИНА 

У Тернопільській області ста#

ном на середину лютого вимерзло

28% посівів озимого ріпаку. Про

це повідомила начальник відділу

організації виробництва сільгосп#

продукції обласного управління

агропромислового розвитку

Марія ДЕРМАНСЬКА. 

Згідно з повідомленням слабкі

і розріджені посіви виявлені на

площі 17 тис. га. «В середньому

густина рослин на метр квадрат#

ний повинна досягати 60#90, на

цій само площі вона станови#

тиме 20#30. Залежно від того, як

саме розріджені посіви, в гос#

подарствах ухвалюватимуть

рішення щодо пересівання», –

сказала вона. 

Перемерзання озимого ріпаку

пані Дерманська пояснює його

пізніми сходами. «Через відсутність

вологи ріпак зійшов аж у жовтні і не

встиг настільки розвинутися, щоб

пережити люті морози. Для цих

сходів критична температура була

5°С», – зауважила вона. 

Також повідомляється, що ще

43 тис. га (72%) посівів озимого

ріпаку знаходяться в доброму і за#

довільному стані. Загалом озимий

ріпак в області зійшов на площі 60

тис. га. 

Інші озимі зернові, за даними

пані Дерманської, знаходяться в

доброму стані завдяки тому, що ви#

пало багато снігу, і посіви озимини

отримали надійний покрив.

ЗАПОРІЖЖЯ 

За оперативною інфор#

мацією, на ДП «Хлібна база

№ 74» (Запорізька обл.) ста#

ном на 10 лютого 2010 року

виявлено недостачу  зерна то#

варовиробників, яке знахо#

диться на відповідальному

зберіганні. Як повідомила

прес#служба Держкомрезер#

ву, з метою забезпечення

контролю за зберіганням зер#

на та інших матеріальних

цінностей, голова Держком#

резерву Володимир АЛЬОХІН

доручив контрольно#

ревізійному управлінню до 1

березня 2010 року провести

позачергову інвентаризацію

зерна за участю представ#

ників Держхлібінспекції та

Аграрного фонду.  Крім того,

в Держкомрезерві створена

робоча група для проведення

службового розслідування і

комплексної перевірки ДП

«Хлібна база № 74» на

підставі представлених ма#

теріалів.  На час проведення

службового розслідування і

перевірки ухвалено рішення

усунути від виконання

обов'язків директора ДП

«Хлібна база № 74» Олексан#

дра ДІГТЯРЯ.

ВІННИЧЧИНА 

регіони  ·  регіони  ·  регіони  · регіони  ·  регіони  · регіони  ·

АГРОГІД
02.06�04.06.2010
Спеціалізована виставка1конференція транспортно1логістичної 
інфраструктури зернового ринку «Агро1логістика»
Місце: м. Одеса, вул. Приморська,6, виставковий комплекс 
Одеського морського вокзалу 
Організатор: Центр виставкових технологій

23.09�25.09.2010
Виставка  «Інтерагробізнес»
Місце: м. Одеса, пр. Шевченка, 21, Палац спорту 
Організатор: виставково�туристична компанія «Експо�Південь�Сервіс»

ПОЛТАВЩИНА 
Озимина під льодовою кіркою Виявлена недостача зерна 

Загинув озимий ріпак
За повідомленнями інформ#

агентств, у Вінницькій області

близько половини посівів озимо#

го ріпаку загинули внаслідок

морозів. Багато аграріїв кажуть,

що озимий ріпак був схильний до

дії низьких температур, оскільки

рослини були ослаблені і погано

розвинені в осінній період. 

Основною причиною цього

факту є посушлива погода під час

сівби і вегетації ріпаку, внаслідок

чого були отримані слабкі та

проріджені сходи. 

Пересівати постраждалі

посіви ріпаку фермери планують

кукурудзою, соєю та соняшни#

ком.

Чиновники розікрали зерно
У Запорізькій області Служ#

ба безпеки України виявила і

припинила механізм незакон#

ного відчуження чиновниками

зерна Аграрного фонду Ук#

раїни на суму майже 5 млн грн.

Про це повідомила прес#служ#

ба СБУ. Встановлено, що поса#

довці державного підприємства

Токмацького району непра#

вомірно відвантажили резервне

зерно інтервенційного фонду,

яке було власністю держави і

знаходилося у них на

зберіганні. 

Співробітники СБУ і За#

порізької обласної хлібної

інспекції в ході загальної пе#

ревірки елеватора виявили

відсутність частини обсягу

пшениці 3 і 4 класу обсягом

33 тис. т. 

Слідчими СБУ за фак#

том розтрати матеріальних

цінностей державного

інтервенційного фонду Аг#

рарного фонду України по#

рушена кримінальна спра#

ва, передбачена ч. 5 ст. 191

«Привласнення або розтра#

та майна шляхом зловжи#

вання службовим станови#

щем» Кримінального ко#

дексу України.

Вимерзли посіви

Добрий стан озимини 
В Одеській області посіви

озимих культур на площі 87,3%

знаходяться в доброму і за#

довільному стані. Озимі культу#

ри в області були посіяні на

площі 1032,2 тис. га, зокрема,

на зерно – 820,2 тис. га (що ста#

новить 100,7% порівняно з ми#

нулим роком), з них пшениці –

467,6 тис. га (99,9%), ячменю –

349,7 тис. га (102,5 %), жита –

2,9 тис. га. Озимий ріпак

посіяно на 206,8 тис. га. 

У весняний період у регіоні

планується посіяти 728 тис. га

ярових культур, зокрема, 345,5

тис. га зернових, 212,2 тис. га

технічних і 98 тис. га кормових

культур. 

Площа ранніх ярин зерно#

вих і зернобобових культур 2010

року становитиме 233 тис. га,

зокрема ячмінь – 150,4 тис. га,

горох – 76 тис. га, овес – 5,6

тис. га, пшениця – 0,9 тис. га. 

Вся посівна площа в Одеській

області становитиме 1795,4 тис. га. 

Нині аграрії області ведуть

підготовку до весняно#польо#

вих робіт. Для їх проведення

сільгосппідприємствам не#

обхідно буде задіювати 10,8 тис.

тракторів і 15,3 тис. од. посівної

і ґрунтообробної техніки. Вже

підготовлено 9,7 тис. тракторів

(90% потреби), 4,9 тис. сівалок

(91%), 5,6 тис. культиваторів і 2

тис. дискових борін.
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Напередодні аграрного сезону, 10 лютого,

у Києві відбулася 3 Всеукраїнська конфе#

ренція з міжнародною участю «Добрива#

2010. Нові пріоритети агроринку: фактори

впливу на хімпромисловість». Організатори

конференції – консалтингова компанія «Аг#

раріка» та ДП «Держзовнішінформ». Участь

у заході взяли представники провідних

хімзаводів країни, великих хімічних та аг#

рохімічних компаній, а також представники

профільних відомств: МінАП, Мінпром#

політики, Мінекономіки. 

Про державну політику в АПК, про ос#

новні принципи і напрями аграрної політики

на ринку міндобрив, про взаємну залежність

ринку добрив та агропродукції йшлося у до#

повіді заступника міністра аграрної політики

Сергія МЕЛЬНИКА. 

Серед актуальних питань  форуму: анти#

демпінгове розслідування відносно складних

міндобрив, особливості і пріоритети розвитку

торгівлі добривами.    

Нагадаємо, на ринку добрив склалася

складна ситуація внаслідок значного їх подо#

рожчання та відсутності вільних обігових

коштів у аграріїв перед посівною.

МінАП вважає необґрунтованим підви#

щення цін на азотні добрива. До того ж, нако#

пичення мінеральних добрив у аграріїв навіть

перевищує минулорічний рівень. Уряд ще в

грудні 2009 року прийняв ряд заходів, які по#

переджають зростання цін на добрива: поста#

нова щодо здешевлення вартості газу, який ви#

користовується хімічними підприємствами,

встановлена фіксована ціна на газ – $205 за 1

тис. куб. метрів газу. 

ДОБРИВА�2010

УРЯДОВІ РІШЕННЯ 

Кабінет Міністрів України

17 лютого прийняв постанову

№145 «Про внесення змін до

п. 1 Порядку визначення ви#

робників і покупців спирту і

здійснення контролю над його

оборотом». Відповідна поста#

нова опублікована на сайті ВР

України з позначкою «не набула

чинності». 

Згідно з постановою, цей

Порядок, зокрема, встановлює

процедуру визначення вироб#

ників і покупців біоетанолу, а

також встановлює механізм

здійснення контролю над його

оборотом і розповсюджується

на суб'єктів підприємницької

діяльності, постачальників, в

т.ч. виробників, і тих, хто

здійснює його купівлю, неза#

лежно від форми власності.

Передбачено, що тепер ви#

робникам біоетанолу необхідно

буде прописувати в контракті

обсяги і терміни продажів.

Біоетанол контролюватимуть  

КМУ постановою №121#р від 3

лютого 2010 року затвердив Кон#

цепцію Державної цільової програ#

ми стійкого розвитку сільських те#

риторій на період до 2020 року.

Як сказано в документі, сис#

темні кризові явища і погіршення

стану сільських територій призво#

дять до зниження рівня життя

сільського населення, зменшення

обсягів сільськогосподарського ви#

робництва, що загрожує продо#

вольчій безпеці держави.

У зв'язку з цим уряд розробив і

затвердив цю програму. Головною

метою програми є забезпечення

стійкого розвитку сільських тери#

торій, підвищення рівня життя

сільського населення, охорона нав#

колишнього середовища, збере#

ження природних, трудових і ви#

робничих ресурсів, підвищення

конкурентоспроможності сільсько#

господарського виробництва.

КМУ затвердив Концепцію розвитку

РОЗСЛІДУВАННЯ

Із зерносховищ Державного

комітету з матеріального резерву

зникло 97 тис. т зерна, яке призна#

чалося для посівних робіт, повідо#

мив президент Української аграрної

конфедерації Леонід КОЗАЧЕН#

КО. «Вони узяли в держави зерно,

заплатили гроші, а зерна немає.

Воно зникло. На елеваторі дали

документи, що воно там знахо#

диться. А там його не виявилось»,

– відзначив він. 

З його слів, повернути це

зерно буде складно, оскільки

зерносховища не підлягають

приватизації. Як повідомив

президент УАК, востаннє  при#

тягали чиновника до

кримінальної відповідальності

за розкрадання майна 3 роки

тому. Він зазначив, що аграрії

судитимуться з Держрезервом,

але, з його слів, це нічого не

дасть.

УАК: із зерносховищ Держрезерву зникло зерно 

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 

Народні депутати Р. ТКАЧ,

Н. ПРИСЯЖНЮК, В. БЕВ#

ЗЕНКО і Р. ЛУК'ЯНЧУК внес#

ли на розгляд парламенту зако#

нопроект №6090 від 18.02.2010 р.

«Про державний земельний ка#

дастр». Згідно із законопроек#

том, державний земельний ка#

дастр – це єдина державна сис#

тема відомостей і документів, яка

містить дані про земельні ділянки,

їх правовий режим, а також дані

про кількісні і якісні характерис#

тики земель та їх оцінку, про поділ

землі між власниками і користу#

вачами, зокрема орендарями зе#

мельних ділянок.

Варто зазначити, що зако#

нопроект «Про державний зе#

мельний кадастр» підготовле#

ний на виконання пункту 4

розділу ІХ «Завершальні поло#

ження» Земельного кодексу Ук#

раїни з метою встановлення

правових основ ведення дер#

жавного земельного кадастру і

земельної кадастрової діяль#

ності.

У законопроекті закріплено,

що ведення державного земель#

ного кадастру на місцевому,

регіональному і загальнодер#

жавному рівнях згідно з

Законом здійснюється цент#

ральним органом виконавчої

влади з питань земельних ре#

сурсів і його територіальними

органами, а державна

реєстрація прав на земельні

ділянки та їх обмеження прово#

диться в порядку, передбаче#

ному відповідним законом.

ВР розгляне державний земельний кадастр  

Верховна Рада України прийня#

ла за основу проект закону № 4448

«Про внесення змін до Закону «Про

систему інженерно#технічного за#

безпечення агропромислового

комплексу України» щодо здійснен#

ня державного технічного нагляду».

За відповідне рішення проголосува#

ли 355 депутатів із 430 зареєстрова#

них в залі. Законопроектом запро#

поновано внести змінив чинний за#

кон, якими визначити завдання,

компетенцію та обсяг прав уповно#

важеного органу МінАП щодо дер#

жавного технічного нагляду – Го#

ловної інспекції державного

технічного нагляду і підконтрольних

їй інспекцій, які становлять єдину

систему органів державного

технічного нагляду.

Держтехнагляд для АПК

україна  ·  україна  ·  україна  ·  україна  ·  україна   ·  україна  · 
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МАЛО БЕНЗИНУ 
Станом на 17 лютого 2010 року

ДК «Укргазвидобування» недо#

поставила аграріям 7 тис. т бензи#

ну і дизпалива. 

На цей день поставлено такого

пального понад 18 тис. т. Се#

редньомісячний планований об#

сяг – 28 тис. т. Загальний обсяг,

передбачений розпорядженням

Кабінету Міністрів, – 140 тис. т

дизпалива і бензину. Проте склав#

ся розрив між сплаченим паливом

і фактично відвантаженим. Проте

представники МінАП констату#

ють, що розрив з кожним днем

скорочується. Всього на потреби

українських сільгоспвиробників

на 5 місяців посівної кампанії

2010 року уряд виділив 55 тис. т

дизельного палива і 85 тис. т бен#

зину А#76 виробництва Шебе#

линського ГПЗ (ДК «Укргазвидо#

бування»). Аграрії зможуть купу#

вати паливо за ціною виробника

(не більше 4900 грн/т за ДП і не

більше 5500 грн/т за бензин), до

якої додадуться витрати поста#

чальника на логістику, а також

мінімальний рівень рентабель#

ності до 5%.  

«НІБУЛОН» МАЄ ЗБИТКИ
Збиток компанії «Нібулон» стано#

вив 4 млн грн через блокування Мико#

лаївським морським портом виходу ко#

рабля. Про це повідомив у ході кругло#

го столу гендиректор Української аграр#

ної конфедерації (УАК) Сергій СТОЯ#

НОВ. З його слів, морський торговий

порт (МТП), підконтрольний

Мінтрансу України, вже два місяці не

дає дозволу на вихід корабля із зерном

на борту під приводом безпеки. Він заз#

начив, що компанія мала намір відпра#

вити 60 тис. т зерна для Республіки

Бангладеш. Проте цей контракт через

дії Мінтрансу і порту залишається нере#

алізованим. Також він зазначив, що

«Нібулон» уже реалізував 600 тис. т зер#

на за програмою продовольчої допомо#

ги ООН, самостійно транспортуючи

вантажі споживачам з країн, що розви#

ваються, не маючи жодної підтримки

держави. «Держава не тільки не підтри#

мує зернотрейдерів, а й заважає їм пра#

цювати», – зазначив він.

компанії  ·  компанії  ·  компанії  ·  компанії  ·  компанії   ·  

ЄБРР ДАСТЬ $20 МЛН
Європейський банк

реконструкції і розвитку (ЄБРР)

розгляне можливість виділення

позики на $20 млн для поповнення

сезонного оборотного капіталу

приблизно 70 українських

агрокомпаній, афілійованих з

«Ренесанс Груп». Рада директорів

банку розгляне цей проект на

засіданні 23 березня цього року.

Передбачено, що позичальником

виступить кіпрська компанія

Ukrainian Farm Funding Limited,

яка використовується як фінансова

холдингова компанія для

українських аграрних операцій

групи. Загальна потреба в

оборотному капіталі становить $70

млн. 

«КЕРНЕР» ПРИДБАЄ АКЦІЇ 
«Кернел Груп», одна з

найбільших агропромислових

груп України, повідомляє, що на

додаток до підписаної 13 січня

2010 року угоди, яка дає право

купити контрольний пакет акцій

Allseeds Group, «Кернер» підписав

12 лютого 2010 року угоду, яка дає

право придбати 37,6% акцій –

пакет, що належить міноритарним

акціонерам. Угоди будуть

виконані після отримання

дозволу АМКУ. Згідно з

підписаною угодою вартість групи

Allseeds Group (тобто  ринкова

вартість усіх акцій компанії і

чистого фінансового боргу)

становить близько $230 млн.

Остаточна сума до виплати

компанією «Кернер» підлягає

певному перерахунку на підставі

фінансового звіту Allseeds Group

станом на 31 березня 2010 року,

підтвердженого незалежним

аудитором і складеного відповідно

до вимог МСФО. 

NESTLE ЗБІЛЬШИЛА ПРОДАЖ
Компанія Nestle – один із

найбільших світових виробників

продуктів харчування – за

підсумками 2009 року збільшила

загальний обсяг продажу на

українському ринку на 16,2%,

порівняно з 2008 роком, – до 3,122

млрд грн.  Про це 19 лютого

повідомив на прес#конференції в

Києві директор з корпоративних

питань Nestle в Україні і Молдові

Геннадій РАДЧЕНКО. «Минулого

року ми подолали психологічний

поріг у 3 млрд грн», – сказав пан

Радченко. З його слів, найбільше

зростання продажу спостерігалося

в сегменті кави, напоїв та їжі для

домашніх тварин, що становило

34%. У сегменті кондитерських

виробів зростання продажу

становило 14% – до 591 млн грн.

При цьому загальна частка ринку

упакованого шоколаду («Світоч» і

Nestle) становила 11,7%, частка

шоколадних плиток («Світоч» і

Nestle) – 12%, а шоколадних

батончиків (торгова марка Nuts,

KitKat, Lion, Nesquik) – 20,4%. 

«ХЛІБПРОМ» ВКЛАДАЄ
Великий виробник хлібобулоч#

них і кондитерських виробів «Кон#

церн Хлібпром» (Львів) має намір ук#

ласти в розвиток 50 млн грн у 2010

році. Кошти підуть на модернізацію

виробництва. У 2009 році

підприємство вклало в розвиток 100

млн грн, але минулий рік закінчило зі

збитками в 11,44 млн грн. Концерн

об`єднує 14 хлібозаводів і три

комбінати хлібопродуктів у Західній і

Центральній Україні. 

НОВИЙ ДИРЕКТОР 
Генеральним директором ТОВ

«Зерноторгова компанія» (Київ), яка

входить до групи Allseeds Group

(Кіпр), призначений Олександр

ГОЛОВІН, котрий раніше очолю#

вав службу закупівель. Таке рішен#

ня ухвалили збори учасників това#

риства. Колишній генеральний ди#

ректор «Зерноторгової компанії»

Станіслав ТАРШИН, що був на цій

посаді 15 місяців, переведений на

посаду заступника генерального

директора з виробничо#опе#

раційної діяльності. 

Allseeds Group є третім найбіль#

шим в Україні виробником сирої

соняшникової олії. На її частку

припадає 25#27% усього українсь#

кого експорту цього продукту. Гру#

па володіє двома переробними за#

водами в Україні загальною по#

тужністю переробки 565 тис. т

насіння на рік. Їй також належить

термінал із перевалювання олії по#

тужністю понад 1 млн т у Мико#

лаєві, 16 сховищ загальною

ємністю 600 тис. т, власне АТП з

автомобільним парком для переве#

зення олії.  До складу української

частки групи серед інших входять

такі компанії, як: ЗАТ «Зернотор#

гова компанія Олсідз#Україна»,

ТОВ «Зерноторгова компанія»,

ВАТ «Кіровоградолія», ТОВ

«Екотранс», ТОВ «АТП#2004», ТОВ

«Олсідз#термінал».
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РОСІЯ

ЄС

У січні експорт зернових зріс у

Росії до 1,55 млн т з 1,5 млн т у

грудні. Це значно вище, ніж у січні

минулого року (1,08 млн т) і посту#

пається лише рекордному для цьо#

го місяця показнику 2003 року 1,95

млн т. Експорт пшениці і ячменю в

січні становив 1,36 млн т і 170 тис. т

проти, відповідно, 0,86 млн т і 72

тис. т рік тому. Завдяки високому

січневому показнику експорт пше#

ниці за 7 місяців з початку сезону

помітно зближувався з рекордним

показником минулого сезону, а екс#

порт ячменю, як і раніше, йде з ви#

передженням графіка минулого се#

зону. Враховуючи зміни на світово#

му ринку пшениці, які відбулися в

січні, і плани щодо експорту зерна з

інтервенційних запасів, корекція

прогнозів експорту в 2009#2010 ро#

ках є необхідною.

Уряд Молдови ухвалив рішен#

ня про підвищення митних зборів

на імпорт тваринницької продукції

в 2,25 разу – з 200 до 450 євро/т. Ме#

та підвищення мита – захист

внутрішнього ринку і місцевих ви#

робників від масового імпорту в

країну тваринницької продукції,

яка надходить до Молдови за низь#

кими цінами. Оскільки її виробни#

цтво субсидується в країнах поход#

ження, то це призводить до нело#

яльної конкуренції на молдавсько#

му ринку. В цій ситуації частина

місцевих виробників м'яса, які от#

римали раніше кредити в бан#

ках під високі відсотки та інвесту#

вали кошти в реконструкцію, об#

ладнання, модернізацію ферм і тва#

ринницьких комплексів, вимушені

знижувати ціни на продукцію, що

приводить їх до банкрутства і згор#

тання  бізнесу. 

Так, можливе банкрутство по#

над 50 фірм, що спеціалізуються на

виробництві високоякісного м'яса,

внаслідок чого бюджет країни не

отримає у вигляді податків близь#

ко 200 млн леїв (близько $16 млн)

за рік. 

В уряді вважають, що збільшен#

ня митних зборів на імпорт тварин#

ницької продукції з 200 до 450

євро/т не призведе до підвищення

цін на м'ясо для кінцевих спожи#

вачів, оскільки навіть при підви#

щенні мита імпортна продукція бу#

де дешевша, ніж місцева.

Австралія, Бразилія і Таїланд,

три провідних світових експортери

цукру, мають намір зустрітися з

представниками СОТ у Женеві для

обговорення своєї вимоги щодо пе#

ревищення експортної квоти ЄС.

Представники цих країн ще 1

лютого закликали до скасування

додаткового експорту 500 тис. т

цукру понад квоту з ЄС, заявивши,

що це не відповідає правилам СОТ.

Експортери, які виграли спір у

СОТ з ЄС з приводу субсидії на

експорт цукру п'ять років тому,

цього місяця попередили, що вони

не виключають подальших дій,

зокрема можливого відновлення

справи, яка може призвести до не#

гативних наслідків.

Плани ЄС, озвучені в січні, про

нарощування експорту цукру в по#

точному 2009#2010 МР, спрямо#

вані на зниження цін на цукор до

15% від 29#річного максимуму.

Ціни на цукор злетіли, тому що

Індія – найбільший споживач цук#

ру в світі – відчуває гострий

дефіцит цукру власного виробни#

цтва, що призводить до його гло#

бального дефіциту.

ГРУЗІЯ 

Відома французька аналітична

компанія Strategie Grains підвищила

свій прогноз виробництва м'якої пше#

ниці в ЄС у 2010 році на 1 млн т – до

134,7 млн т, що вже на 5 млн т вище за

показник минулого сезону. Так, лют#

нева оцінка агентства порівняно з да#

ними попереднього місяця (133,7 млн

т) була скоректована на 1 млн т у бік

підвищення. 

При цьому наголошується, що прог#

ноз може бути підвищений ще на 5 млн

т, якщо до початку збирання не буде

несприятливих погодних явищ. У цьому

випадку збір пшениці може досягти

139,7 млн т, що лише на 400 тис. т менше

рекордного урожаю 2008 року.

Також підвищений на 0,2 млн т – до

8,8 млн т прогноз збору пшениці дурум.

Підвищення прогнозу збору пшениці

супроводжується зниженням на 1 млн т

оцінки виробництва ячменю – до 57,2

млн т.

Таким чином, у зв'язку з погіршен#

ням оцінок для інших культур, сумар#

ний обсяг виробництва зернових в ЄС

у сезоні#2010#2011 озвучується екс#

пертами на попередньому рівні  –

292,1 млн т, що відповідає показнику

сезону#2009#2010 (292,2 млн т).

ПШЕНИЦЯ В ЄС ІДЕ НА РЕКОРД

інформація

світ   ·   світ   ·   світ   ·   світ   ·   світ    ·   світ   ·   світ    · 

ІНДІЯ 

Індія розраховує зібрати в

наступному сезоні більше цук#

рової тростини і збільшити ви#

робництво цукру. Для здійснен#

ня цих планів необхідно змен#

шити державний контроль над

індустрією цукру, заявляють

представники галузі та експерти.

Це дуже слушний час для обме#

ження контролю, оскільки ви#

робництво цукру в 2010#2011

МР очікується на рівні 22#24

млн т, тоді як попит в районі 22#

23 млн т, йдеться в заяві.

www.agro�business.com.ua

Шлях для зерна Рекорд експорту зернових 

Світові виробники незадоволені

АГРОГІД

Мито збільшується 
МОЛДОВА 

Грузія пропонує Казахстану

свої вже існуючі і плановані

морські порти як майданчик для

будівництва зернового терміналу

для експорту казахстанського зер#

на до Європи. Грузини пропону#

ють кілька варіантів – Батумі,

Поті та Анаклія, де заплановано

побудувати новий порт. На думку

грузинської сторони, рішення

про початок транзитних поста#

чань зерна через Грузію повинен

приймати Казахстан. 

Подібні пропозиції надходили

казахстанській стороні ще у ве#

ресні 2008 року. Казахстан тоді

відмовився від планів щодо

будівництва терміналу по#

тужністю зберігання 350 тис. т

зерна в порту Поті через військові

дії, що вибухнули між Грузією і

Росією. 

Цукрової тростини хочуть більше 

№ 5 (180) березень 2010 року

08.04�12.04.2010
Міжнародна виставка сільгосппродукції Agrifood, де презентуються
досягнення селекціонерів
Місце: Італія, м. Верона  
Організатор: VeronaFiere

23.09�25.09.2010
Міжнародна спеціалізована виставка бджільництва Apiculture mania
Місце: Болгарія, м. Добрич,Sport complex Prosto
Організатор: DOBRICH FAIR S.A.
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ІІІ Молочний конгрес
Алла БАРАБАШ,  редактор відділу інформації 

26#27 лютого у Києві, в «Українському домі», вже втретє відбувся Всеукраїнський

молочний конгрес, організатором якого виступила консалтингова компанія з роз#

витку агарного бізнесу «Дикун Глобал Консалт», а співорганізатором – «Асоціація

виробників молока». 

подія

П
редставники кращих мо#

лочних господарств, за#

рубіжні та вітчизняні екс#

перти зібралися, щоб об#

говорити проблеми галузі, про#

аналізувати секрети успіху,

намітити напрями розвитку та

поділитися практичним досвідом. 

Цьогоріч головною темою ор#

ганізатори визначили «Молочний

бізнес України. Успіх всупереч

кризі».  Адже 2009 рік став для

для українського сільського

господарства унікальним. За

прогнозами аналітиків, сільське

господарство в Україні вже не по#

винно існувати. Попри все, наш

молочний бізнес вижив. У світі

останнім часом помітна тен#

денція до скорочення дійного

стада, в Україні ж намагаються

його наростити і стати, не багато

не мало, світовими лідерами у ви#

робництві молочних продуктів. 

Про сучасний стан галузі молоч#

ного скотарства світу та України, ос#

новні конкурентні переваги України

говорив Андрій ДИКУН, президент

Асоціації виробників молока. Він

зазначив, що вперше в історії неза#

лежної України молочне скотарство

отримало шанс на значне зростання,

оскільки для українських вироб#

ників склалися якнайкращі умови

розвитку: найвища закупівельна

ціна на молоко в світі, дефіцит

якісної молочної продукції,

унікальні кліматичні та економічні

умови для розвитку молочного ско#

тарства,  значна можливість росту на

існуючих потужностях. 

«Населення світу невпинно

зростає. Фінансова криза – крок

до кризи продовольчої. Молоко

буде потрібне у всьому світі. Ук#

раїна може його виробляти. Ринок

є, і нам є для чого працювати», –

зауважив пан Дикун і підсумував,

що українські виробники мають

можливість стати світовими ліде#

рами у виробництві молочних про#

дуктів. 

Наступний доповідач Сергій

НАЛИВКА, директор консалтин#

гового агентства «ААА», визначив

основні тенденції розвитку ринку

зерна і сої та зробив прогноз

собівартості виробництва. Він,

зокрема, зауважив, що у світі не

прогнозується зниження спожи#

вання продовольства, зростатиме

експорт полуфабрикатів та сиро#

вини. Збільшаться ціни на фураж#

не зерно, а також зросте вжиток

продовольчих культур на енерге#

тичні цілі. «Ріпак та кукурудза бу#

дуть коштувати дорого», – підсу#

мував пан Наливка. 

Про стан і перспективи розвит#

ку молочної промисловості Ук#

раїни в умовах сировинної та еко#

номічної кризи йшлося у доповіді

Вадима ЧАГАРОВСЬКОГО – го#

лови ради директорів Спілки мо#

лочних підприємств України. «Є

три види брехні – брехня, нахабна

брехня і статистика», – процитував

слова Марка Твена доповідач. І зо#

середився на …статистиці. Підтве#

рджуючи свої слова доволі інфор#

маційними ілюстраціями.

Далі роботу форуму продовжи#

ли у секціях. Перша  з них –  уп#

равління та фінанси, де провідні

експерти розглядали економічні

критерії оцінки молочного бізнесу,

резерви збільшення ефективності

виробництва молока в Україні в су#

часних умовах, те, яким чином

кормова сівозміна може стати дже#

релом додаткового прибутку, ре#

зерви зменшення собівартості мо#

лока, системний підхід до плану#

вання молочного бізнесу, правила

промислового виробництва моло#

ка, вибір доїльного обладнання,

оптимізація витрат на молочній

фермі, можливі шляхи кредиту#

вання молочного бізнесу. 

У другій секції увагу було зосе#

реджено на технологіях виробницт#

ва молока: питаннях утримання здо#

рового поголів'я, зокрема, профілак#

тики та лікування захворювань ко#

пит, маститів, інфекційних хвороб

молодняку ВРХ тощо. 

Результати успіху молочних

підприємств учасники мали мож#

ливість побачити на власні очі

наступного дня роботи форуму

під час відвідування провідних

молочних підприємств: ТОВ «Ук#

раїнська молочна компанія»

(3200 дійного стада), що  отрима#

ло середнього надою 9 тис. кг,

ПСП «Пісківське» (650 дійного

стада) – 7 тис. кг середньорічного

надою. 

У   ІІІ   Всеукраїнському   молочно#

му  конгресі  взяли  участь  550 про#

фесіоналів  галузі  молочного  скотар#

ства,  з  яких 340 учасників – представ#

ники  152  провідних  молочних

підприємств  України; понад 90 учас#

ників  –  представники 52 лідируючих

комерційних компаній на ринку Ук#

раїни  та  світу; серед учасників також

були представники переробних

підприємств, фінансових установ, по#

сольств та інформаційних агентств. ІІІ

Всеукраїнський молочний конгрес

пройшов за підтримки генерального

спонсора   компанії   ТОВ   «Пьотінгер

Україна»,  а  також  Асоціації вироб#

ників молока України, всесвітньо відо#

мої виставки з тваринництва EuroTir

(DLG) та компаній#спонсорів ТОВ

«ГЕА ВестфаліяСьордж Україна», ТОВ

«Представництво  «Ростсільмаш»,  ДП

«Оллтек#Україна»,  Інтервет Шерінг#

Плау Енімал Хелс, ТзОВ «Агравіа АГ»,

ТОВ «Лесаффр Україна», ТОВ СП  «Аг#

роІнМаш»,  ТОВ  «Ведерстад»,  СУНП

ТОВ «МараТЕК#Україна», ВАТ

«БРАЦЛА», ТОВ «КУН#Україна»,

Представництво CLAAS в Україні, ТОВ

«КЕТ Україна»,  CRV,  Iнфомолоко,

Uniform#agri,  ТОВ  «Байер»,  АСК

«ІНГО Україна» та компанії Bles Dairies

Holding B.V.
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Юрист відповідає
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Тараса Шевченка

Ведення особистого селя#

нського господарства (далі – ОСГ) не

є видом підприємницької діяльності.

Відтак, відповідно до ст. 4 Закону

України «Про особисте селянське

господарство» від 15 травня

2003 р. із наступними змінами та

доповненнями, ОСГ не підлягають

державній реєстрації. Водночас

необхідно враховувати, що підлягає

обліку саме ОСГ як специфічний вид

господарської діяльності, а не особи,

які ведуть таке господарство. При цьо#

му треба зазначити, що такий облік

спрямований передусім на отримання

статистичної інформації та не є тим

юридичним фактом, з яким закон

пов'язує виникнення або припинення

особистого селянського господарства.

Для забезпечення ведення

обліку ОСГ члени таких госпо#

дарств зобов'язані надавати сільсь#

ким, селищним, міським радам не#

обхідні дані щодо їх обліку. Повно#

важення щодо здійснення обліку

ОСГ цей Закон покладає на органи

місцевого самоврядування –

сільські, селищні, міські ради за

місцем розташування земельної

ділянки. Порядок обліку ОСГ

сільськими, селищними та міськи#

ми радами затверджений наказом

Державного комітету статистики

України від 26 жовтня 2009 року

№ 409. Цей Порядок установлює

правила організації збору первин#

них даних про ОСГ. Облік ОСГ

здійснюється у складі погоспо#

дарського обліку, що ведеться

сільськими, селищними, міськими

радами за такими формами пер#

винної облікової документації:

форма № 1 «Погосподарська кни�
га №___ на 2006�2010 роки», зат#

верджена наказом Державного

комітету статистики України від 18

квітня 2005 року № 95, зареєстрова#

ним у Міністерстві юстиції України

11 травня 2005 року за № 487/10767

(далі – форма № 1). У формі № 1 в

особових рахунках домогоспо#

дарств облік ОСГ та їх членів

здійснюється в розділі I «Список

членів домогосподарства», який

містить основні персональні відо#

мості про таких громадян, у

спеціально передбачених для цього

рядках: «Відмітка про ведення осо#

бистого селянського господарства»

і «Відмітка про припинення веден#

ня особистого селянського госпо#

дарства». Під час перезакладення

документів погосподарського

обліку, перевірки й уточнення да#

них погосподарського обліку всі за#

писи в особовому рахунку домогос#

подарства проводяться безпосе#

редньо в домогосподарствах шля#

хом опитування голови або іншого

дорослого члена домогосподарства.

У рядку «Відмітка про ведення осо#

бистого селянського господарства»

для громадян – членів домогоспо#

дарства, яким відповідно до чинно#

го законодавства виділена земельна

ділянка для ведення особистого се#

лянського господарства (до 1 січня

2002 року – для особистого підсоб#

ного господарства), записуються

вид і дата документа, який установ#

лює право власності або право ко#

ристування цією ділянкою, для

інших членів домогосподарства ро#

биться відмітка «чл. ОСГ» про

участь у веденні ОСГ відповідно до

Закону України «Про особисте се#

лянське господарство». У рядку

«Відмітка про припинення ведення

особистого селянського господар#

ства» проставляються дата та при#

чина припинення ведення особис#

того селянського господарства

відповідно до ст. 11 Закону України

«Про особисте селянське господар#

ство». У цьому ж рядку для окремих

осіб ставиться відмітка «вий#

шов/вийшла» про вихід із членів

ОСГ;

форма № 4 «Список домово�
лодінь, господарі яких не прожива�
ють постійно на території ради»,

затверджена наказом Державного

комітету статистики України від 18

квітня 2005 року № 95, зареєстрова#

ним у Міністерстві юстиції України

11 травня 2005 року за № 487/10767

(далі – форма № 4). Якщо на тери#

торії сільської, селищної, міської

ради є домоволодіння з прилеглою

земельною ділянкою з цільовим

призначенням «для ведення ОСГ»

або земельна ділянка для ведення

ОСГ без розташованих на ній

будівель, власник якого/якої про#

живає постійно за межами

відповідної ради, а право власності

на нього/неї набув на підставі ус#

падкування, придбання за догово#

ром купівлі#продажу, дарування,

міни, ренти, інших цивільно#пра#

вових угод, відомості про нього/неї

заносяться до форми № 4. Будь#які

записи відносно особи, яка

здійснює господарську діяльність із

ведення ОСГ, засвідчуються її

підписом і підписом особи, яка

відповідає за ведення погоспо#

дарського обліку в сільській, се#

лищній, міській раді, або особою,

що робить запис;

форма № 5 «Список осіб, яким
надані земельні ділянки для ведення
особистого селянського господар�
ства» затверджена наказом Дер#

жавного комітету статистики Ук#

раїни від 18 квітня 2005 року № 95,

зареєстрованим у Міністерстві юс#

тиції України 11 травня 2005 року за

№ 487/10767 (далі – форма № 5).

Форму № 5 складають міські, а та#

кож селищні ради в частині міських

поселень за умови виділення грома#

дянам із земель, закріплених за

міськими радами, земельних діля#

нок для ведення ОСГ у порядку, пе#

редбаченому чинним законодав#

ством. Записи до форми № 5 зано#

сяться на підставі відповідних

рішень міської, селищної ради з по#

дальшим унесенням уточнень і

змін до існуючих записів. Якщо

на території селищ міського ти#

пу та міських поселень раніше

вже були виділені земельні

ділянки для ведення особистого

підсобного господарства, то осо#

би, яким вони були виділені, та#

кож уносяться до цього списку.

До цієї форми заносяться відо#

мості як про особу, якій надана

земельна ділянка для ведення

ОСГ, так і про осіб, які разом з

нею ведуть ОСГ. Записи стосов#

но особи, якій надана земельна

ділянка для ведення ОСГ, а та#

кож осіб, які ведуть ОСГ разом

із нею, засвідчуються підписом

цієї особи та підписом особи,

яка відповідає за ведення по#

господарського обліку в

міській, селищній раді, або осо#

бою, що робить запис.

Чи підлягають реєстрації особисті селянські господарства?
Іван ДЕМКО, ПГ «Ясінь»,Черкащина

консультація

abc_5(180)_10_bw.qxd  23.06.2010  15:42  Page 11



12

П
Е

Р
Е

Д
П

Л
АТ

Н
И

Й
ІН

Д
Е

К
С

2
3

4
1

9

«Агробізнес сьогодні» № 5 (180) березень 2010 року

Кредитів поменшало 
До 2009 року обсяги кредитних

коштів, які банківський сектор нада#

вав аграріям, зростав. 

Так, у 2008 році підприємства аг#

ропромислового комплексу залучи#

ли в 1,5 разу більше кредитів, ніж у

2007#му – 17,292 млрд грн.

Торік сума залучених аграріями

кредитів скоротилася в кілька разів,

відмічають аналітики ринку.

«Якщо у 2008 році банки надали

сільгоспвиробникам майже 17,3

млрд грн кредитів, зокрема 11,4 піль#

гових, то у 2009#му загальна сума за#

лучених у галузь кредитних коштів

становила 5,8 млрд грн», – роз#

повідає заступник директора

асоціації «Українська аграрна кон#

федерація» Олександр ЯРОС#

ЛАВСЬКИЙ.   

Банки припинили кредитувати

реальний сектор у всьому світі, не

тільки в Україні. Наразі кредитувати

реальний сектор економіки банкам

не вигідно, наголошує Сергій ФЕ#

ОФІЛОВ. Торік кредитні ставки та#

кож були досить високі, подекуди

досягали 39% річних. Із залучених

кредитних коштів у 2009 році про#

лонговано 3,1.  

На думку пана Ярославського,

зменшення кредитування агропро#

мислового сектору в 2009 році, крім

загальних проблем банківського

сектору та підвищення ставок кре#

дитування, пов`язано з тим, що в

державному бюджеті не було коштів

для компенсації банкам пільгового

кредитування.  

Звісно, не останню роль у скоро#

ченні кредитування АПК відіграла і

світова фінансова криза, яка зачепила

всі галузі економіки країни, а

банківську сферу – однією з перших. 

Наслідки такого скорочення об#

сягів аграрного кредитування про#

являтимуться і в 2010 році, адже

період обороту капіталу у сільсько#

господарській промисловості стано#

вить приблизно один рік, зазнача#

ють аналітики ринку.

Експерти очікують зменшення

кредитування і в поточному році,

проте ще не знають, на скільки.

«Розмір кредитування може скоро#

титися, але важко спрогнозувати

конкретні цифри, бо невідомо, як

працюватиме механізм компенсації

відсоткових ставок з боку держави»,

– відмічає фінансовий аналітик

інвестиційної компанії «Аструм»

Дмитро УШЕНКО.

«Тут основна проблема в

банках, котрі об`єктивно не мо#

жуть поновити активне креди#

тування бізнесу раніше 2011 ро#

ку», – вважає фінансовий екс#

перт «Синком Капітал» Андрій

ПАТІОТА. 

З початку року банки надали

сільгоспвиробникам приблизно 160

млн грн кредитів. Якщо така ди#

наміка буде продовжуватись і надалі,

то за 2010 рік кредитів видадуть ще

менше, ніж торік, зазначає голова

аналітичної групи Українського клу#

бу аграрного бізнесу Володи#

мир ЛАПА. 

Зі слів Дмитра Ушенка, сьогодні

у банків немає стимулів кредитувати

реальний сектор через значні ризи#

ки та наявність достатньо великих

доходностей на борговому та грошо#

вому ринках. 

А от потреба в кредитних лініях

для агропромислових підприємств

була і залишається  дуже високою.

Згідно з експертними оцінками

сільське господарство для нормаль#

ного функціонування потребує від

10 до 25 млрд грн кредитних коштів. 

У поточному році аграріям зна#

добиться щонайменше 15 млрд грн

кредитів, вважає директор консал#

тингової компанії «Украгроконсалт»

У пошуках джерел

економіка кредитування

Торік суттєво скоротилися обсяги кредитування аграрної промисловості більш ніж

утричі. За оцінками експертів ринку, вони можуть скорочуватись і надалі. Поки

кредитування не відновилося, аграрії обирають один із двох шляхів – економлять

або залучають інвесторів.

Аліса КОНИК,  журналіст

www.agro�business.com.ua

Торік сума залучених 
аграріями кредитів скороти�
лася в кілька разів
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Сергій Феофілов. 

«Цьогоріч ми оцінюємо загальну

вартість посівної кампанії приблиз#

но в 24 млрд грн. Із них 12#13 млрд

грн повинно бути забезпечено за ра#

хунок продажу попереднього вро#

жаю. Решта, а це приблизно 11#12

млрд грн – залучені засоби.  1,5#2

млрд грн – різноманітна державна

підтримка. Передусім це форвардні

закупівлі, дотації на гектар посівів та

інші джерела держпідтримки, – по#

яснює пан Ушенко. – Ми оцінюємо

потребу в кредитах приблизно на

рівні 10 млрд грн», – резюмує екс#

перт.

Аграрний бізнес залишається

доволі ризиковим сектором як для

кредитування, так і для інвестуван#

ня. Зважаючи на високоризиковість

аграрного виробництва, ставки за

кредитами в оборотний капітал аг#

раріїв повинні бути на 3#6% вище,

ніж при кредитуванні інших сек#

торів, відмічають аналітики ринку.

Ставки по кредитах цьогоріч очіку#

ються на рівні 30% у гривні, прогно#

зує Дмитро Ушенко. Згідно з інфор#

мацією Міністерства аграрної

політики нині кредити сільгоспви#

робникам видаються під 20#37%.  

За офіційними даними

Міністерства аграрної політики, на

весняну посівну аграрії вже взяли в

борг майже 160 млн грн. Серед залу#

чених кредитів 148,5 – короткостро#

кові, 8,6 – середньострокові кредити

і лише 0,1 млн – кредити довгостро#

кові. Потреба у кредитних коштах

оцінюється Міністерством на рівні

12 млрд грн. 

За оцінками Міністерства, на

сьогодні аграрії забезпечені не#

обхідними коштами приблизно на#

половину. Наразі Мінагрополітики

проводить переговори з банками

щодо активізації кредитування аг#

раріїв. Очікується, що банки змо#

жуть надати приблизно 5 млрд грн

кредитних коштів на весняну

посівну кампанію. Сьогодні банки

прискіпливі, вони  кредитують  ли#

ше найбільш надійних позичаль#

ників, зазначає Сергій Феофілов.

Загалом майже 90% кредитів, які

надаються агропромисловим

підприємствам, – короткострокові.

Вони спрямовані на поповнення

оборотного капіталу підприємств –

передусім на посівні кампанії. Олек#

сандр Ярославський вважає, що ць#

огоріч  аграрії намагатимуться обхо#

дитись власними силами та гроши#

ма. «Все це виллється в економію.

Десь, наприклад, буде внесено мен#

ше добрив, десь скоротять кількість

технологічних операцій. Така еко#

номія може вплинути на уро#

жайність», – відмічає пан Ярос#

лавський. 

На думку пана Феофілова, для

пожвавлення кредитування саме

зараз керівництво держави могло

б  допомогти аграріям з пошуком

нових ринків збуту. Банки зро#

зуміють, що для продуктів ук#

раїнського виробництва є ринки

збуту і що вихід на ці нові ринки

підтримується державою. Коли

продукцію є де продати, аграрна

промисловість виглядає менш ри#

зикованою для кредитодавців, ка#

же експерт.

Андрій Патіота вважає, що єди#

ний момент, який міг би утримати на

сьогоднішньому рівні, або трохи

збільшити кредитування агросекто#

ру, – це рішення Кабінету Міністрів,

Національного банку або парламен#

ту в адміністративному порядку зму#

сити банківські установи допомага#

ти аграріям. 

Скасування пільгового
кредитування

Погіршила ситуацію з аграрни#

ми кредитами і держава. На почат#

ку грудня минулого року Консти#

туційний Суд України звільнив

банки від зобов'язань пролонгову#

вати кредити сільгоспвиробникам

не менш ніж на один рік, якщо ці

банківські установи мають намір

отримати або вже отримали

рефінансування НБУ. Ці ме#

ханізми були закріплені в Законі

України «Про внесення змін до де#

яких законів з протидії негативним

наслідкам впливу світової кризи на

розвиток агропромислового комп#

лексу», який Конституційний Суд

визнав неконституційним.

Цей Закон був прийнятий ще в

лютому 2009 року і зобов'язував бан#

ки зберігати ставки пролонгова#

них кредитів, забороняв їм пере#

оцінювати вартість застав і стягу#

вати комісію за реструктуризацію

кредитних позик.  

Порушення перерахованих умов

Національний банк розцінював як

порушення договору рефінансуван#

ня між регулятором і банком. Згідно зі

скасованим документом навіть якщо

банк не потребував грошей

Національного банку, він все одно

повинен був запропонувати аграріям

реструктуризацію. 

На думку аналітиків аграрного

ринку, скасування пільгового креди#

тування сільськогосподарських

підприємств хоч і вдарить по ринку,

проте, не критично. 

«Скасування обов'язкового про#

лонгування кредитів не означає, що

всі кредитори одразу ж почнуть вима#

гати повернути надані кредити. Ті

кредити, що видавались під

технічну базу підприємств, не

вигідно вилучати та розпродава#

ти. Технічна база швидко зас#

таріває», – коментує аналітик

інвестиційної компанії «Драгон

Кепітал» Тамара ЛЕВЧЕНКО.

На думку пані Левченко, банки

будуть добровільно пролонговувати

такі кредити. 

Кабінет Міністрів України запро#

понував Національному аграрно#

му банку частково замінити піль#

гове кредитування. Цей банк змо#

же впроваджувати спеціальні про#

цедури для формування

ліквідності. Аграрний банк забез#

печуватиме сільськогосподарські

підприємства кредитами без заста#

ви з максимальним відсотком у 5%

річних і на термін не менш ніж 7#10

років.   

«У позаминулому році аграрії взя#

ли 17 млрд грн кредитних коштів при

звичайних умовах, тільки з компен#

сацією. Якщо будуть видавати креди#

ти під 5%, як збиралась робити Юлія

Тимошенко, то буде видано приблиз#

но 30#40 млрд грн», – коментує Воло#

димир Лапа.

«Взагалі ця ідея виглядає приваб#

ливою, проте не зрозуміло, як це буде

реалізовано. Немає бази відділень, а

також немає грошової бази. Тим біль#

ше, що, перш ніж така установа поч#

не працювати, пройде десь три роки»,

– пояснює пан Лапа.

У пошуку 
Незважаючи на проблеми з кре#

дитною підтримкою, яка виникла на

тлі світової фінансової кризи, у 2009

році аграрна промисловість залиша#

лась чи не єдиною галуззю українсь#

кої економіки, яка демонструвала

стабільний приріст. Потенційні

інвестори із зацікавленням дивляться

на сільськогосподарський ринок Ук#

раїни, так само, як і самі аграрії.

«Інший спосіб, окрім кредитів, залу#

чити гроші в агробізнес – розміщати#

ся на біржі, шукати прямих інвес#

торів», – каже Тамара Левченко. 

Зокрема, у жовтні минулого року

компанія Sintal Agriculture залучила

$13 млн. У середині листопада хол#

динг «Агротон» провів розміщення

своїх акцій на суму $42 млн. Низка

інших агрофірм збирається виходити

на біржу найближчим часом.

На думку генерального ди#

ректора компанії «Укрзернопром

АГРО» Євгена ЛЕНГА, потенційні

інвестори вважають український аг#

рарний ринок привабливим для

вкладання грошей, але наразі вони

зайняли вичікувальну позицію.  

«З одного боку, закордонні

інвестори зацікавлені в українсь#

кому ринку, з іншого – є низка

причин, які відштовхують інвес#

торів від українського реального

сектору. По#перше, це нестабільна

політична ситуація в країні. А, по#

друге – очікування потенційними

інвесторами другої хвилі кризи, –

розповідає пан Ленг. – На жаль, сь#

огодні закордонні інвестори готові

купувати українські підприємства

буквально за безцінь, проте наші

підприємства за маленькі гроші

продаватися не хочуть». 

Аналітики аграрного ринку вва#

жають пошук прямих інвесторів не#

поганим способом «дістати» живих

грошей, проте як альтернативу кре#

дитуванню його розглядати не

поспішають. «Це може пом'якшити

ситуацію в галузі, проте не замінить

кредитування», – каже Сергій Фе#

офілов.

Загалом  інвестиції в агробізнес

не припинялись, вони  розвивати#

муться повільно, за рахунок при#

ватних розміщень та невеликих

IPO, вважає Андрій Патіота. Серед

потенційних закордонних інвес#

торів спостерігається певна обе#

режність. У структурі прямих іно#

земних інвестицій в Україну на

сільське господарство припадає

лише 2,2%, і ще 4,6% – на харчову

промисловість. А в абсолютних

цифрах – це менш ніж $3 млрд за

весь період існування незалежної

України. 

«У цьому ж році шанси залучити

кошти у сторонніх інвесторів мають

3#5 українських компаній», – каже

експерт.   

На думку Андрія Патіоти, зараз

аграріям залишається залучати гроші

шляхом часткового або повного про#

дажу бізнесу (M&A), через приватне

розміщення невеликих пакетів акцій

серед профільних та інституційних

інвесторів (private placement), або ви#

ходу на біржу з повноцінним лістин#

гом через IPO.                                           

«Агробізнес сьогодні»
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економіка кредитування

№ 5 (180) березень 2010 рокуwww.agro�business.com.ua

Цьогоріч  загальна вартість
посівної кампанії оцінюється
приблизно в 24 млрд грн

На весняну посівну 
аграрії  вже взяли в борг
майже 160 млн грн

якщо виникли запитання, – пишіть agro@impress�media.kiev.ua

abc_5(180)_10_bw.qxd  23.06.2010  15:42  Page 13



14

П
Е

Р
Е

Д
П

Л
АТ

Н
И

Й
ІН

Д
Е

К
С

2
3

4
1

9

«Агробізнес сьогодні» № 5 (180) березень 2010 року

Зі святом 8 Березня!

www.agro�business.com.ua

– Жінкам важче у сучасному світі
бізнесу?

– Так. Якщо поведінка чоловіків завжди
сприймається як належне, то нам потрібно
доводити набагато більше. Навіть якщо тебе

вважають апріорі розумною, тобі потрібно
це довести. Але виграшною для жінки ситу'
ація часто буває, наприклад, на конфе'
ренціях, коли треба тримати аудиторію, або
на переговорах. 

– Ви людина, яка знає все в своїй
галузі. Як у Вас це виходить?

– Я вважаю, що у нас всім людям
потрібно трішки більше любити свою робо'
ту, і приділяти їй більше уваги. Не лише в
робочий час, а й постійно підвищувати свій
рівень, бути в курсі подій, добре
виконувати свою роботу і намагатись мак'
симально підвищити її якість. До того ж мені
дуже допомагає моя освіта. Я найбільше
люблю у своїй роботі те, що вона не є одно'
типною. Вона динамічна, і потрібно при
цьому знати, що і де відбувається. Виходить, що
ти займаєшся роботою не лише тоді, коли ти її
робиш, а навіть у вільний час. Читаєш новини,
дивишся телевізор, дізнаєшся про якісь події в Ук'
раїні або у світі. І мусиш автоматично відкидати
всю непотрібну інформацію, визначати фактори
впливу. 

– Відповідно, Ваше життя, мабуть,
дуже тісно пов'язане з роботою?

– В принципі, так, я фактично весь час на'
магаюсь акумулювати ту інформацію, яка

надходить до мене. І це відбувається неза'
лежно від того, чи знаходжусь я на роботі, чи
маю вільний час. 

Відповідно, вільний час лишається не на
себе, а на родину. Тобто все, що не пов'яза'
не з роботою, належить родині, чоловікові,
дитині. 

– Що вам потрібно для того, аби по�
чуватися щасливою?

– Мабуть, аби був комфорт вдома, щоб
завжди були щасливі ті, хто є поруч, і щоб від
роботи завжди можна було отримати задо'
волення. Напевно, головне, аби зберігалась
така от динаміка. 

– Яким має бути день 8 Березня,
щоб для Вас він став ідеальним свя�
том?

– Не хочеться, щоб цей день відрізняв'
ся чимось від усіх інших. Добре ставлення
до себе хочеться відчувати кожен день, а
не один день на рік, коли тобі дарують
квіти. Для мене цей день був би ідеаль'
ним, якби він проходив десь за межами
країни, з вимкненими телефонами, в ото'
ченні близьких людей. Але, на жаль, коли
маєш лише один день, це важко зробити.
Потрібно кілька днів, щоб отримати роз'
рядку.

Сила краси
Нехай західні жінки змагаються за рівноправ'я та відстоюють свою

емансипацію. Українкам немає у тому потреби. Вони вміють

надзвичайно органічно поєднувати професійність та жіночність,

підкорюючи оточуючих розумом та чарівністю. До свята 8 Березня

ми звернулися до представниць прекрасної статі вітчизняного агро#

сектору, які допомогли зайвий раз підтвердити, що жінка завжди

лишається жінкою. Особливо, коли її робота пов'язана з АПК.

Керівник аналітичного департаменту консал�
тингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНИК
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– Кажуть, що жінкам у бізнесі і в науці
набагато складніше, ніж чоловікам. Чи
правда це? 

– Не можу однозначно сказати про бізнес,
але в науці працювати жінкам, на мою думку, не
складно. Дуже важливо для жінки, яка займаєть'
ся наукою, політикою, бізнесом і при цьому дося'
гає значних успіхів, не забувати про головну
цінність жінки – жіночність. Жінці необхідно
постійно змінюватися, бути новою, шукати нові

шляхи розкриття  любові і поваги до себе і оточу'
ючих. У будь'якій ситуації і завжди я керуюсь
принципом ставитись до всіх так, як би я хотіла,
щоб ставились до мене. Намагаюсь ніколи не
відступати від такої істини. Мудре поєднання та'
кого підходу із жіночністю робить становище
безпрограшним завжди.

– Чи важко бути керівником?
На мою думку – ні. Головне – зрозуміти, що

можеш бути керівником, постійно вдосконалю'
вати себе на керівній посаді. Необхідно поважа'
ти оточуючих і себе. Тоді поряд ніколи не буде
людей, які б викликали негативні емоції.
Справжній керівник, на мою думку, не повинний
проявляти жалість, приниження, не бути байду'
жим до підлеглих.  

– Кажуть, що щасливою може бути
лише та людина, яка заробляє тим, що
приносить їй задоволення. Вас можна
назвати щасливою людиною?

– Я – щаслива людина, щаслива жінка! Я маю
прекрасну, творчу, наукову роботу. Вона мені при'
носить справжнє задоволення і кожне наукове до'
сягнення, відповідно, додає більшого фінансового
забезпечення! Але справжнє щастя криється в
поєднанні улюбленої роботи з необхідністю ро'
зуміти себе, сприймати в собі проблеми, які зава'
жають збільшенню радості від життя. 

– Наскільки Ваше життя пов'язане з
роботою? 

– Моє життя, звичайно, пов'язано з робо'
тою, бо я науковець і працюю в науковій уста'

нові. Але намагаюсь не переносити невиріше'
них поточних питань, або проблемних робо'
чих ситуацій, у домашню атмосферу. Хоча
часто на роботі можу затримуватись дуже дов'
го (особливо в період підготовки кандидатської
та докторської дисертацій), але для рідних лю'
дей дискомфорту це не викликає. Планую ро'
бочі дні так, аби для себе залишалось дос'
татньо часу. Тоді намагаюсь удосконалювати в
собі здатність розуміти інших, бути чуйною,
співпереживати, проявляти підвищене сприй'
няття прекрасного, знаходити в будь'яких пи'
таннях компроміс. Бо як ми думаємо, як ми ста'
вимося до оточуючих, так ми і живемо. 

– Що Вам потрібно для того, аби
відчути себе щасливою?

– Я поділяю думку давньогрецького філо'
софа'матеріаліста Демокрита, який говорив,
що щасливий той, хто при невеликих засо'
бах має гарний настрій завжди, і нещасли'
вий той, хто з великим багатством не має ду'
шевної радості.

– Ваше ставлення до свята 8 Березня? 
– 8 Березня – гарне свято. В цей день дуже

приємно одержувати поздоровлення від чо'
ловіків, по особливому піднесено одержувати
квіти від них. Це якось більш приємніше, ніж в інші
дні. В цей день всім жінкам необхідно більш гли'
боко проявляти любов до себе і оточуючих, тоді
сильнішим буде їх духовний світ. У глибині тако'
го ставлення знаходиться природність, мудрість і
духовна красота справжньої жінки. Бо чого хоче
жінка – того хоче Бог!

– Існує думка, що жінкам в бізнесі важ�
че, ніж чоловікам. На Вашу думку це
правда?

– Ми різні – чоловіки і жінки. І я хочу ска'
зати, що бути жінкою в агросфері дуже
приємно. Тому що 90% ділового оточення '
це чоловіки, і спосіб ведення бізнесу у них
чоловічий. Відповідно, коли жінка керує ком'
панією, її стратегія ведення справ дуже

відрізняється від загальноприйнятої. Якісь
нові підходи, більше гнучкості, більше са'
моіронії. І це дуже допомагає. 

Ми, жінки, більш емоційно реагуємо на деякі
питання. Як показав досвід – це полегшує роботу.
Останнім часом з'явилося багато тренінгів з
емоційного інтелекту. Це раніше був чоловічий
підхід до бізнесу. Вважалось, що бізнес має бути
дуже логічно побудованим, без жодних емоцій. А
зараз ми вже говоримо про те, що емоційний інте'
лект –це більш глибокий рівень інтелекту. А оскіль'
ки жінки по природі своїй більш емоційні, то і
ступінь заглиблення в проблему у нас більший. 

– А не важко жінці керувати такою ве�
ликою компанією?

– Абсолютно не важко. Психологам добре
відомо, що чоловіки можуть контролювати лише
декотрі аспекти ситуації. А жінки можуть тримати у
голові дуже багато тем і не випускати при цьому ок'
ремі моменти. Чоловіки частіше діють у рамках, а
жінки більш гнучкі, шукають якісь нові підходи. То'
му, іноді, нам навіть легше.

– Кажуть, що щасливою можна назва�
ти лише ту людину, яка заробляє собі на
життя тією справою, від якої отримує задо�
волення. Вас можна назвати щасливою?

– Стовідсотково –так. Якщо справа, якою зай'
мається людина –це її покликання, то це для люди'
ни задоволення і, певною мірою, засіб саморе'
алізації. І, мабуть, це є показником того, наскільки
людина щаслива. Все, що потрібно для того, аби
почуватися щасливою є в кожному дні. І якщо ко'

жен твій день реалізований саме так, як ти собі зап'
ланував – це, мабуть, і є щастя. 

До того ж моя професія просто надзвичайна.
Можна бачити, як результат твоєї праці впливає на
роботу багатьох компаній. Ми продаємо насіння, і
працюємо в основному з великими компаніями. І
кожної осені можемо спостерігати, як це насіння
зростає, наскільки воно якісне. Це ніби спостеріга'
ти за тим, як зростає і розвивається твоя дитина. 

– Наскільки Ваше життя пов'язане з ро�
ботою?

– Якщо ти керівник підприємства, то твоє життя
на 90% належить йому. Бо компанія – це твоє дитя,
яке вимагає особливої уваги. І, мабуть, просто сти'
рається межа між особистим життям і професійним.
Воно все об'єднується і стає єдиним цілим. Але, безу'
мовно, в усьому цьому завжди знаходиться час на
себе. Бо без нього буває дуже важко. Відпочинок
завжди активний. Якісь сезонні види спорту, наприк'
лад, зимові лижи, йога, дихальні практики. Але коли
у нас у розпалі сезон роботи, зрозуміло, що на це
просто не завжди вистачає часу.

– Що для Вас означає свято 8 Березня?
– 8 Березня – це черговий привід зробити щось

приємне своїм колегам та партнерам. Позитивне свя'
то, а позитив – це завжди добре. Якихось стереотипів
з приводу того, яким він має бути у мене немає. Свят'
ковий настрій ми створюємо собі самі і це абсолютно
не залежить від дня календаря. Тому у нашій компанії
ми даємо волю творчій фантазії і намагаємося втілити
всі свої ідеї. Зазвичай, це якісь сюрпризи із гумором від
щирого серця. 

Завідувач лабораторії клітинної інженерії інсти�
туту розведення і генетики тварин національної
академії аграрних наук україни, доктор с.�г. наук
Світлана КОВТУН 

Генеральний директор компанії «Агробонус» 
Людмила ВАСИЛЕНКО
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Урожайність залежить
від сонячної активності 
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С
аме на їх основі цей сиво#

чолий чоловік, якого дех#

то вважає диваком, будує

прогнози на майбутнє.

Прошу зауважити: науково

обґрунтовані, сповнені конкре#

тики й наукових аргументів, а не

абстрактні сентенції домороще#

них астрологів. Крім того, Зал#

мен Юхимович вбачає прямий

взаємозв'язок між економічни#

ми, соціальними й природними

потрясіннями, з яких складаєть#

ся історія людства, та загадкови#

ми процесами на Сонці, котрі

здавна бентежили вчених різних

часів і народів. 

Один із них – видатний і

опальний Олександр ЧИ#

ЖЕВСЬКИЙ, котрий описав

вплив космічних факторів на по#

ведінку організованих людських

мас та на хід всесвітньо#історич#

ного процесу, починаючи від V

сторіччя до Різдва Христового і

донині. Власне, саме зі знайом#

ства з працею Чижевського

«Фізичні фактори історичного

процесу» і почалася серйозна

дослідницька робота Залмена

Філєра, яка триває вже понад

тридцять років.

Суть методу та його
безумовна користь

– Ми живемо дуже близько від

Сонця – лише за 106 сонячних

діаметрів, – розповідає професор.

– Тому, «що на Сонці аукнеться, то

на Землі відгукнеться». У 1610 році

Галілей через підзорну трубу поба#

чив Сонце і плями на ньому, і вис#

ловив здогадку про їхній вплив на

земні процеси. Вчені встановили

магнітну природу сонячних плям,

періодичну зміну їх кількості та

купності. Прийнято характеристи#

ку сонячної активності (СА) – чис#

ло Вольфа W=10g+f, де g –

кількість груп, f – загальна кількість

плям. За століття в середньому

відбувається 9 циклів, які мають

схожі етапи: після трирічного в се#

редньому мінімуму настає

дворічний етап зростання, який пе#

реходить в трирічний етап макси#

муму СА, після чого триває її

трирічний спад.   

Уперше прогнозами посухи та

неврожаю скористались у молодій

Країні Рад, коли відомий фізик і

метеоролог В. МІХЕЛЬСОН у

жовтні 1920 року звернувся зі

своїми розрахунками до наркому

землеробства РРСФР С. СЕРЕДИ. Той, враховуючи важливість інфор#

мації, передав матеріали Голові

Раднаркому В. УЛЬЯНОВУ

(Леніну). Ленін дав Середі

відповідні вказівки та доручення,

які пом'якшили удар «стихії»:

публікація попереджень у пресі,

доповідь на Політбюро та З'їзді Рад,

своєчасна закупівля зерна за кордо#

ном, прохання міжнародної допо#

моги для голодуючих. У квітні 1921

року в країні відмінили продроз#

горстку, яку замінили продподат#

ком. Було введено Нову еко#

номічну політику (НЕП). В Україні

ці заходи почалися на рік пізніше,

коли неврожай став очевидним.

Міжнародна допомога почалася

ще в умовах фактичного продов#

ження громадянської війни…  

Тепер поговоримо про природ#

но#біологічні наслідки змін СА.

Вчені довели пряму залежність від

неї природних змін (погоди, кліма#

ту, врожаїв тощо). На малюнку ба#

чимо зміни  врожайності пшениці

на фоні змін на Сонці. Графік

відображає коливання врожай#

ності залежно від фази сонячного

циклу.  

На початку 2008 року обласна

влада зацікавилась методом профе#

сора Філера, оскільки побачила в

ньому суттєві переваги для плану#

вання економічної стратегії регіону.

Керівництво Кіровоградської об#

Кожен новий день професора кафедри прикладної математики, статистики та

економіки Кіровоградського педагогічного університету Залмена ФІЛЄРА по#

чинається з відвідин сайту НАСА, де викладені графіки сонячної активності. 

www.agro�business.com.ua

регіони кіровоградщина

Людмила МАКЕЙ, спеціальний кореспондент у Кіровоградській області 
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ласної ради та облдержадміністрації

звернулися до нього з проханням

зробити прогнози погоди та вро#

жайності на найближчі два роки.

На основі статистичних даних за

останні 45 років – з 1963 до 2007 ро#

ку вчений спрогнозував уро#

жайність основних сільськогоспо#

дарських культур: озимої пшениці,

ярового ячменю, цукрового буря#

ка, соняшника та кукурудзи на зер#

но. Тоді ж за фінансового сприяння

тієї ж таки обласної сільськогоспо#

дарської дорадчої служби була ви#

дана брошура «Вплив сонячної ак#

тивності на погоду, врожайність,

демографічні та соціально#еко#

номічні процеси у 2008#2009 ро#

ках», яка стала першим досвідом

співпраці органів виконавчої влади

з наукою.

Наука допомагає аграріям
Зміни урожайності основних

культур викликані кліматичними

змінами, які мають циклічний ха#

рактер і корелюють зі змінами со#

нячної активності. Максимальні

врожаї припадають на роки підйо#

му та максимуму СА, а на спаді СА

та її мінімумі бувають низькі вро#

жаї, бо на них припадають посуш#

ливі роки. 

Аналіз коливань урожайності
озимини

На тлі майже лінійного зрос#

тання врожайності основної нашої

культури – озимої пшениці – з

1947 до 1976 років відбувалися ко#

ливання врожайності. Її мінімуми

майже завжди траплялись у роки

мінімуму та спаду СА, а максимуми

були в часи підйому та максимуму

СА. Врожайність озимих залежить

від кліматичних умов не тільки ро#

ку збирання врожаю, а й від умов

року сівби. Так було завжди (1946

року врожайність по області була

3,4 ц/га, що й спричинило Голодо#

мор). Дуже низький врожай ози#

мини 2003 року та низький – 2007

припали на рік спаду та мінімуму

СА останнього сонячного циклу.

Учень та співавтор Залмена

Філера Олександр ДРЄЄВ розро#

бив тригонометричний тренд уро#

жайності озимої пшениці та її

прогноз до 2020 року разом із

«прогнозом» у минуле – на роки

фашистської окупації, за які немає

статистичних даних.

– Зазвичай у роки мінімуму СА

мінімальні й врожаї, – каже Залмен

Юхимович. – Однак трапляються

сильні спади врожайності в сере#

дині етапу спаду СА (як, наприк#

лад, у 1983, 1992 та особливо в 2003

роках). 

Очевидно, що лінія тренду –

прогнозу достатньо близька до

фактичних даних урожайності ози#

мини з 1945 по 2007 роки. На 1940#

1944 та 2009#2020 роки вона дає та#

кий прогноз урожайності: непога#

ний ужинок прогнозується в 2009#

2011 роках, на рівні 33#35 ц/га.

Прогноз на наступні роки менш

надійний, як і будь#яка далека

екстраполяція. За умови постійно#

го моніторингу можна буде вноси#

ти уточнення в не дуже сприятли#

вий прогноз урожайності на 2012#

2015 роки.

Найгіршими за врожайністю

були 1946 та 1954 роки. Посуха 1946

року принесла голод. У 1954 році

ситуацію врятувала цілина. Кращі

роки відмічені червоним: вони

різні для різних культур (1990, 1993,

1969 і 2008 роки).

На жаль, в останні деся#

тиліття радянської влади сис#

тематичного зростання вро#

жайності озимої пшениці вже

не було. Чіткішими ставали її

коливання, пов'язані з кліма#

тичними змінами внаслідок

змін СА. За роки Незалежності

не вдалося зберегти навіть ста#

лого тренду. Після високовро#

жайного 1993 року вро#

жайність спадала, і коливання,

пов'язані з кліматичними

змінами на Сонці та Землі,

ставали дедалі помітнішими.

Менше добрив, засобів бо#

ротьби зі шкідниками, нестача

техніки та інші фактори не

могли компенсувати втрати,

пов'язані з недостачею вологи

та посухами.

Ще однією основною «товар#

ною» культурою в області був цук#

ровий буряк. Кіровоградщина не

тільки вирощувала, а й переробля#

ла багато цієї сировини, отримува#

ла великі обсяги цукру. Працювали

заводи, розвивалась економіка, а

український цукор продавався

навіть за кордон. Продукти його

переробки були корисними і для

тваринництва.

До середини 70#х років тривав

майже лінійний зростаючий тренд

урожайності цукрового буряку з

коливаннями, викликаними і

змінами СА. Далі середня вро#

жайність спадає (можливо, через

зниження уваги до вирощування

цієї важливої культури та конку#

ренцією кубинського цукру?).

Інколи максимальні врожаї припа#

дають на роки піку СА, а деколи в

ці роки маємо протилежну ситу#

ацію. Після мінімального врожаю

1996 року в 100 ц/га, коли був

мінімум СА, почався період швид#

кого її наростання: у 2008 році уро#

жайність перевищила 350 ц/га. На

найближчі 10 років ми прогно#

зуємо врожайність цукрового буря#

ку на рівні 300 ц/га з поступовим

нерівномірним спадом (якщо не

зміниться на краще технологія йо#

го вирощування та цінова політика

держави). 

«Королева полів» – кукурудза

дає врожаї, які мають близькі за#

кономірності з попередньо розг#

лянутими культурами. Зокрема,

для неї вдалим був  2008 рік. На

2009 – завдяки сприятливим

кліматичним умовам автори прог#

нозували урожай до 60 ц/га. Після

майже лінійного зростаючого

тренду від початку 70#х років до

початку 90#х тривав період коли#

вань урожаїв навколо середнього

рівня близько до 30 ц/га. Найниж#

чий рівень у 1992 році (менш ніж

20 ц/га) майже лінійно наростав

до 2005. Спад у посушливому 2003

році змінився крутим зростанням

урожайності до 2008 року, коли

вона перевищила 50 ц/га. Протя#

гом десяти років ХХІ сторіччя

варто очікувати непогані врожаї

кукурудзи. 

Різні культури реагують по#

різному на погодні умови, тому

треба вивчати статистику врожай#

ності по кожній із них. Важливо

знати і статистику розмноження

шкідників, проаналізувати вплив

на нього СА, попереджати про це

селян і керівників сільськогоспо#

дарських підприємств для ор#

ганізації профілактичних заходів.

Безумовно, низькі врожаї є

бідою для селян, переробної про#

мисловості, городян, для яких

підвищення цін може стати важким

випробуванням. Але в умовах Ук#

раїни і високі врожаї стали бідою: як

їх зберегти? Як не дати різко впасти

цінам, щоби забезпечити мож#

ливість хліборобу повернути гроші

за взяті кредити та достойну оплату

за свою нелегку працю? 

Відомо, що біблійний Йосип,

якому фараон доручив управління

Єгиптом, почав з будівництва по

всій країні зерносховищ, щоб бу#

ло де зберігати зібране на податок

зерно в урожайні роки («п'ятину

врожаю»). Та й самому селянину

треба було мати комори, де б

зберігалося зерно для забезпечен#

ня нормального харчування в по#

сушливі роки. Ще в середині 50#х

років відчувалася недостача в

СРСР елеваторів і доріг. Але їх

будівництво за наступні 35 років

не встигало за потребами країни.

У незалежній Україні краще не

стало. Де ті таємні «закрома

Родіни»?                                                         
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агрономія захист рослин

Оранжерейна, або персико<
ва попелиця – багатоїдний вид,

який пошкоджує петрушку, салат,

буряк, але найбільш небезпечний

для помідорів і солодкого перцю.

Попелиця на листках утворює ве#

ликі колонії, висмоктує з них сік,

як результат – ріст рослин затри#

мується, листки деформуються,

плоди відстають у розвитку. Імаго

– 1,0#2,0 мм, безкрилі або крилаті,

жовто#зеленого кольору; у крила#

тих особин голова темно#бура, очі

коричневі; вусики розміщені на

особливих лобових виростах (горб#

ках), добре виражені; сокові тру#

бочки майже циліндричні, хвостик

конічний і втричі коротший за тру#

бочки. Крилата самка на дор#

зальній стороні черевця має цент#

ральну склеротизовану пляму чор#

ного кольору. Голова, середньо# і

задньогруди – чорні, передньогру#

ди – жовто#зелені. Вусики – чор#

но#бурі, приблизно такі ж, як і дов#

жина тіла. Основний колір черевця

– жовто#зелений, ніг – жовтий, за#

темнені лише лапки, вершини сте#

гон і гомілок. Хвостик – жовто#

сірий, трубочки – сіро#зелені. Зи#

мує персикова попелиця на рос#

линних рештках в опалюваних

приміщеннях, на зелених культу#

рах і квітах у стадії імаго та личи#

нок. При температурі 23#25°С і

відносній вологості повітря 80#85%

розвиток попелиць проходить ду#

же швидко, і вони дають до 15 по#

колінь. Плодючість самок – 20#80

личинок і залежить, передусім, від

кормової рослини. Небезпечний

переносник багатьох вірусів.

Баштанна або бавовникова
попелиця – поширений поліфаг.

Пошкоджує всі овочеві культури,

проте найбільш небезпечний для

огірків. Заселяє колоніями ниж#

ню сторону листків, пагони,

квітки, зав'язі, через висмокту#

вання соку листки жовтіють,

зморщуються, скручуються, заси#

хають і відмирають. Окрім того,

на клейких цукристих виділеннях

попелиць селяться гриби, які ут#

ворюють наліт, що призводить до

погіршення обміну речовин у

листках. Дорослі комахи бува#

ють як безкрилі, так і крилаті.

Безкрилі самки – з овальним

тілом завдовжки 1,2#2,1 мм, жов#

то#зелені, світло# або темно#зе#

лені майже чорного кольору на

черевці. Личинки – жовті або зе#

лені. У крилатих особин тіло зав#

довжки 1,2#1,8 мм, голова і груди

– чорні, черевце жовте або зелене

з чорними плямами. У більшості

районів баштанна попелиця є не#

повноциклічним видом (розмно#

жується лише партеногенетично).

Зимують безкрилі незапліднені

самки, іноді й личинки, на росли#

нах у теплицях, овочесховищах, у

різних захищених місцях, а також

на диких рослинах, почасти під

розетками прикореневих листків,

зимово#зелених бур'янів. Протя#

гом року розвивається до 20 по#

колінь. Перші покоління шкідни#

ка представлено безкрилими осо#

бинами, пізніше з'являються кри#

латі самки. Термін розвитку одно#

го покоління становить 6#10 днів.

На рослинах за короткий термін

утворюються численні колонії

попелиць різного віку. Оптималь#

ними умовами для розвитку

шкідника є температура 23#25°С і

відносна вологість повітря 80#

85%. Температура понад 30°С

пригнічує розвиток попелиць. Це

переносник понад 50 фітопато#

генних вірусів.

Велика картопляна попе<
лиця пошкоджує помідори,

огірки, баклажани та різноманітні

кімнатні рослини. Фітофаг суціль#

ним шаром заселяє пагони і ниж#

ню сторону листків. На верхній

стороні листків накопичується ба#

гато медової роси, яка згодом пок#

ривається сажковими грибами і

призводить до морфологічних

змін. Місця харчування колоній

попелиць стають хлоротичними.

Безкрила самка – зелена, зрідка

червона – 2,7#2,8 мм. Форма тіла –

видовжено#овальна, загострена до

кінця. Крилата самка завдовжки

до 3,4 мм, на черевці темних попе#

речних смужок немає. Голова, гру#

ди, перші три членики вусиків і

За вирощування культур у закритому ґрунті створюються умови для швидкого розвитку та розмноження

шкідливих організмів. Постійно підвищені температура й вологість повітря, відсутність природних хижаків,

які могли б регулювати чисельність шкідників, сприяють масовому розмноженню фітофагів і значно підви#

щують їх шкідливу дію. 

Тетяна КОРОЛЬ, канд. біолог. наук, завідувачка кафедри ВМУРОЛ «Україна»

Шкідники закритого грунту

www.agro�business.com.ua
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агрономія захист рослин

хвостики – світло#коричневі, лоб

має жолобок, вусики довші за тіло,

трубочки до 1/3 довжини тіла. Ве#

лика картопляна попелиця має не#

повноциклічний тип розвитку. Зи#

мують безкрилі самки у теплицях

на бур'янах.

Плодова червоноголова по<
пелиця – дводомний вид, у якого

первинний господар – глід, вто#

ринний – селера, петрушка, кріп.

Найбільш пошкоджує вигонкові

зелені культури, особливо осінні,

при використанні петрушки і селе#

ри на корені. Безкрилі самки – мо#

лочно#білого або світло#зеленку#

вато#сірого кольору, яйцеподібної

форми. Попелиці заселяють коре#

неві, прикореневі листки та пазухи

листків. Колонії поширюються ду#

же швидко.

У теплицях України з ряду

двокрилих комариків – огірковий,

тепличний і картопляний – уш#

коджують овочеві культури і пече#

риці. 

Огірковий комарик –

найбільш поширений вид. Імаго –

темно#сірого кольору, від 3,5 до 4

мм завдовжки, з чорною головою і

15#16 члениковими вусиками. У

самиць черевце загострене до

заднього кінця, зверху темне, зни#

зу жовте, на кінці черевця добре

видно яйцеклад. Зимує личинка в

коконах у ґрунті. Імаго вилітає

наприкінці лютого – в першій по#

ловині березня. Самки відклада#

ють білі блискучі яйця в ґрунт або у

тріщини в стеблі рослини групами

по 20#40 штук. Через 5#10 днів з

яєць з'являються напівпрозорі, з

чорною хітинизованою головою і

міцними щелепами личинки, які

відразу ж проникають у корінь, ос#

нову стебел, сім'ядольні коліна мо#

лодих рослин і проточують ходи.

Пошкоджені рослини спочатку

втрачають тургор листків, потім

в'януть і гинуть. У корені однієї

рослини можуть одночасно пере#

бувати до 50 личинок. Слід зазна#

чити, що личинками огіркового

комарика переважно заселяються

ослаблені рослини, ніж ті рослини,

у яких добре розвинута коренева

система. Через 8#12 днів личинка

заляльковується в тонкому паву#

тинні кокону, покритому зовні час#

тинками грунту. Стадія лялечки

триває 5#7 днів. Тривалість повного

циклу розвитку огіркового кома#

рика становить у середньому 25#30

діб. Комарики – переносники хво#

роб і рослиноїдних кліщів. У зак#

ритий ґрунт вони потрапляють із

посадковим матеріалом цибулі,

гноєм та іншими органічними доб#

ривами. Є найбільш небезпечни#

ми для сходів огірків і томатів.

Подури або ногохвостки –

дрібні безкрилі членистоногі тва#

рини, вкриті маленькими волоска#

ми черво# або шароподібної фор#

ми, розміром 0,2#2 мм (зрідка – 5#

10 мм).

Найбільшої шкоди рослинам у

закритому ґрунті завдають біла,

грибна подури і зелений смінтур. 

Грибна подура білого кольору з

короткими ногами та чотирма чле#

никовими вусиками. 

Біла подура сірого або темно#

фіолетового кольору з двома ши#

пиками на кінці черевця і корот#

кою двогілковою стрибальною ви#

делкою. 

Зимує шкідник на всіх стадіях

розвитку. Самиці відкладають яйця

в ґрунт. Поява подур у теплицях

спостерігається під час проростан#

ня і сходів овочевих культур, пере#

дусім огірків. На сім'ядольних

листках, іноді коріннях, вигриза#

ють невеликі отвори, схожі на ран#

ки, які згодом піддаються бак#

теріальному розкладанню, що вис#

нажує рослини, іноді поїдають

листки, які щільно прилягають до

грунту. Подури здатні розвиватися

лише в умовах підвищеної воло#

гості. У теплиці потрапляють із

гноєм, компостом, ґрунтом. За се#

зон може розвиватися до 10 по#

колінь.

Зелений смінтур жовто#зеле#

ного кольору, навесні і восени

трапляються особини з мармуро#

вим малюнком, із довгими

колінчатими антенами та добре

розвиненою виделкою, що дає їм

змогу чудово стрибати. Самиці

відкладають палево#жовті яйця

(0,3 мм), групами по 20#60 штук.

Через 4#6 днів з'являються личин#

ки, які лише за розмірами

відрізняються від дорослих осо#

бин. Вид надзвичайно вимогли#

вий до вологості повітря. У тепли#

цях уражає посіви огірків, редису,

капусти, харчуючись епідермісом

сіянців і молодих листків.

Смінтури об'їдають зелені части#

ни різних рослин, утворюючи от#

вори або поглиблення. При масо#

вому розмноженні листки скеле#

туються і можуть засохнути.

Особливу групу становлять

галові нематоди – північна,

південна, арахісова, яванська, які

пошкоджують огірки, помідори,

баклажани, перець, петрушку, се#

леру, редьку протягом усього

періоду вегетації. Личинки та до#

рослі імаго уражають коріння, при

цьому воно деформується, спотво#

рюється, утворюються гали. Листя

втрачає тургор і в'яне. Рослини

відстають у рості і мають занедба#

ний вигляд.

Із заходів зниження шкідли#

вості велика увага має приділятися

профілактичним, організаційно#

господарським, агротехнічним за#

ходам, спрямованим на недопу#

щення потрапляння шкідників до

культиваційних приміщень. Не

слід допускати вирощування

проміжних культур у період між

основними сівозмінами, поблизу

теплиць не розміщувати овочеві

культури, позаяк улітку деякі види

шкідників можуть траплятися і у

відкритому ґрунті; знищувати

бур'яни в теплицях і на прилеглих

територіях; здійснювати посадку

культур в оптимальні строки; дот#

римуватись гідротермічного режи#

му в теплицях, своєчасно піджив#

лювати рослини – ці умови

поліпшують ріст і підвищують

стійкість рослин до шкідників і

хвороб. Проведення захисних за#

ходів, спрямованих на обмеження

та ліквідацію шкідників,

здійснюється з використанням

хімічних та біологічних засобів.

Обробку хімічними препаратами

слід починати відразу після вияв#

лення шкідника. Тривале застосу#

вання інсектицидів з однієї групи

сполук та здатність більшості

шкідників закритого грунту давати

багато поколінь протягом свого

розвитку сприяє формуванню ре#

зистентних особин і популяцій, то#

му протягом ротації необхідно чер#

гувати препарати з різними діючи#

ми речовинами. 

Враховуючи всі недоліки засто#

сування хімічних інсектицидів та

бажання отримувати екологічно

чисту продукцію, на перший план

має виходити біологічний метод

обмеження чисельності шкідника. 

Цьому питанню було присвя#

чено і засідання Президії Українсь#

кої академії аграрних наук з питан#

ня «Про наукове забезпечення

біологізації захисту рослин», яке

відбулося 4 листопада 2009 року.

Президія УААН зазначає, що

питання біологічного захисту рос#

лин сьогодні набуває стратегічно

важливого значення. 

З біологічних агентів реко#

мендується використовувати па#

разитичну комаху – енкарзію,

хижого клопа макролофуса, ен#

томопатогенні гриби – ашер#

сонію, боверію тощо. Науковці

Інституту захисту рослин УААН

розробили інтегровану систему

захисту овочевих культур у зак#

ритому ґрунті з переважним зас#

тосуванням біологічних засобів,

що містить раціональне

поєднання мікробіологічних

препаратів з ентомофагами

різного ступеня спеціалізації. Ця

система передбачає вчасне вияв#

лення шкідливих організмів та

послідовне, залежно від фази

розвитку рослин і гідро#

термічних умов у культи#

ваційних приміщеннях, застосу#

вання біоагентів. Дослідження з

використання біологічних за#

собів для боротьби зі шкідника#

ми овочевих культур у закритому

ґрунті свідчить про те, що наукові

надбання в цьому напрямі істотні,

а практичне їх використання

відкриває можливість повної

біологізації захисту рослин у теп#

личних господарствах і за умов

приватних теплиць.                           

www.agro�business.com.ua

abc_5(180)_10_bw.qxd  23.06.2010  15:42  Page 19



20 «Агробізнес сьогодні» № 5 (180) березень 2010 року www.agro�business.com.ua

Сільгоспвиробник розраховує

одержувати значно більший уро#

жай – понад 30 ц/га. Деякі госпо#

дарства вже досягли врожайності

близько 40 ц/га. Паралельно ми

відчули значний попит на гербіцид

Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с.,

продаж якого зріс у 7#8 разів за ос#

танні 5 років. За  два роки препарат

перейшов у розряд дефіцитних, по#

заяк реальний попит випереджав

наші прогнози збільшення продажу.

І це не випадковий збіг. Зрозуміло,

що для того щоб одержати високий

урожай, треба  виключити всі нега#

тивні фактори, які можуть вплинути

на зменшення врожайності.  Серед

найважливіших – захист соняшни#

ку від бур'янів, не завдаючи шкоди

рослині. Іншими словами, мати

чисті поля без небажаної рослин#

ності вже замало. Треба, аби ця чис#

тота досягалася без шкідливого

впливу на саму рослину соняшнику.

І як не парадоксально, що вищий

потенціал урожайності, то більший

негативний вплив від фітоток#

сичності гербіцидів. Тому вибір

сільгоспвиробників зупинився на

гербіциді Примекстра TZ Голд  500

SC, к.с.

Як ми бачимо на рис. 1,  рівень

фітотоксичності Примекстри TZ

Голд  500 SC, к.с.  практично нульо#

вий, тоді як у ацетохлорів (препа#

рати на основі цієї діючої речовини

найбільше застосовувалися на со#

няшнику) цей показник сягає май#

же 30%. А це означає, що рівень

пригніченості рослин при обробці

полів  препаратами на основі аце#

тохлору досить великий, що неми#

нуче призвело до втрати врожай#

ності практично вдвічі (рис. 2).

Неважко підрахувати, що тіль#

ки за рахунок негативного впливу

гербіциду сільгоспвиробник втра#

чає майже тонну соняшнику, або

близько 2000 грн з кожного гекта#

ру. При збільшенні врожайності

цей розрив буде вищим, і як

наслідок – прибуток зменшиться

ще більше.

Які ознаки пошкодження рос#

лин вказують на фітотоксичність

гербіцидів? Це деформація листків,

зменшення схожості, зміна форми

та кольору листків, відставання в

розвитку, зміна структури стебла та

інші. Деякі ознаки фітотоксичної дії

ацетохлорних гербіцидів  видно на

фотографіях, зроблених на вироб#

ничих посівах у різних регіонах Ук#

раїни.

Сподіваємось, що наведених

аргументів достатньо для ро#

зуміння того, що відсутність нега#

тивного впливу гербіцидів на рос#

лини соняшнику конче важлива

для одержання високих урожаїв

цієї культури. Чому така ситуація з

фітотоксичністю ацетохлорів стала

актуальною останніми роками?

Відповісти на це запитання мають

науковці, які вивчають цю пробле#

му. Ми можемо висунути тільки

гіпотези. 

Змінилися строки посіву в бік

ранніх. А це означає, що насіння

висівають у більш прохолодний

ґрунт, воно повільніше проростає,

відтак, рослини довше перебува#

ють у гербіцидному середовищі.

Поява нових, значно врожайніших

гібридів, посилила вимоги до агро#

техніки, зокрема, стосовно фіто#

токсичної дії гербіцидів. Те, що

Правильно вибраний гербіцид – запорука
високої врожайності соняшнику

агрономія

Поле, оброблене Примекстра TZ Голд  500 SC, к.с

Ознаки фітотоксичності ацетохлорів на соняшнику

Рис. 1 . Рівень фітотоксичного впливу гербіцидів на соняшник
(дослідне поле відділу розвитку ТОВ «Сингента», Біла Церква, 2009)

Ще років 5#6 тому врожайність соняшнику в 15#20 ц/га вважалася досить пристойною. Але за

цей період ситуація різко змінилися. 

Олександр ЗОЗУЛЯ,  кандидат біологічних наук, керівник групи маркетингової та технічної підтримки ТОВ «Сингента»
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підходило для старих гібридів або

сортів, є неприйнятним для висо#

коврожайних сучасних гібридів со#

няшнику.  Можливе посилення

фітотоксичної дії на тлі широкого

застосування сульфонілсечовин,

більшість з яких можуть мати

післядію для цієї культури.  Може

бути ефект одночасного впливу

всіх факторів, що і призводить до

пригнічення рослин соняшнику. 

Отже, проблема є і ії треба

вирішувати. Тому і було запровад#

жено в практику сільгоспвиробни#

цтва гербіцид Примекстра TZ Голд

500 SC, к.с.   

Що являє собою Примекстра

TZ Голд 500 SC, к.с.? Це суміш двох

діючих речовин: тербутилазину та

S#метолахлору, кожна з яких  зни#

щує  досить широкий спектр

однорічних бур'янів. Їх

поєднання значно розширює

спектр контрольованої небажаної

рослинності та посилює ефек#

тивність. Цей гербіцид стримує

проростання більшості однорічних

злакових та дводольних бур'янів,

які зустрічаються на посівах со#

няшнику у всіх зонах його вирощу#

вання. Серед них: мишії, просо#

видні, хрестоцвіті, амброзія, гірча#

ки, ромашки, кропива, щириця,

лобода біла, паслін чорний, дурман

звичайний та багато інших.

Таким чином, Примекстра TZ

Голд 500 SC, к.с.  має найширший

серед зареєстрованих на соняшни#

ку ґрунтових  гербіцидів спектр

знищуваних бур'янів і, найго#

ловніше, ефективність дії цього

гербіциду проти більшості бур'янів

вища за 90%. Вона обумовлена не

тільки відмінною дією кожного з

компонентів, а й синергетичним

ефектом від їх поєднання. Крім то#

го, компоненти Примекстра TZ

Голд 500 SC, к.с.  є безпечними для

використання на соняшнику. Крім

цієї культури, гербіцид успішно ви#

користовують на картоплі, куку#

рудзі, сорго. Очікується його

реєстрація на посівах сої.

Тепер коротко зупинимось на ос#

новних рекомендаціях із застосуван#

ня Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с. 

Гербіцид рекомендується заро#

бити на глибину 3#5 см (де, до речі,

знаходиться основна маса бур'янів,

що проростають). Це пов'язано не

стільки з необхідністю перенести

препарат у вологий шар ґрунту,

скільки з метою запобігання зне#

сенню гербіциду вітром разом із

пилом, позаяк робочий розчин під

час обприскування змочує ґрунт

лише на 0,1 мм. Такий шар пилу

легко здувається навіть невеликим

вітерцем разом із препаратом. Тому

слід перемішати препарат із тов#

щим шаром ґрунту одночасно з

внесенням препарату, особливо

при вітряній погоді.  Крім того, по#

верхня ґрунту повинна бути

дрібногрудкуватою, не містити ве#

ликих грудок, на яких осідає знач#

на частина препарату. 

Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с.

поступово виходить у лідери із зас#

тосування на високо інтенсивних

посівах соняшнику, оскільки цей

препарат забезпечує:

комплексний  та високое#

фективний контроль широкого

спектра однорічних злакових та

дводольних бур'янів;

кращу дію в нестабільних

кліматичних умовах вирощування;

високу врожайність як за ра#

хунок кращого та повноцінного

захисту від бур'янів, так і за рахунок

відсутності фітотоксичності.

агрономія

Рис. 2 . Вплив фітотоксичності на рівень врожайності соняшнику
(дослідне поле відділу розвитку ТОВ «Сингента», Біла Церква, 2009)
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П
ершими після зимівлі в кро#

нах дерев  відроджуються

личинки безлічі видів

кліщів, щитівок, попелиць,

імаго довгоносиків і гусениці деяких

видів лускокрилих. Для більшості

видів це відбувається, коли се#

редньодобова температура повітря

перевищує +8°С. З того часу кожен

садівник повинен систематично

проводити комплекс профілактич#

них і винищувальних заходів.  У цей

час, перед цвітінням у фенофазу

відособлення бутонів, повторно об#

робляють дерева 1#3% мочевини

проти парші і борошнистої роси.

Добрі  результати дає і внесення до

ґрунту мінеральних (фосфорних,

калійних) і органічних добрив (пе#

репрівший гній, перегній, компост).

Це підсилює ріст рослин і підвищує

їх стійкість як до шкідливих ор#

ганізмів, так і до несприятливих по#

годних умов. На ягідниках видаля#

ють пагони, уражені смородиновою

і малиновою склівками. У цей само

період на кущах смородини добре

помітні бруньки, пошкоджені

бруньковим кліщем. Їх так само не#

обхідно видаляти. На грядках суниці

та полуниці треба прибрати і знищи#

ти сухе листя з ознаками хвороб. Ко#

рисно одночасно провести

підгодівлю ягідників NРК і ор#

ганічними добривами (перегній).

Крім того, прополюють сходи

бур'янів.

Перші обприскування садів про#

ти шкідників і хвороб проводять вже

у фенофазу «зелений конус» одним

із перерахованих пестицидів: препа#

рат 30 В, к.е. – 60 л/га; ДНОК, 40%

р.п. –15 кг/га/, його застосовують

один раз на три роки. Ці обробки

спрямовані проти каліфорнійської,

акацієвої, комоподібної та інших

видів щитівок, проти деяких видів

попелиць (зелена яблунева, злаково#

яблунева, сливова обпилена попе#

лиця та інші) кліщів, довгоносиків.

Проти хвороб до робочої рідини

інсектицидів необхідно додавати

один із фунгіцидів: Блю Бордо, 77%

в.г. – 15кг/га; Байлетон, 25% с.п. –

0,2 кг/га; Делан, 70% в.г. – 1кг/га;

Імпакт, 25% к.с. – 0,15 кг/га.

На  ягідниках у цей період прово#

дять обробку проти попелиць,

кліщів, малинового довгоносика, а

також проти хвороб: на суниці (по#

луниці) – проти борошнистої роси,

білої і бурої плямистості, сірої гнилі,

антракнозу та септоріозу смороди#

ни, пурпурної плямистості малини,

американської борошнистої роси та

іржі, бокальчатої іржі аґрусу та ба#

гатьох інших хвороб. Слід пам'ятати,

що застосування будь#якого

хімічного препарату на ягідниках

закінчують до цвітіння, або дозволе#

ними препаратами – відразу після

цвітіння. На ягідниках найбільш

ефективні такі препарати: інсекти#

циди: Актара, 24% к.с. – 0,09 кг/га;

Актеллік, 50% к.е. – 0,6#1,5 л/га;

Аполло, 50% к.с. – 0,4 л/га (проти

кліщів); БІ#58 новий, 40%к.е.– 0,6#

1,5 л/га на маточниках і розсадниках,

фунгіциди: Альетт,80% з.п. – 4 кг/га;

Байлетон, 25% с.п. – 0,25 кг/га;

Рубіган, 12% к.е. – 0,25%#0,4 л/га;

Світч, в.г. – 0,75#1,0 кг/га.

Наступне обприскування проти

шкідливих організмів проводять у

період відособлення бутонів – «ро#

жевий бутон» – проти гусениць, що

відроджуються, різних видів лис#

товійок, імаго довгоносиків, пиль#

щиків, щитівок, кліщів і проти хво#

роб – парші та борошнистої роси. З

цією метою використовують такі

препарати: інсектициди – Маршал,

25% к.е. – 1,5 л/га; Золон, 35% к.е.  –

3 л/га; Кораген, 20% к.с. – 0,175 л/га;

Дурсбан, 48%  к.е. – 2 л/га %; Фас#

так, 10% к.е. – 0,25 л/га; Конфідор,

20% в.р.к. – 0,25 кг/га; Карате Зеон,

5% мк.с. – 0,4 кг/га, фунгіциди –

Косайд 2000, 53% в.г. – 2,5 кг/га;

Байлетон, 25% с.п. – 0,2 кг/га; Де#

лан, 70% в.г. – 1 кг/га; Купроксат,

34,5% к.с. – 5 кг/га; 10% к.е. – 0,4

л/га; Чемпіон, 77% с.п. – 2 кг/га.

Відразу після цвітіння, за наявності

шкідників на розетках листя та на

зав'язі, обприскування повторю#

ють одним із перерахованих пре#

паратів. 

Для того щоб уникнути появи

резистентності (стійкості) шкідли#

вих організмів до пестицидів, при

обприскуванні необхідно чергува#

ти препарати різних груп хімічних

сполук. Крім того, інсектициди з

групи синтетичних піретроїдів

(Арриво, Блискавка, Децис Профі,

Караті Зеон  тощо)  ефективно

діють на шкідників тільки за се#

редньодобової температури

повітря не вище +19#21°С, що заз#

вичай буває до закінчення цвітіння

плодових культур.

Всі рекомендовані заходи не#

обхідно провести у весняний період

своєчасно і якісно, оскільки від цьо#

го надалі залежатиме кількість обро#

бок у літній період.

Препарати для обприскувань

слід купувати тільки в спеціалізова#

них магазинах, що мають ліцензію, і

при цьому вимагати товарний чек.

Це дасть можливість уникнути

купівлі фальсифікованих аг#

рохімікатів.                                                

Весна в саду
Один із найвідповідальніших періодів у захисті плодових культур і ягідників від шкідливих організмів по#

чинається з фенофази плодових дерев «зелений конус» і закінчується з обсипанням цвіту плодових дерев.

У цей час починається відродження великої кількості комах#шкідників, кліщів та ураження листя, пагонів,

зав'язі, плодів  фруктових дерев цілим комплексом  хвороб.

Вадим  ГРОДСЬКИЙ, канд. с.*г. наук, 
Тетяна НЕВЕРОВСЬКА, завідувачка лабораторії  прогнозів, Інститут захисту рослин НААН 

Перші обприскування садів
проти шкідників і хвороб 
проводять вже у фенофазу
«зелений конус»

При всіх обприскуваннях необхідно враховувати реальну чисельність
шкідників, тобто пороги шкідливості таких видів: 

у період від початку розпускання листя до цвітіння – плодові кліщі –
2�3 особини на лист; 

попелиці (самиці, личинки) – 5�10 особин на 100 листків;
щитівки (личинки з періоду розпускання бруньок  до відособлення бу�

тонів) – 1�5 личинок,  або до 100 щитків самиць з яйцями на 2 м скелет�
них гілок;  

плодові довгоносики – до 40 жуків на 4 гілки дерева; молі – щитки з
гусеницями – 2 на 2 м гілок, або гусениці в мінах – 3�4 міни на 100
листків; 

листовійки – 4�6 пошкоджених суцвіть із 100 оглянутих. 

ВАЖЛИВО!
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Ефіроолійні культури 

К
рим – регіон в Україні, де

виробляється основна

кількість натуральних аро#

матичних продуктів із

ефіроолійних культур. Грунто#

во#кліматичні умови півострова

дають можливість вирощувати

не тільки традиційні для Криму

лаванду, ефіроолійну троянду,

мускатну шавлію, а й багато ще

складніших і перспективніших

культур –  полин таврійський,

гісоп, котовник, м'яту та інші.

Раніше ця галузь мала величез#

не економічне й соціальне зна#

чення для Криму. 

Коріандр Coriandrum sativum L. 
На полях після зернових, зерно#

бобових і однорічних трав, засміче#

них переважно однорічними

бур'янами, проводять лущення дис#

ковими знаряддями (ЛДГ#10), а

після появи сходів бур'янів – оранку

на глибину 25#27 см. Рання оранка

забезпечує вищі врожаї, порівняно з

пізньою.

Для боротьби з коренепаростко#

вими бур'янами проводять пов#

торне лущення лемішними лу#

щильниками на глибину 10#12

см. Орють через 2#3 тижні після

повторного лущення.

Там, де росла кукурудза, часто

буває сильно ущільнений грунт, то#

му перед оранкою поля дискують

важкими боронами БДТ#7. Завдяки

цьому підвищується якість оран#

ки, зменшується брилистість

грунту, краще заорюються рос#

линні рештки.

Навесні закривають вологу важ#

кими боронами БЗТС#1,0. Розпушу#

ють ґрунт культиватором КПС#4,

впоперек до напрямку оранки. Для

якісної підготовки грунту перед

сівбою використовують комбіновані

агрегати  РВК#3,6,  ЛК#4,  Європак

тощо.

На чистих полях при техно#

логіях, які передбачають застосу#

вання гербіцидів, коріандр сіють

звичайним рядковим способом (15

см) зерновими сівалками. На за#

бур'янених полях, якщо не засто#

совуються гербіциди, сіють широ#

корядним способом (45 см) сівал#

кою ССТ#12Б і проводять

міжрядні розпушування. Проте

часто при цьому способі сівби рос#

лини сильно гілкуються, що розтя#

гує період достигання і спричинює

втрати при збиранні.

Норма висіву залежить від особ#

ливостей догляду за посівами. Якщо

планується боротьба з бур'янами аг#

ротехнічними заходами (до# і після#

сходове боронування), висівають 25#

30 кг/га, або 3,4#3,6 млн насіння на 1

га. На полях, де застосовуються

гербіциди, норму висіву зменшують

до 16#18 кг/га, або 2,2#2,4 млн/га.

При широкорядному способі сівби

висівають лише 10#16 кг/га, або 1,5#

1,8 млн/га.

Коріандр сіють рано навесні од#

ночасно з ранніми ярими зернови#

ми культурами в перші дні польових

робіт. Від сходів до стеблування рос#

лини коріандру ростуть дуже повіль#

но і пригнічуються бур'янами. Тому

на полях, де не застосовуватимуть

гербіциди, краще сіяти в середні

строки. Це дає змогу знищити про#

рослі бур'яни додатковою культи#

вацією.

Сіяти можна восени (початок ве#

ресня) із розрахунку, щоб до зими

виросло 6#8 листків. При теплих зи#

мах посіви перезимовують.

Відразу ж після сівби поле котку#

ють. Досходове боронування прово#

дять через 4#6 днів після сівби, коли

проростки коріандру мають довжи#

ну не більш ніж 2#3 мм.

Після сходів боронують, коли

рослини коріандру мають 3#4 листки

(СП#11+8БЗСС#1.0), зі швидкістю

не більш ніж 4#4,5 км/год. Глибина

розпушення – не перевищує 2#3 см.

Більшість агрозаходів догляду

спрямовані на знищення бур'янів.

Крім боронування, під час вегетації

проводять кілька розпушувань

міжрядь.

Після появи сходів за допомогою

культиватора УСМК#5,4 обробляють

грунт бритвами на глибину 3#5 см.

Друге розпушування проводять на

глибину 6#8 см, наступні – на глиби#

ну 8#10 см.

Знищують бур'яни також за допо#

могою гербіцидів. Під передпосівну

культивацію вносять трифлуралін,

240 г/л (12,0 л/га), трифлуралін, 480

г/л (6,0 л/га), у фазі 2#3 справжніх

листків коріандру застосовують про#

метрин (4,0#6,0 кг/га). Використову#

ють також 2,4#дихлорфеноксиоцтову

кислоту у формі диметиламінної

солі, 500 г/л (2,0#2,5 л/га), обприску#

ючи грунт до появи сходів коріандру.

Кмин Carum carvi L. 
Обробіток грунту полягає в лу#

щенні стерні та оранці на глибину

20#27 СМ. Навесні проводять боро#

нування, культивацію.  Перед

сівбою грунт обробляють комбіно#

ваними знаряддями типу РВК#3,6;

ЛК#4.

Кмин – дворічна культура.

Спочатку росте дуже повільно, від

сходів до появи першого спра#

вжнього листка проходить два

тижні. Тому важливо не допустити

забур'янення посівів. У перший рік

вегетації проводять боронування і

застосовують міжрядний обробіток

не менш ніж 4#5 разів. При потребі

загущені посіви у фазі 3#4

справжніх листків проріджують,

залишаючи на 1 м рядка 8#10 рос#

лин. Формується коренева система

й розетка листків, генеративні ж

органи не утворюються.

На другий рік рано навесні

посіви боронують упоперек рядків,

а після відростання рослин до зми#

кання рядків проводять 2#3 розпу#

шення. На дуже забур'янених по#

лях під передпосівну культивацію

вносять гербіцид на основі трифлу#

раліну (4,0#8,0 л/га) або до появи

сходів кмину – прометрин, 500 г/л

(4#5 кг/га).

Аніс Pimpinela anisum L.
Насіння анісу довго проростає,

а рослини у першій половині веге#

тації ростуть повільно, тому його

необхідно розміщувати на чистих

від бур'янів полях. Кращими попе#

редниками є озимі зернові, про#

сапні культури, зернобобові.  

Основний обробіток ґрунту по#

лягає в 1#2#х лущеннях і оранці на

глибину 25#27 см. Рано навесні по#

ле культивують. Передпосівний об#

робіток проводять комбінованими

агрегатами.

В Україні найпоширенішими ефіроолійними культурами є коріандр, кмин,

м'ята, аніс, фенхель, троянда, лаванда, шавлія. 

Ігор СТОРЧОУС, канд. с.*г. наук, Інститут захисту рослин УААН
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На добре окультурених чистих

від бур'янів полях аніс сіють суціль#

ним рядковим способом з міжряд#

дями 15 см. На забур'янених полях

перевагу має широкорядний спосіб

із міжряддями 45 см.

Норма висіву залежить від спо#

собу сівби. При широкорядному –

висівають 10#12 кг/га (1,8 млн/га),

рядковому – 18#22 кг/га (3,4

млн/га).

Строк сівби – ранній, одночас#

но з ранніми зерновими культура#

ми. Запізнення із сівбою призво#

дить до зрідження сходів і знижен#

ня врожайності. Відразу ж за

сівбою поле обов'язково коткують.

Через 4#6 днів проводять досходове

боронування. Післясходове боро#

нування необхідно закінчити не

пізніше фази двох пар справжніх

листків. На широкорядних посівах

є можливість міжрядними об#

робітками знищувати бур'яни і

створювати відповідні умови для

аерації грунту. Коли добре видно

рядки, міжряддя розпушують куль#

тиватором із робочими органами –

бритвами на глибину 3#4 см. Дру#

гий і наступні обробітки проводять

на глибину 4#6 см.

Для знищення бур'янів застосо#

вують трифлуралін, який вносять

під передпосівну культивацію або

до сходів під боронування. Аніс

стійкий також до гербіцидів групи

2,4#Д, які можна вносити у фазі ро#

зетки анісу (2#4 справжніх листки).

Поєднуючи гербіциди трифлу#

ралін, 480 г/л (3,0#4,0 л/га) до сходів

і 2,4#дихлорфеноксиоцтову кисло#

ту у формі диметиламінної солі, 500

г/л  (2,0#2,5 л/га) після сходів, мож#

на повністю знищити бур'яни і

обійтись без ручної прополки.

Фенхель Foeniculum vulgare Mill.
Від сходів до стеблування рос#

лини фенхелю ростуть дуже

повільно (1#1,5 місяці) і можуть

сильно пригнічуватися бур'яна#

ми. Тому розміщують посіви на

чистих від бур'янів полях. Кра#

щими попередниками є озимі і

ярі зернові, просапні культури,

однорічні трави.

Обробіток ґрунту проводять

так само, як під ранні ярі культу#

ри. Він полягає в лущінні, оранці

на глибину 27#28 см і ранньовес#

няній культивації ґрунту. Перед#

посівний обробіток проводять на

глибину загортання насіння.

Після сівби поле коткують,

проводять досходове і післясхо#

дове боронування, розпушують

міжряддя. Проти однорічних

злакових і дводольних бур'янів

застосовують гербіцид трифлу#

ралін (2,0#4,0 л/га), обприску#

ють грунт із негайним загортан#

ням до висівання культури

(тільки на плантаціях першого

року вегетації). Густоту посівів

формують за допомогою попе#

речного проріджування (буке#

тування за схемою 30 см виріз і

20 см букет) і ручної прополки.

На  1 м  рядка залишають 6#8

рослин фенхелю.

М'ята перцева Mentha piperita L. 
М'яту вирощують на одному

місці 2#3 роки поспіль, тому

розміщують її у спеціальних

сівозмінах. Кращими попередни#

ками для неї є озимі зернові, зерно#

бобові, просапні овочеві, бага#

торічні бобові трави.

Після просапних овочевих по#

ле орють на глибину 27#30 см.

Після інших попередників є мож#

ливість провести одне#два лущен#

ня. Рано навесні проводять перед#

посівну культивацію на глибину

10#12 см у два сліди.

Роблять одне#два досходове бо#

ронування середніми або важкими

боронами. Післясходові борону#

вання припиняють, коли висота

рослин досягає 6#8 см. Після сходів

проводять 2#3 міжрядних об#

робітки культиватором КРН#4,2.

Перше розпушування виконують

на глибину 6#8 см, друге – на 10#12

см і третє – на 6#7 см.

На забур'янених полях засто#

совують гербіциди: трифлуралін

(4#8 л/га) – обприскування грун#

ту з негайним загортанням до ви#

садки м'яти,  бентазон, 480 г/л

(3,1 л/га) у фазі 4#6 листків у

м'яти, прометрин, 500 г/л (3,0#5,0

л/га), 2,4#дихлорфеноксиоцтову

кислоту у формі диметиламінної

солі, 500 г/л (2,0#3,0 л/га), до

сходів м'яти, сетоксидим (2,5#

3,75 л/га) – проти злакових

бур'янів. Догляд за плантаціями

м'яти другого року життя полягає

у 1#2 боронуваннях рано навесні

до відростання рослин. Плантації

м'яти третього року обробляють

дисковими боронами БДТ#3,0.

При застосуванні гербіцидів

м'яту вирощують як культуру

суцільного способу сівби, а на за#

бур'янених полях навесні наріза#

ють міжряддя і розпушують їх для

знищення бур'янів.

Троянда ефіроолійна Rosa gallica L.
Троянда потребує родючих,

розпушених, чистих від бур'янів

грунтів. Тому її розміщують на

чорноземах суглинкових, темно#

бурих гірсько#лісових грунтах

Криму, у гірських і річкових до#

линах. Дуже погано переносить

троянда засолені, перезволо#

жені глинисті з поганою водоп#

роникливістю, а також ущіль#

нені висококарбонатні мерге#

листі грунти.

Плантацію розміщують поза

сівозміною на ділянках, що доб#

ре захищені від східних і

північних вітрів, на південних

схилах.

Підготовка ґрунту до садіння

троянди триває 1,5 року. Після

збирання попередника поле

дискують ЛДГ#10 на глибину 6#8

см. Через два  тижні лущать за

допомогою ППЛ#10#25 на 12#14

см. У вересні орють на глибину

20#22 см. На другий рік після

відростання бур'янів поле об#

робляють гербіцидом суцільної

дії на основі гліфосату (4,0#6,0

л/га). Вносять 40#50 т/га гною і

5#6 ц/га суперфосфату й орють

поле плантажним плугом на гли#

бину 60#70 см. До садіння троян#

ди ґрунт культивують 3#4 рази на

глибину 10#12 см з одночасним

боронуванням. 

Шавлія мускатна Salvia selarea L.
Шавлія мускатна має ярі,

озимі і дворічні форми. У вироб#

ництві найбільш поширені сорти

озимого типу. 

Кращими її попередниками є

озимі зернові, кукурудза на си#

лос, однорічні трави. Вирощують

на одному полі два роки. Повер#

тають на те саме поле через 4#5

років.

Після збирання попередника

поле лущать, орють на глибину

25#30 см. До сівби ґрунт готують

за допомогою культиватора

КПС#4. Передпосівний об#

робіток краще провести комбіно#

ваними агрегатами для якісної

сівби дуже дрібного насіння

шавлії.

Рано навесні проводять дос#

ходове боронування. У фазі 1#2

пар листків міжряддя вперше

розпушують на глибину 6#8 см.

Наступні міжрядні розпушу#

вання здійснюють у міру появи

бур'янів. Після змикання

рядків їх припиняють. Коли

врожай зібрано, стерню шавлії

зрізають на низькому зрізі і ви#

возять із поля. Слідом за цим

міжряддя розпушують на гли#

бину 8#10 см.

На плантаціях другого року

життя навесні проводять борону#

вання важкими боронами впопе#

рек рядків у два сліди. Пізніше

здійснюють міжрядне розпушу#

вання на глибину 7#10 см. У разі

потреби обробітки повторюють.

Шавлія другого року життя росте

швидше і міжряддя змикаються

раніше. Для боротьби з бур'янами

вносять гербіцид на основі сеток#

сидиму, 20 г/л (1,5#3,0 л/га), про#

ти однорічних злакових бур'янів

– прометрин (3,0 кг/га) із загор#

танням у грунт.                               
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Місце в сівозміні
Правильне розміщення ріпаку

в сівозміні має важливе значення

для одержання високих і сталих

врожаїв. Найкращі попередники

ті, що рано звільняють поле, –

озимі і ярі зернові, зернобобові та

інші. Як правило, ріпак висівають

на тому ж полі не раніш як за чоти#

ри роки. При розміщенні ріпаку

після ріпаку урожай насіння зни#

жується на 25% порівняно з уро#

жаєм у сівозміні. Якщо в сівозміні

вирощують цукрові буряки, то роз#

рив у часі між ріпаками збіль#

шується до 5#6 років.

При вирощуванні ріпаку засто#

совують загальноприйняту для зо#

ни систему диференційованого об#

робітку ґрунту. А коли розміщують

його після зернових, проводять лу#

щення стерні дисковими знаряд#

дями на глибину 6#8 см. Через 10#

12 днів при масовому проростанні

бур'янів проводять оранку на гли#

бину 18#20 см, а на дерново#підзо#

листих ґрунтах – на глибину гумус#

ного горизонту.

Якщо ріпак ярий розміщують

після зернобобових культур (горох,

вика, пелюшка), їх сумішей із зла#

ковими зерновими культурами, а

також після просапних культур,

оранку доцільно замінити на об#

робіток за ресурсозберігаючою тех#

нологією.

Ярий ріпак є відмінним попе#

редником у сівозміні. Хоча про#

никнення кореневої системи не

таке глибоке, як у озимого ріпаку,

але через високу щільність рослин

у верхньому шарі ґрунту, в

порівнянні з озимим ріпаком,

краще закриває поверхню ґрунту.

Рослинні залишки після збирання

значно дрібніші і тому краще

віддають поживні речовини, які

залишились для наступної культу#

ри в сівозміні. Ярий ріпак залишає

після себе пухкіший ґрунт, тим са#

мим створюючи передумови для

оптимальних умов, що дають змо#

гу проводити мінімальний об#

робіток ґрунту під наступну куль#

туру. Цінність його як попередни#

ка відповідає цінності озимого

ріпаку. В науково обґрунтованій

сівозміні частка ріпаку не повин#

на перебільшувати 20#25% усіх

площ.

Обробіток ґрунту
В умовах України, залежно від

ґрунтово#кліматичних умов, зас#

тосовують напівпарову та

поліпшену систему основного об#

робітку ґрунту.

Напівпаровий обробіток ґрунту

ефективніший у районах, де випа#

дає достатня кількість опадів. Його

застосовують після польових та

інших культур, які збирають у

ранні строки. Напівпаровий об#

робіток грунту включає післязби#

ральне лущення стерні на 6#8 см,

внесення органічних і мінеральних

добрив і оранку на глибину 20#22

см. У подальшому при випаданні

дощів проводять боронування

важкими боронами, а при пророс#

танні насіння бур'янів – культи#

вацію на глибину 6#8 см.

В умовах недостатнього і

нестійкого зволоження вищу вро#

жайність забезпечує поліпшений

Технологія вирощування

Ярий ріпак успішно культивують у зонах, ризикованих щодо вирощування озимого ріпаку.

Він є також доброю страховою культурою, позаяк у роки, коли озимий ріпак вимерзає, йо#

го площі можна пересівати ріпаком ярим.

Юрій НОСЕНКО, канд. с.*г. наук, УААН
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агрономія ярий ріпак

Правильне розміщення
ріпаку в сівозміні має важли�
ве значення для одержання
високих і сталих урожаїв

Протруювання насіння ріпаку ярого
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зяблевий обробіток. Суть його по#

лягає в проведенні післяжнивного

лущення стерні на глибину 6#8 см і

розпушення ґрунту на глибину 8#

10 см. При такому обробітку ство#

рюється мульчуючий шар, який

перешкоджає випаровуванню во#

логи з нижніх шарів і проростанню

великої кількості насіння бур'янів.

Восени, коли температура повітря

знижується, якість оранки краща,

ґрунт добре розсипається на гру#

дочки, не утворюються брили.

На полях, засмічених коренепа#

ростковими бур'янами, застосову#

ють пошаровий обробіток ґрунту.

Основна мета такої системи об#

робітку ґрунту – зменшити запаси

поживних речовин у коренях бага#

торічних бур'янів і спричинити

їхню загибель.

У вересні#жовтні здійснюють

оранку на глибину 27#30 см. По

можливості проводиться вирівню#

вання ґрунту дисковими знаряддя#

ми або культиваторами.

Найповніше знищення бага#

торічних бур'янів досягається при

обробці відростаючих бур'янів (фа#

за розетки – 5#6 листочків) гербіци#

дами 2,4#ДА або раундапом у дозі 5

л/га, розчиненого в 300#400 л води.

Вносять його з таким розрахунком,

щоб до проведення оранки

гербіцид міг проникнути в кореневу

систему бур'янів.

При вирощуванні ярого ріпаку

важливо вибрати найбільш ефек#

тивний і економічно вигідний

спосіб основного обробітку ґрунту.

Враховуючи, що вартість плос#

корізного і поверхневого обробітку

ґрунту на 30#40% менша, порівняно

з оранкою, через дорожнечу паль#

ного, ці способи обробітку ґрунту

слід ширше впроваджувати, оскіль#

ки вони, крім того, є ефективним

засобом боротьби з водною та

вітровою ерозією.

Передпосівний обробіток

ґрунту проводять з урахуванням

попередника. На полях, ретель#

но підготовлених з осені

(напівпаровий обробіток ґрун#

ту), весною проводять лише пе#

редпосівну культивацію. При

цьому краще зберігається воло#

га, дружніше проростають

бур'яни, які знищуються перед#

посівною культивацією, що

поєднується з внесенням

гербіцидів.

На невирівняному з осені зябу

після ранньовесняного боронуван#

ня проводять дві культивації: першу

– на глибину 7#8 см, другу, перед#

посівну, – на глибину 4#5 см і котку#

вання ґрунту.

У районах, де спостерігається

вітрова ерозія, основний обробіток

ґрунту проводиться плоскорізами,

тому навесні допосівний обробіток

починають з обробітку кільчастими

боронами, а передпосівну культи#

вацію здійснюють культиваторами.

Слід зауважити, що весною

ґрунт буває дуже пухким, тому за та#

кої ситуації не бажано застосовува#

ти колісні трактори для перед#

посівної культивації. Ці трактори

ущільнюють ґрунт, що негативно

впливає на ріст і розвиток рослин.

Перед посівом доцільно провес#

ти коткування для ущільнення

ґрунту.

У разі застосування хімічних за#

собів боротьби з бур'янами при ви#

рощуванні ярого ріпаку використо#

вують ті самі гербіциди і технологію

їхнього внесення, що й при виро#

щуванні озимого ріпаку.

Використання добрив
Органічні добрива вносять у дозі

20#30 т/га під попередню культуру.

Винос елементів живлення на фор#

мування одиниці врожаю такий, як

і в озимого ріпаку. Оптимальна доза

внесення азотних добрив під ярий

ріпак на 10#15% нижча, порівняно з

дозою під озимий ріпак. Приблизна

загальна потреба в азоті в середньо#

му становить 90#120 кг/га.

В умовах посушливого клімату

півдня України азотні, фосфорні і

калійні добрива під ярий ріпак вно#

сять у повній дозі N40Р60 кг/га при

проведенні основного обробітку

ґрунту.

У Лісостепу та на Поліссі доза

мінеральних добрив при вирощу#

ванні ярого ріпаку залежить від по#

передників. Після однорічних та ба#

гаторічних трав – N80Р50К100; при

розміщенні ріпаку по пару –

N60Р30К60; зернобобових –

N60Р50К100; зернових –

N90Р50К100.

Азотні добрива вносять одно#

разово під передпосівну культи#

вацію. 65#70% дози фосфорних

добрив у вигляді суперфосфату

вносять під зяб. Решту добрив –

під передпосівну культивацію.

Калійні добрива вносять восени

або навесні під передпосівну куль#

тивацію.

В інших зонах достатнього зво#

ложення фосфорні і калійні добри#

ва вносять восени, а азотні – на#

весні під передпосівну культи#

вацію.

Особливо негативно реагує

ріпак на нестачу сірки і бору. При

появі ознак нестачі сірки до почат#

ку його цвітіння обробляють роз#

агрономія ярий ріпак

При вирощуванні ріпаку зас�
тосовують загальноприйняту
для зони систему диференційо�
ваного обробітку ґрунту

Гербіциди, рекомендовані для застосування при вирощуванні
ріпаку ярого
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чином сульфату амонію (з розра#

хунку на 1 га 100 кг добрив, що роз#

чиняють у 800 л води). Дефіцит бо#

ру усувається внесенням борного

суперфосфату або обприскуван#

ням посівів розчином борної кис#

лоти (2,3 кг кислоти розчиняють в

400 л води – доза на 1 кг посіву).

На кислих ґрунтах обов'язково

проводять вапнування з таким роз#

рахунком, щоб рН ґрунту становив

6,0#6,5.

Сівба
Насіння для висіву повинно

мати схожість не нижче 85%. Для

попередження пошкодження рос#

лин ріпаку шкідниками і хвороба#

ми насіння перед висівом треба

інкрустувати – обробити плівкоут#

ворюючими речовинами, що

містять протруювач (див. табл.).

Для ярого ріпаку рекоменду#

ють ранні строки сівби, які збіга#

ються зі строками сівби ранніх

культур. Однак при вирощуванні

ярого ріпаку слід ураховувати, що

для нього дуже небезпечною є

ґрунтова кірка, яка утворюється на

важких за механічним складом

ґрунтах під час весняних дощів,

сніговиці. Тому на важких ґрунтах

краще утримуватися від надранніх

строків сівби.

Спосіб сівби ярого ріпаку зале#

жить від забур'яненості поля. На

чистих від бур'янів полях ярий

ріпак краще сіяти суцільним спо#

собом з міжряддям 15 см, а на по#

лях, засмічених бур'янами, та на

насінницьких ділянках – широко#

рядним способом з міжряддям 45#

70 см, що дає змогу механізувати

обробіток ґрунту в міжряддях та

виростити більш повноцінне

насіння.

При сівбі з міжряддями 15 см

через кожні 10,8 м залишають тех#

нологічну колію для проведення

догляду за посівами в період веге#

тації.

Норма висіву ріпаку ярого при

суцільному посіві з міжряддями 15

см становить 2,0#2,5 млн схожих

насінин на гектар (6#8 кг), а при

широкорядному способі сівби з

міжряддями 45 см – 1,5#1,75 млн

схожих насінин на гектар (4#6 кг),

щоб кількість сходів рослин на 1 м2

становила 120#140 шт.

Рекомендована глибина зароб#

ки насіння в степовій зоні – 2#3 см,

у Лісостепу – 1,5#2,0 см. При не#

безпеці пересихання верхнього

посівного шару ґрунту глибина за#

робки насіння в Степу становить

4#5 см, а в Лісостепу та Поліссі – 3#

4 см. Потрібно, щоб насіння лягло

у зволожений  шар ґрунту й дало

дружні сходи. При збільшенні гли#

бини заробки насіння норму

висіву збільшують на 5#10%.

Боротьба з бур`янами
Догляд за посівами ярого ріпа#

ку, який вирощують за інтенсив#

ною технологією, передбачає

комплекс заходів, що забезпечу#

ють появу дружних сходів, зни#

щення бур'янів, захист посівів від

шкідників та хвороб, створення

оптимальних умов для росту і роз#

витку рослин.

Поле слідом за висівом насіння

коткують. При перезволоженні по#

верхневого шару ґрунту замість кот#

кування застосовують боронування.

У фазі розетки (4#6 листочків) у рос#

лин здійснюють післясходове боро#

нування легкими або середніми бо#

ронами. Боронують у суху погоду в

другій половині дня при швидкості

руху агрегату 3#5 км/год.

На широкорядних посівах

міжрядний обробіток проводять у

фазі 3#4 справжніх листків на глиби#

ну 4#5 і 6#7 см, використовуючи

спеціальне пристосування для

підгортання рослин. При цьому не

допускається загортання їх землею,

особливо при першій культивації.

У боротьбі з однорічними та ба#

гаторічними бур'янами в посівах

ріпаку ярого застосовують гербіциди

(див. табл.).

Захист від хвороб і шкідників
Ярий ріпак уражається тими

хворобами і пошкоджується тими

шкідниками, що й озимий. Тому

під час вегетації на посівах ярого

ріпаку застосовується така ж сис#

тема захисту рослин, як і на

посівах озимого.

Хімічні препарати для боротьби

зі шкідниками представлені у таб#

лиці. Їх необхідно застосовувати ли#

ше з урахуванням порогу шкодочин#

ності і дуже важливо заздалегідь об#

робити краї полів, що запобігає по#

ширенню шкідників. 

Десикацію ярого ріпаку прово#

дять у разі необхідності. Основною

причиною проведення десикації

посівів ріпаку ярого є нерівномірне

достигання. Для цієї операції дозво#

лено використовувати такі десикан#

ти: гліфо 480, в.р., домінатор, в.р., ра#

ундап, в.р. в дозі 3 л/га. Десикацію

проводять у фазі побуріння у рослин

70% стручків.

Збирання
Збирання ярого ріпаку по#

чинають через 12#14 днів після

обприскування. Застосовують пе#

реважно роздільний спосіб зби#

рання. Пряме збирання допус#

кається на чистих від бур'янів посівах

при рівному достиганні рослин або у

випадках, коли пропущені строки

роздільного збирання.

При прямому комбайнуванні

до збирання приступають, коли

вологість насіння знизиться до

12#15%.

Для цього використовують

комбайни «Дон 1500», «Славу#

тич», які обладнуються прист#

роєм ПСТ#10, а також комбайни,

які постачають з#за кордону –

«Масей#Фергюссон», «Клаас

Домінатор», «Джон#Дір», «Кейс».

При роздільному збиранні

скошують рослини у валки у фазі

жовто#зеленої стиглості стручка,

коли рослини набувають жовто#

лимонного кольору, листя

нижньої і середньої частини рос#

лин обпадає. Підбирають валки,

коли насіння набуде 10#12% во#

логості. Висота зрізу має станови#

ти не більш ніж 15#20 см,

швидкість руху агрегату не повин#

на перевищувати 8 км/год. Важ#

ливо, щоб стручки у валку не до#

тикались до поверхні ґрунту, а

циркуляція повітря у валках була

достатньою.

Післязбиральна доробка,
зберігання

Очищення насіння необхідно

робити зразу ж за обмолотом.

Навіть короткочасне нагрівання

вороху знижує посівні та товарні

якості насіння.

Для очищення використову#

ють пересувні зерноочисні маши#

ни, для сортування насіннєвого

матеріалу – насіннєочисні маши#

ни.

Слід пам'ятати, що насіння

ріпаку високої посівної та товар#

ної якості при вологості 12%

зберігається не більш ніж 30 діб.

Для довготривалого зберіган#

ня насіння варто висушити до во#

логості не більш ніж 8%. Товарне

насіння сушать при температурі

до +55#60°С.

На насіннєві цілі вологе

насіння сушать за таких умов:

температура теплоносія при воло#

гості насіння до 16% не повинна

перевищувати 25#27°С, а при во#

логості насіння вище 16% – не

більш ніж +30°С.                            

www.agro�business.com.ua

агрономія ярий ріпак

Ярий ріпак є відмінним
попередником у сівозміні

Збирання ярого ріпаку почи�
нають через 12�14 днів після
обприскування

Насіння ріпаку високої посівної
та товарної якості при воло�
гості 12% зберігається не
більш ніж 30 діб.

ВАЖЛИВО!

Хімічні препарати для боротьби зі шкідниками
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Н
агальна вимога до су#

часних способів утри#

мання та обслугову#

вання свиней – це енер#

гоощадність технологічних

прийомів, пристроїв та облад#

нання, які будуть у нових

соціально#економічних умовах

забезпечувати рентабельне ви#

робництво продукції при зни#

женні витрат праці, кормів та

матеріальних засобів. Настав час

істотно модернізувати технології

виробництва свинини з ураху#

ванням показників працевит#

ратності технологічних про#

цесів. 

Успішне вирішення цієї

проблеми дасть змогу виробни#

кам використовувати нові та

вдосконалені технологічні

прийоми, пристрої і обладнан#

ня, які забезпечать підвищення

збереженості поголів'я, та змен#

шення витрат кормів і робочого

часу операторів на одержання

одиниці продукції.  

Значних успіхів у вирішенні

цієї проблеми досягла Данія.

Попри невелику територію,

Данія нині посідає провідне

місце у світі з експорту сільсько#

господарської продукції, зокре#

ма свинини.

Успіхи тваринників Данії з

виробництва свинини були зак#

ладені ще у 1950#60#х роках. Тоді

тваринництву країни було дале#

ко до процвітання. Фермери ста#

новили найбідніший прошарок

населення, а на полицях перева#

жали імпортні продукти. 

Ситуація з виробництвом

свинини в державі почала

змінюватись лише після того, як

за безпосередньої підтримки

уряду був створений Фермерсь#

кий консультаційний центр

(Korіnth Landbrugsskole), де сту#

дентів сільськогосподарських

інститутів і фермерів безкоштов#

но навчали найсучаснішим тех#

нологіям виробництва свинини.

Для фермерів по всій країні ор#

ганізували консультаційні пунк#

ти, де навчання було тісно

пов'язане з практичними занят#

тями. 

Система професійного нав#

чання та підвищення

кваліфікації збереглася й до#

нині, але тепер фермери оплачу#

ють її самостійно. Без регуляр#

ного навчання їм не обійтися,

інакше вони відстануть від упро#

вадження нових технологій, а їх

продукція втратить конкуренто#

спроможність. Фермери взагалі

до роботи з тваринами не допус#

кають людей «з вулиці», які не

мають відповідної освіти та

досвіду.

Для започаткування роботи з

підвищення кваліфікації техно#

логів з виробництва свинини та

популяризації датського досвіду

щодо перспективних технологій

утримання й обслуговування

свиней на вирощуванні та

відгодівлі в Інституті тваринни#

цтва УААН (м. Харків) було по#

будовано відгодівельний модуль

(МВС). Приклад роботи цього

модуля дає можливість на прак#

тиці вивчати основні елементи

відгодівлі свиней за датською

технологією.

Модуль був побудований

шляхом реконструкції фрагмен#

та старого приміщення фіздвору

інституту в 2009 році. Хід рекон#

тваринництво утримання

Проблема інтенсифікації галузі свинарства, особливо в умовах переходу України до

ринкової економіки і необхідності забезпечення населення високоякісною еко#

логічно чистою вітчизняною тваринницькою продукцією, зокрема свининою,

посідає провідне місце.

Андрій ПАЛАГУТА, канд. с.*г. наук, науковий співробітник лабораторії виробництва свинини, Інститут тваринництва УААН

www.agro�business.com.ua

Модуль для вирощування 
та відгодівлі свиней 

Модуль надає можливість
переконати українських фер�
мерів у тому, що свинарство
може бути прибутковою галуз�
зю тваринництва
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струкції постійно контролювали

датські фахівці та українські

представники датських фірм.

Обладнання модуля і реалізова#

на в ньому технологія відгодівлі

свиней дещо незвичні для наших

спеціалістів. Наприклад, стіни та

стеля приміщення утеплені ша#

ром пінополіуретану, який за#

безпечує надійне зберігання теп#

ла та сприяє створенню комфорт#

них температурних умов навіть

для щойно відлучених поросят.

Групові станки для поросят ма#

ють дерев'яні піддони для відпо#

чинку та відповідні тепловідби#

ваючі екрани. 

Завдяки застосованому теп#

лоізоляційному матеріалу з най#

нижчим коефіцієнтом теплопе#

редавання в зимовий період ро#

ку, коли температура навко#

лишнього середовища була ниж#

чою за #25°С, у приміщенні в

зоні перебування поросят вона

становила +15°С. Утримання

температури на визначеному

рівні забезпечене збереженням

тепла, яке виділяють тварини.

Завдячувати цьому можна лише

використанню нового теплоізо#

ляційного матеріалу, а не штуч#

них обігрівачів.

Гідровакуумна система вида#

лення гною з приміщення нага#

дує спуск води в домашній ванні.

Досить відкрити заглушку в

трубі, розташовану на дні бетон#

ної ванни під решітками щілин#

ної підлоги, і гній самопливом

виходить з бетонних ванн по

пластикових трубах діаметром

лише 200 мм за межі приміщен#

ня у відстійник. 

Щоденні витрати води на на#

пування становлять по 2#3 л на

голову на дорощуванні, по 4,5#5

л – на відгодівлі. Споживання

води тваринами забезпечується

за допомогою індивідуальних

соскових автонапувалок. Це

виключає невиробничі витрати

води. В разі потреби вакцину#

вання тварин необхідні ліки у

відповідних кількостях уводять у

спеціальний дозатор, яким об#

ладнана система водопроводу, і

тварини одержують ці ліки ра#

зом із питною водою.

На вирощування і відгодівлю

ставлять відлучених поросят у

віці 21#28 днів, живою масою 6#8

кг. Приблизно в цей час їм обку#

шують зубки, обрізають хвости,

а кнурців обов'язково каструють. 

На думку датських фахівців,

тварини повинні мати

постійний доступ до корму, тоб#

то в годівницях постійно пови#

нен знаходитися повноцінний

комбікорм, а в напувалках – во#

да. Перевитрат корму при тако#

му способі забезпечення тварин

кормом і водою немає. Тварини

самонормують споживання кор#

му або споживають лише ту

кількість комбікорму, яка їм не#

обхідна для росту та розвитку.

Рецепт комбікорму складений

так, аби середньодобові прирости

живої маси знаходились у межах

750#800 г, але щоб тварини не про#

вокувати надлишкового жи#

ровідкладення. Середні витрати

корму для свиней за період виро#

щування і відгодівлі до живої маси

100#110 кг становлять 3#3,5 к.од. на

1 кг приросту.

Для максимального дотри#

мання запланованих параметрів

датської технології вирощування

та відгодівлі нами було завезено

гібридний молодняк порід йорк#

шир#ландрас, оскільки датчани

вважають, що такі гібриди добре

ростуть та оплачують корм при#

ростами живої маси. 

Тварин утримують у групових

станках по 25#30 голів. Годівля

здійснюється за допомогою гру#

пових бункерних годівниць,

встановлених таким чином, аби

одна годівниця могла обслугову#

вати поросят двох суміжних

станків. Соскові напувалки зна#

ходяться безпосередньо на тор#

цевих елементах годівниць. Таке

конструктивне рішення має на

меті створити додаткові зруч#

ності споживання тваринами і

корму, і води, а також полегшити

умови праці обслуговуючого

персоналу.

Датська система селекційно#

племінної роботи у свинарстві до#

корінно відрізняється від ук#

раїнської. В багатьох країнах світу

датчанами створені племінні фер#

ми, що мають постійний прямий

зв'язок із головною базою даних у

Данії, що дає змогу оперативно

коригувати і спрямовувати се#

лекційно#племінну роботу

фахівців з лініями та родинами в

напрямі поліпшення відгодівель#

них та репродуктивних характе#

ристик тварин. 

Звісно, фермеру можна прид#

бати сучасне обладнання,

добірний молодняк для

відгодівлі та корми, однак усе це

не принесе відчутних резуль#

татів, якщо за справу візьмуться

некомпетентні люди. 

Мета і завдання показового

модуля виробництва свинини –

давати бажаючим сучасні знання

з питань виробництва свинини,

які реально поєднуються з прак#

тикою в конкретних умовах

Харківської області. Модуль на#

дає можливість переконати ук#

раїнських фермерів у тому, що

свинарство може бути прибутко#

вою галуззю тваринництва.

Шлях, що Данія пройшла за 50#

60 років, можна скоротити, як#

що взяти на озброєння досвід

фахівців та сучасні технології ви#

робництва свинини.                     

тваринництво утримання

якщо виникли запитання, – пишіть agro@impress�media.kiev.ua

www.agro�business.com.ua

Датська система селекційно�
племінної роботи у свинарстві
докорінно відрізняється від
української

Рецепт комбікорму складе�
ний так, аби середньодобові
прирости живої маси знаходи�
лись у межах 750�800 г

Тварини повинні мати
постійний доступ до корму, 
тобто в годівницях постійно 
повинен знаходитися 
повноцінний комбікорм, а в 
напувалках – вода
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тваринництво вівчарство

www.agro�business.com.ua

Економічні показники вівчарства багато в чому залежать від природно#кліматичних

і зональних умов, способу утримання й організації технологічних процесів, що

забезпечують високу продуктивність праці, одержання максимальної кількості

продукції високої якості при одночасному зниженні її собівартості.

Володимир ВОРОНЕНКО, канд. с.*г. наук, Інститут
тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія*Нова» –
Національний науковий селекційно*генетичний центр з вівчарства

Технологія утримання овець

Літнє пасовищне утримання
Навесні тварин переводять

зі стійлового утримання на па#

совищне. У цей період здійсню#

ють поступову заміну раціону і

збільшують час перебування

тварин влітку на пасовищі до

10#12 годин, восени скорочу#

ють до 7#8 годин. За наявності в

достатній кількості корму на

пасовищі випас овець восени

не припиняють навіть при нас#

танні холодів.

Перехід від зимового стійло#

вого утримання до пасовищно#

го організовують поступово,

позаяк різка заміна сухих

кормів на зелену соковиту тра#

ву викликає розлад системи

травлення. Щоб уникнути цьо#

го, в перші дні випасання

вранці перед вигоном на пасо#

вище вівцям дають сіно. Коли

вони звикнуть до зеленого кор#

му, підгодівлю сіном припиня#

ють. Перед початком пасовищ#

ного періоду тваринам обріза#

ють ратиці.

Овець краще пасти розгор#

нутим фронтом. При такому

випасанні вони менше вибива#

ють пасовище і не заважають

одне одному наїдатися. Зранку

овець випасають на гірших

ділянках, а потім переходять на

кращі. Випас починають до

сходу сонця. Спекотними дня#

ми випасання припиняють з

10#11 до 14#16 год. У цей час

тваринам необхідний відпочи#

нок у тіні. З настанням

вечірньої прохолоди випас

відновлюють і продовжують до

темряви. Іноді практикують і

нічний випас, який продовжу#

ють до 23#24 год., після чого

тварини відпочивають до

світанку.

На один кілограм сухої ре#

човини корму вівці спожива#

ють 2#3 л води. Добова потреба

у воді залежить від пори року,

кормів, віку і фізіологічного

стану. Доросла тварина випиває

3#4 л, а в спекотну погоду до 6 л

води. Напувати їх потрібно 2#3

рази на день. Радіус водопою

повинен становити 2,5#3 км на

рівнині та 1#2 км – на гірських

пасовищах. Температура води

для поїння повинна бути не

нижче за  +10°С.

Потреба овець у солі при

поїданні зеленого соковитого

корму значно зростає. Сіль

найкраще давати у розсипному

вигляді, позаяк із брикетів (ли#

зунців) вівці не в змозі злизати

добову норму. Сіль дають у

годівницях#солянках на місцях

відпочинку (тирлі). За 5#6 го#

дин випасання на пасовищі

тварини наїдаються і переста#

ють пастися. Приблизно такий

само період їм потрібно на жуй#

ку, під час якої вони повинні

спокійно лежати.

Тирло на пасовищі, як пра#

вило, не огороджують, але при

ньому влаштовують з перенос#

них щитів розкіл для прогону

тварин під час огляду чи обліку.

Для розколу в землю вбивають

6#10 колів, до яких прив'язують

щити так, аби вони утворили

прохід шириною приблизно 70

см і довжиною близько 6#8 м.

Наприкінці розколу роблять

клітку, що веде до невеликого

обгородженого щитами загону.

До нього відбирають тварин,

котрих необхідно піддати тій чи

іншій ветеринарній обробці.

Без правильної організації

використання пасовищ важко

домогтися високої продуктив#

ності овець. Існують певні пра#

вила експлуатації пасовищ,

дотримання яких дає змогу ви#

користовувати їх до восьми#де#

сяти років. Випасати овець на

щойно закладених пасовищах

не слід. Негативний вплив на

використання пасовищ влітку в

рік закладки полягає у тому, що

при випасі вівці не дають мож#

ливості незміцнілій рослині

нагромадити достатню

кількість запасних пластичних

речовин, ушкоджують вузли

кущіння і кореневі шийки, ви#

ривають з коренем рослини, які

ще не мають достатньо розви#

неної кореневої системи і не

встигли заглибитися у ґрунт.

Оптимальним терміном по#

чатку випасу на сіяних пасови#

щах є час, коли рослини дося#

гають висоти не менш ніж 12#14

см. При цьому не можна допус#

кати, аби тварини пошкоджу#

Застосовується у всіх зонах, де
є зимові пасовища, але у разі
потреби вівцематок у період
ягніння годують заготовлени�
ми кормами; у зимовий та ран�
ньовесняний періоди підгодо�
вують овець інших статево�
вікових груп.

Пасовищно<стійлова 
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вали вузол кущіння у рослин.

Штучно створені пасовища

використовують шляхом

загінного випасання із застосу#

ванням пересувної огорожі або

електропастуха. Для усунення

небезпеки захворювання тва#

рин на тимпанію при випасі їх

на бобових або бобово#злако#

вих травостоях слід дотримува#

тися правил випасання, які ба#

зуються на поступовому прив#

чанні тварин до поїдання бобо#

вих рослин. Перед випасанням

на бобово#злакових травостоях

тварин попередньо необхідно

підгодувати сухим кормом

(сіном) або попасти по злаках.

Вранці та після відпочинку го#

лодних овець необхідно випа#

сати на ділянці, котра вже

піддавалася випасанню, а потім

– на свіжій. У другій половині

літа, в зв'язку зі зменшенням

продуктивності пасовищ, овець

необхідно підгодовувати зеле#

ною масою з польових сівозмін.

Раціональне використання

пасовищ передбачає, при мож#

ливості, застосування загінного

випасання. Виходячи з продук#

тивності пасовищ, поголів'я

овець та потреби в кормах

(приблизно 8#10 кг зеленої ма#

си на одну голову), всю тери#

торію пасовищ розбивають на

загони (клітки), відгороджені

один від одного постійною або

пересувною огорожею. Інтер#

вал між випасанням окремих

кліток навесні – 20#25 днів,

влітку та восени – 30#40 днів.

Цей прийом дає змогу на 20%

скоротити площу випасів

унаслідок більш ефективного

використання пасовищ.

Зимове стійлове утримання
Ця технологія передбачає

використання вівчарень, базів,

вигульно#кормових майдан#

чиків та технологічного облад#

нання. Приміщення повинні

бути очищені від гною до черв#

ня, підлога підсипана глиною,

спланована, утрамбована, про#

дезінфікована і залишатися

вільною від овець. Крім того,

перед постановкою вівцепо#

голів'я на стійло земляну підло#

гу засипають подрібненим не#

гашеним вапном з розрахунку

1,5#2,0 кг на 1 м2, а потім засте#

ляють товстим шаром соломи.

Напувати тварин у зимовий

період бажано з поїлок, які ма#

ють автоматичний підігрів води

і встановлені у кошарі.

З пасовищного на стійлове

утримання тварин переводять

протягом семи#десяти днів. За

півтора тижня до його початку

тривалість випасання поступо#

во скорочують, овець заганяють

до базу або приміщення, дають

їм якісне сіно і концентрати

згідно з нормою.

Взимку конче важливо не

допустити утворення вад вовни.

Цьому сприяє безперебійна

годівля за нормами. Щоб за#

побігти попаданню у руно

сміття, кормових залишків роз#

давання грубих кормів, силосу,

підстеляння підлоги прово#

диться за відсутності овець. Для

запобігання утворенню базової

та пожовтілої вовни необхідно

стежити, щоб у приміщенні та в

базах було сухо. Зменшенню на

15#28% «забазованості» вовни

сприяє обладнання твердого пок#

риття в місцях годівлі. Аби вовна не

звалювалася на вівцях, не допуска#

ють їхнього скупчення.

Взимку стежать за вгодо#

ваністю овець. Тварин, які її

зменшили, з отари видаляють і

утримують окремо, забезпечу#

ючи необхідний рівень годівлі.

Щоб запобігти схудненню та

захворюванням овець, їх

потрібно утримувати групами

по 250 голів, розділивши коша#

ру і прилеглий до неї баз на

секції. При цьому все поголів'я

отари розбивають за станом

вгодованості, а маток ще й за

строком осіменіння.

Зимовий випас овець засто#

совують у регіонах з теплими

малосніжними зимами: АР

Крим, Херсонська, Одеська та

інші області, де шар снігу не пе#

ревищує 10#12 см і лежить не#

довго. Випасання овець

зміцнює здоров'я тварин,

сприяє доброму розвитку мо#

лодняку, отриманню вовни ви#

сокої якості. Але при цьому

потреба овець у поживних ре#

човинах повністю не забезпе#

чується, тому їх потрібно додат#

ково годувати сіном і концент#

ратами.

Слід стежити за тим, аби

вівці під час зимового випасан#

ня не стомлювалися і не засту#

дилися, їх не можна далеко

відганяти від кошари, щоб при

першій необхідності сховати в

приміщення. Виганяти овець

на пасовище взимку можна не

раніше 10#11 години і поверта#

ти до настання темряви. Не

можна випасати під час сильно#

го вітру, дощу або мокрого снігу.

При намоканні вовни вівці пе#

реохолоджуються.

Відгінне утримання 
Строки виходу на альпійські

пасовища, так званий поло#

нинський хід, зумовлені ста#

ном травостою в горах (на

Прикарпатті це приблизно 20

травня). Триває полонинське

літування в Карпатах здебіль#

шого 4#4,5 місяця (з травня по

вересень). До вигону на пасо#

вища вівці повинні бути пост#

рижені не менш ніж за 30 днів.

Стриження українських гірсь#

кокарпатських овець прово#

дять навесні, коли температура

повітря досягає +12°С і вище,

вовна підрунюється і збага#

чується жиропотом. У Прикар#

патті це спостерігається в сере#

дині квітня, на Закарпатті –

наприкінці березня. Терміни

стриження визначаються ча#

сом вигону отар на альпійські

пасовища (оскільки в горах

можливі різкі коливання тем#

ператур, тварини до цього часу

мають добре адаптуватися і

трохи обрости вовною). На

практиці це триває близько 3#5

тижнів (місяць).

Якщо овець доять, то

підсисний період ягнят триває

2#2,5 місяця з тим, аби одержа#

ти від маток достатню кількість

молока і водночас не виснажи#

ти їх організм. Ягнят відлуча#

ють за 5#7 днів до вигону на па#

совища. Така умова досягаєть#

ся, якщо ягніння відбулося з 1

по 15 березня, овець постригли

до середини квітня, а молод#

няк привчився випасати зеле#

ний корм. Відповідно до цих

вимог парування необхідно

проводити в період з 20 верес#

ня по 10 жовтня, тобто відразу

після повернення отари з по#

лонини.

На полонину відправляють

переважно молочних маток, а

також ярок і валухів. Барани

можуть бути лише в окремій

отарі. Бо сумісне утримання з

самками призведе до неконт#

рольованого парування і дуже

ранніх ягнінь наступного року.

Розмір отари, яку відганя#

ють на полонину, може бути

різним, але оптимальним вва#

жається не менш ніж 100 і не

більш ніж 300 голів. Отару фор#

мують здебільшого з малих груп

окремих власників. Перед ви#

гоном на полонину проводять

ветеринарне обстеження по#

голів'я. Особливу увагу

приділяють стану молочної за#

лози, оскільки технологія пере#

робки молока на полонинах пе#

редбачає його змішування від

всіх тварин.

Із виснаженням травостою

на альпійських пасовищах час#

тоту доїння зменшують, а в

другій половині серпня його

припиняють з тим, аби ор#

ганізм вівцематок відновив свій

стан до парування.

Якщо природно#кліматичні

умови дозволяють затриматися

на полонинах довше, то після

15 вересня можливий допуск в

отару маток і ярок баранів#

плідників, але у випадку збірної

отари від різних власників цьо#

го робити не слід, оскільки мо#

жуть бути порушені принципи і

плани селекційно#племінної

роботи. Після повернення

овець з полонин вони, як пра#

вило, можуть ще місяць випаса#

тися на звільнених сінокосах і

пасовищах, на яких випасалася

велика рогата худоба.

Переведення овець на

стійлове утримання проводить#

ся залежно від природно#кліма#

тичних умов. Зазвичай це відбу#

вається за стабільного знижен#

ня температури повітря нижче

за 0°С або встановлення

сніжного покриву.

тваринництво вівчарство

№ 5 (180) березень 2010 року

якщо виникли запитання, – пишіть agro@impress�media.kiev.ua

www.agro�business.com.ua

Рекомендується для районів з
добре розвиненим кормови�
робництвом і відсутністю зи�
мових пасовищ. Овець утриму�
ють взимку в кошарах з ви�
гульно�кормовими майданчи�
ками, а влітку – на пасовищах.

Стійлово<пасовищна 

Прийнята в зонах інтенсивно�
го землеробства з добре роз�
виненим польовим кормови�
робництвом у випадку відсутності
пасовищ. Овець взимку утриму�
ють і годують у приміщеннях і на
вигульно�кормових майданчиках,
а влітку – лише на вигульно�кор�
мових майданчиках.

Стійлова

Застосовується за наявності се�
зонних пасовищ, зокрема в
гірських районах, де влітку
овець переганяють з низовин�
них ділянок у гори, а восени, ко�
ли в горах випадає сніг, їх знову
повертають униз. Відгінне
вівчарство добре розвинене у
Карпатах.

Відгінна
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І
з розвитком промислового

птахівництва, виведенням но#

вих порід із високим рівнем

продуктивності виникла пот#

реба в інтенсивній годівлі, що га#

рантує забезпечення птахів пожив#

ними речовинами й ефективне їх

використання для реалізації гене#

тичного потенціалу. 

Першим кроком на цьому

шляху став помел зерна. Проведені

численні дослідження засвідчили,

що тільки за рахунок помелу зерна

можна помітно підвищити його

засвоєння. В доволі стислі терміни

все промислове птахівництво

повністю перейшло на викорис#

тання в годівлі подрібненого зерна

злаків.

З подальшим зростанням про#

дуктивності  птахів тільки зернові

корми вже не могли забезпечити їх

потреби в поживних речовинах,

насамперед білках, для синтезу

компонентів яйця або м'язової тка#

нини у бройлерів. І раціон птахів

став поступово збагачуватися

білковими компонентами – риб#

ним і м'ясо#кістковим борошном,

шротами та макухою. Чималі вит#

рати кальцію для синтезу шкаралу#

пи вимагали включення в раціон

птахів джерел кальцію – черепаш#

ки, крейди, вапняків, кісткового

борошна. Поступово частка

дрібної, пилоподібної фракції в

комбікормі істотно зросла. Та й під

час дроблення  часто відбувається

здрібнення зерна, а значить і збіль#

шення частки борошнистої

фракції. Виявилось, що птахи

неохоче поїдають такий дрібний,

борошнистий корм, бувають ви#

падки залипання слинних залоз, до

того ж він негативно впливає на стан

слизової оболонки кишечника. 

Наступним етапом стало гра#

нулювання комбікорму, створення

структури корму, яка найбільше

відповідала б фізіологічній потребі

птахів. Важливо, що гранулювання

виключає сепарацію корму, забез#

печує рівномірний розподіл  жи#

вильних і біологічно активних ре#

човин у кожній невеликій порції

корму. І ось на цьому етапі  вини#

кає запитання: чи не раціонально

повернутися до використання

цілого зерна в комбікормах для

птахів? Інтерес до цього питання

стимулює постійне подорожчання

енергоносіїв – економія елект#

роенергії на помелі зерна могла б

сприяти підвищенню рентабель#

ності птахівництва.

Адже 85% енергетичних витрат

при приготуванні корму (без гра#

нуляції) припадає на помел зерна.

Крім того, при використанні час#

тини цілого зерна зменшується на#

вантаження на дробарки, зни#

жується їх знос і амортизаційні

витрати. 

Учені різних країн провели

дослідження і дійшли висновку:

ціле зерно в комбікормі – це

раціонально. Включення частини

зерна в нерозмолотому вигляді не

тільки не знижує продуктивність

птахів, а й позитивно впливає на

стан кишечника.

У результаті ефекту «грубої

структури» цілого зерна  на шлун#

ково#кишковий тракт поліпшуєть#

ся секреторна діяльність підшлун#

кової залози і печінки. Особливо

сприятливо включення цілого зер#

на позначається на індичках (що,

ймовірно, пов'язано з більш розви#

неною травною системою і

порівняно невеликим періодом

одомашнення). У дослідах, прове#

дених в Інституті птахівництва

УААН, було отримано більше інку#

баційних яєць та індюшат на не#

сучку при використанні цілого зер#

на в комбікормі. 

Технологічно найпростіше,

звісно, вводити ціле зерно в

комбікорм на невеликих

комбікормових заводах або кормо#

цехах, де не застосовується грану#

лювання. На великих комбікормо#

вих заводах, де вся технологія пе#

редбачає повне подрібнення і гра#

нулювання, включення цілого

зерна  здійснити складніше.

Проте, враховуючи позитив#

ний фізіологічний і еко#

номічний ефект від викорис#

тання цілого зерна, за кордо#

ном налагоджують техно#

логічні лінії, що дають змогу

проводити грануляцію за на#

явності цілого зерна в суміші,

або включати його після етапу

грануляції. Можливий варіант

і включення  цілого зерна в го#

товий комбікорм. Так, серед

виробників бройлерів

північної Європи поширена

практика змішування цілого

зерна з комбікормом. Почина#

ючи з 11 дня,  на кожні 15 т

стартового комбікорму дода#

ють 2 т цілої пшениці, збіль#

шуючи поступово її пропорцію

так, аби в останній тиждень

відгодівлі до 15 т гранульова#

ного комбікорму додавати 4 т

цілої пшениці.

Такий підхід, не впливаючи на

продуктивність, підвищує прибу#

ток. У Данії фермери, починаючи з

9 днів, змішують 5% цілої пшениці

зі стартовим комбікормом, в якому

рівень протеїну становить 24%. Че#

рез кожні 4 дні  частку пшениці

збільшують на 5%,  і в 7 тижнів  во#

на сягає 35%.

У комбікорм для птахів можна

включати ціле зерно різних злако#

вих – пшениці, ячменю, кукуруд#

зи. У наших дослідженнях вста#

новлені максимальні рівні цілого

зерна в комбікормі, які не знижу#

ють продуктивність птаха:

– пшениці: 30% – для  курчат і

курей, 40% – для індичок;

– кукурудзи: 15% – для курчат і

курей, 40% – для індичок;

– ячменю: 15% – для курчат, до

20% – для курей і до 30% – для

індичок.

Однак найбільш ефективним з

економічного погляду є включен#

ня зерна в комбікорм у таких ме#

жах: для курчат і курей – 30% пше#

ниці або такої суміші: 15% пше#

ниці + 15% кукурудзи, для індичок

– 40% суміші злакових (20% пше#

ниці +20% кукурудзи).

На думку більшості

дослідників, ціле зерно в

комбікорм для молодняку яєчних

порід слід розпочинати вводити  з

8#тижневого віку (кукурудзу – з

13#тижневого), курям краще по#

чинати згодовувати до настання

статевої зрілості, індичкам – не

пізніше, ніж за 2#3 тижні  до по#

чатку яйценосності. Раціонально

вміст цілого зерна збільшувати

поетапно: перші три тижні – 15%

пшениці (або 7% ячменю, або 7%

кукурудзи), надалі – до 30% пше#

ниці (або до 15% ячменю, або 15%

кукурудзи).

Звикання птахів до нового кор#

мового чинника – цілого зерна –

відбувається впродовж 7#10 днів,

незалежно від віку та виду птаха. У

цей період птахи можуть викидати

(«випльовувати») ціле зерно з

годівниць на підлогу, що слід пе#

редбачити, аби уникнути втрат.

Надалі птах  ціле зерно  поїдає

більш охоче, ніж інші компоненти.

Обов'язковою умовою ефектив#

ного використання комбікормів з

цілим  зерном для птахів є згодову#

вання гравію (раз на тиждень – 0,5%

маси комбікорму).

Наостанку підкреслимо, що

йдеться про використання цілого

зерна в повнораціонних комбікор#

мах, а не просто про використання

зерносуміші. Годівля птаха тільки

зерном (незалежно від того, меле#

не воно чи ціле) економічно не#

виправдане.

Таким чином, раціональне ви#

користання цілого зерна в

комбікормах для птахів позитивно

впливатиме на стан шлунково#

кишкового тракту і, як наслідок,

позначиться на рентабельності

господарства.                                       

тваринництво годівля

Наталія БРАТИШКО, канд. біолог. наук,
Ольга ПРИТУЛЕНКО, м.н.с., Інститут птахівництва УААН

Зерно злаків упродовж сторіч було основним кормом птахів, відтак їх організм добре

пристосований до ефективного використання цілого зерна. 

Ціле зерно в годівлі птахів

Ціле зерно в комбікормі –
це раціонально

www.agro�business.com.ua
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тваринництво птахівництво

www.agro�business.com.ua

Н
айбільше клопоту завда#

ють маленькі курчата, бо в

перший місяць вирощу#

вання для них особливо

важливі тепло, повноцінний корм,

чиста вода і рівномірне освітлення.

Годувати і напувати курчат почина#

ють відразу ж. Так, перед тим як ви#

садити молодняк, спочатку

потрібно поставити воду. З першо#

го дня курчат годують комбікор#

мом, до складу якого входять доб#

роякісні та легкозасвоювані ком#

поненти. Комбікорм може бути

розсипний (коли в господарстві є

лише дробарка та змішувач), або

гранульований (зазвичай такі кор#

ми готують в умовах комбікормо#

вих заводів на спеціалізованій лінії).

Для курчат до 4#тижневого віку зас#

тосовують середній помел компо#

нентів, для старших – більш круп#

ний. Собівартість гранульованого

комбікорму (крупки) буде вищою,

ніж розсипного, оскільки для його

приготування необхідно більше

енергії та механічних засобів, проте

структура такого корму ліпша, і його

добре їдять курчата.

При вирощуванні курчат

яєчного напряму продуктивності

найвідповідальніший перший

період – до двомісячного віку, і по#

милковою є точка зору, що буде

достатньо годувати курчат пов#

ноцінним комбікормом лише

перші чотири тижні, а потім вико#

ристовувати різні варіації, застосо#

вуючи менш поживний корм.

Період вирощування молодняку з

першого по 8#й тиждень вирощу#

вання називається стартовим, таку

ж назву має і комбікорм для курчат

цього віку. Від його складу, пожив#

ності та схеми годівлі залежить по#

дальша продуктивність курей. По#

милки, допущені в цей період,

важко виправляти.

Звісно, стартовий комбікорм

має високу вартість, бо його по#

живна цінність залежить від вмісту

дорогих білкових компонентів, як#

от: рибне борошно, соєвий шрот

чи макуха, кормові дріжджі. Для

вирощування одного курчати до 8#

тижневого віку (56 днів) потрібно

1,8#1,9 кг комбікорму, а, знаючи

витрати, можна розрахувати не#

обхідну кількість корму в компо#

нентах, важливих для його приго#

тування в цей період. За чіткого

дотримання технологічних про#

цесів комбікорм, виготовлений в

умовах господарства, буде дешев#

шим, особливо за наявності влас#

них запасів доброякісної кукуруд#

зи, пшениці, а також продуктів пе#

реробки соняшнику та сої (макухи

чи повножирових екструдатів).

Приблизний склад стартового

комбікорму наведений у таблиці.

Замінюючи дороге рибне бо#

рошно більш дешевою рибо#рос#

линною кормовою добавкою, не#

обхідно враховувати: фактичний

рівень протеїну, вміст кальцію та

фосфору, додатково вводити до

складу раціону білкові (ліпрот,

дріжджі, соєвий шрот) та міне#

ральні корми (кісткове борош#

но, кормові фосфати) та слід

розраховувати новий склад

комбікорму. Для цього користу#

ються рекомендаціями щодо нор#

мування годівлі сільськогосподарсь#

кої птиці, розробленими Інститутом

птахівництва.

При утриманні великого по#

голів`я птиці найбільш техно#

логічною буде її годівля сухим

комбікормом, якщо зграя невелика

– можна застосовувати комбінова#

ний спосіб годівлі: давати сухий

комбікорм або зволожувати його

відвійками чи сироваткою, а з окре#

мих годівниць згодовувати зелень

кропиви, люцерни, корене# і клуб#

неплоди (10#20% маси сухого кор#

му). Відтак, можна отримати деяку

економію корму, проте необхідні

додаткові витрати на приготування

мішанок, подрібнення зелені та

роздачі. До того ж курчата швидко

звикають до зволоженого корму і

потім гірше споживають сухий.

Для контролю за ростом і роз#

витком курчат їх потрібно вибірко#

во зважувати у 4# та 8#тижневому

віці. Якщо відбувається відставання

від рекомендованого для породи чи

кросу стандарту, слід звернути увагу

на умови утримання молодняку, їх

стан здоров`я, а також на по#

живність та якість кормів.

Починаючи з другого місяця

вирощування, ремонтним куроч#

кам згодовують комбікорм з мен#

шою поживністю та вищим рівнем

клітковини за рахунок зернових

культур та продуктів їх переробки.

Вартість ростового комбікорму буде

значно меншою, ніж стартового,

але за 9 тижнів витрати корму на го#

лову коливатимуться в межах 4,5#

4,8 кг. При потребі триває згодову#

вання курочкам зелені, соковитих

кормів і коренеплодів, птицю також

привчають до поїдання цілого зерна

пшениці. Водночас слід додатково

згодовувати гравій (0,5% маси кор#

му) не менш ніж один раз на тиж#

день.

Коли курочки яєчних порід чи

кросів досягають 120#денного віку,

їх переводять на передкладкові

раціони, що характеризуються ви#

щою поживністю та більшим

вмістом кальцію. Цим комбікор#

мом їх годують до досягнення 5%

несучості в середньому по стаду, а

потім переводять на комбікорми

для курей#несучок.                           

Ольга ПРИТУЛЕНКО, м.н.с., Інститут птахівництва УААН

Аби виростити добру зграю курей, слід докласти чимало зусиль.

Вирощування курчат

При вирощуванні курчат
яєчного напряму продуктив�
ності найвідповідальніший
перший період – до
двомісячного віку
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З
авдання з розробки та нала#

годження виробництва ма#

шин для реалізації маловит#

ратної моделі обробітку

ґрунту та посіву поставили перед со#

бою фахівці машинобудівних за#

водів України – ТОВ НВП «Біло#

церківМАЗ», СТ ВФ «Агрорем#

маш», ВАТ ВО «ВОСХОД», ПП

ПКФ «Велес#Агро», ТОВ «Крас#

нянське СП «Агромаш», ВАТ «Гале#

щина, Машзавод». І не лише вироб#

ляти сільськогосподарську техніку, а

й пропонувати споживачам комп#

лекси високотехнологічних сільсь#

когосподарських знарядь, викорис#

тання яких дасть змогу гарантовано

отримувати сталі врожаї, знижувати

витрати на проведення механізова#

них операцій та зменшувати

собівартість виробництва.

У таблицях наведено основні

технічні характеристики борін дис#

кових чизельних, універсальних

дискових агрегатів і дискових борін.

Борони дискові чизельні БДЧ#5,0,

БДЧ#6,0, БДЧ#7,0, комбінована дис#

ко#лапова борона посилена DXRV#

HD 666#52 призначені для глибокого

обробітку ґрунту чизельними стояка#

ми з одночасним розпушуванням дис#

ками та вирівнюванням його поверх#

невого шару котками. Ці агрегати

об'єднують використання дисків, лап і

котків для підготовки ґрунту за один

прохід. Принцип їх роботи досить

простий. Об'єднуючи чотири операції,

зменшуються витрати на лущення,

зменшується кількість проходів по по#

лю, економиться паливо#мастильні

матеріали і час. 

Перший ряд дисків подрібнює,

перемішує рослинні залишки.

Лапи підривають плужну підош#

ву завглибшки до 40 см. Ця операція

сприяє збереженню вологи і дає

змогу рослинам пустити коріння.

Можливість гідравлічного регулю#

вання робочої глибини лап дає змо#

гу використовувати цей агрегат за

будь#яких умов.

Останній ряд дисків також бере

участь у заробці рослинних решток і

розробляє ґрунт для максимального

розпушування.

Застосування заднього катка за#

безпечує вирівнювання, прикочен#

ня  ґрунту,  зменшує випаровування

вологи, яка сприяє проростанню

насіння.

Агрегати здатні працювати на

всіх типах ґрунтів у всіх зонах земле#

робства.

Універсальні дискові агрегати

типу УДА, БП призначені для рих#

лення і підготовки ґрунту під посів;

знищення бур'янів і подрібнення

пожнивних залишків; для перед#

посівної підготовки ґрунту без попе#

редньої оранки і передпосівної

підготовки ґрунту під посів зернових

культур, обробітку ґрунту після зби#

рання грубостеблових просапних

культур. 

На перший погляд, це звичайні

дискові борони, знайомі фахівцям

як БДТ#7 та багато інших її мо#

дифікацій, що відтворено українсь#

кими заводами за часів незалеж#

ності. Конструкція нового універ#

сального дискового агрегату типу

УДА гідно конкурує навіть із тяжки#

Ґрунтообробна техніка
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техніка ефективність

В останні десятиліття світовий аграрний сектор економіки інтенсивно розробляє та

впроваджує нові альтернативні технології вирощування сільськогосподарських культур,

що базуються на зменшенні антропогенного тиску на довкілля, зокрема на ґрунт, більш

повного використання його природного біопотенціалу з одночасним суттєвим знижен#

ням витрат на виконання механізованих операцій та заощадженням енергоресурсів.

Валерій ПИВОВАР,  Український науково*дослідний
інститут продуктивності агропромислового комплексу

www.agro�business.com.ua

Конструктивною особ�
ливістю дискових агрегатів є
обов'язкове їх обладнання по
всій ширині захвату котком�
вирівнювачем
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ми дисковими боронами типу БДВ.

УДА має Х#подібне розміщення ро#

бочих секцій, чим забезпечується

стабільність і прямолінійність руху

агрегату. Агрегат обладнано дисками

діаметром 655 проти 800 мм у тяжких

дискових боронах, за один прохід він

забезпечує обробіток ґрунту, що за

показниками якості значно переви#

щує будь#які відомі борони.

Рівномірність ходу робочих органів

по глибині оцінена за результатами

випробувань середньоквадратич#

ним відхиленням не вище, ніж 1,0#

1,2 см, якість кришення – розмір

грудочок діаметром до 50 мм більш

ніж 95%.

УДА якісно виконує техно#

логічний процес навіть там, де вико#

ристання дискових борін було проб#

лематичним. Так, при роботі в полі

після комбайнового збирання куку#

рудзи на зерно  на поверхні ґрунту

залишається значна маса пожнив#

них решток, відсоток їх підрізання

становить не менш ніж 95%, а якість

їх заробки – більш як 80%. При цьо#

му УДА працює успішно та забезпе#

чує якість підготовки навіть за підви#

щеної вологості ґрунту і пожнивних

решток.

Питома металоємність агрегатів

типу УДА майже на 30#40% менше,

ніж питома металоємність тяжких

дискових борін. Агрегат УДА#4,5#20

може успішно конкурувати з будь#

якою дисковою бороною за продук#

тивністю, і при цьому якість об#

робітку ним ґрунту, безперечно, буде

найвищою, а собівартість його вико#

нання – найнижчою.

Ще однією конструктивною

особливістю дискових агрегатів ТОВ

НВП «БілоцерківМАЗ» є обов'язко#

ве їх обладнання по всій ширині зах#

вату котком#вирівнювачем, який

додатково розрихлює верхній шар

ґрунту, ущільнює нижні його гори#

зонти та вирівнює поверхню. Таким

чином, після одного проходу такого

агрегату отримуємо підготовлене по#

ле для посіву зернових культур.

Наукові та технологічні

дослідження, проведені в НДІ «Ук#

рагропромпродуктивність» і випро#

бування в УкрНДІПВТ ім. Л. По#

горілого, підтвердили високі техно#

логічні можливості ґрунтообробних

дискових агрегатів для підготовки

поля до посіву. При цьому викону#

ються всі умови першого принципу

маловитратної сталої моделі об#

робітку ґрунту – створення дрібног#

рудкуватої, захищеної подрібнени#

ми рослинними рештками від виси#

хання та вітрової ерозії структури

верхнього шару ґрунту для реалізації

високої схожості насіння, отриман#

ня дружних та рівномірних сходів.

Ґрунтообробні машини в агрегаті з

вітчизняними тракторами мають

робочі швидкості 8#12 км/год., чим

забезпечується їх висока продук#

тивність і можливості оперативного

виконання всіх необхідних операцій

в оптимальні агротехнічні терміни з

одночасним зниженням витрат па#

лива і праці.

Лабораторія систем економічних

нормативів на нову техніку НДІ «Ук#

рагропромпродуктивність» провела

дослідження згідно з ДСТУ

4397:2005 і визначила показники

економічної ефективності викорис#

тання універсального дискового аг#

регату УДА#4,5#20 виробництва

ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ»

порівняно із зарубіжним аналогом –

дисковою бороною Discover XM 36

виробництва фірми KUHN

(Франція) та вітчизняною дисковою

бороною БГР#4,2 виробництва ВАТ

«Галещина, Машзавод». 

Результати досліджень наведено

у таблицях.

Аналіз результатів досліджень

свідчить, що універсальний диско#

вий агрегат УДА#4,5#20 порівняно із

зарубіжним аналогом – дисковою

бороною Discover XM 36 має менші

прямі експлуатаційні витрати на

91,3%, при цьому річна економічна

ефективність становить 49519,40

грн, оскільки вони різні за ціною;

натомість в універсального дисково#

го агрегату УДА#4,5#20 будуть значно

меншими прямі експлуатаційні вит#

рати, і це дає можливість заощаджу#

вати кошти сільськогосподарським

підприємствам при закупівлі та

експлуатації вітчизняної ґрунтооб#

робної техніки.

Порівняно з вітчизняною диско#

вою бороною БГР#4,2 універсаль#

ний дисковий агрегат УДА#4,5#20

має менші прямі експлуатаційні вит#

рати на 32,5%, при цьому річна еко#

номічна ефективність становить

23506,56 грн, попри те, що ціна

УДА#4,5#20 більша на 10,7% за раху#

нок використання агрегату на різних

фонах обробітку ґрунту (дискуванні і

передпосівному обробітку ґрунту). 

За результатами державних вип#

робувань Українського науково#

дослідного інституту з прогнозуван#

ня техніки й технологій для сільсько#

господарського виробництва ім. Л.

Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. По#

горілого) інститут рекомендував до

виробництва та використання у

сільському господарстві України

універсальний дисковий агрегат

УДА#4,5#20 ТОВ НВП «Біло#

церківМАЗ».

Оновлення машинно#трактор#

ного парку сільськогосподарських

підприємств новими вітчизняни#

ми універсальними дисковими аг#

регатами і боронами дисковими

чизельними нового типу, які за

один прохід по полю виконують

кілька технологічних операцій, за#

безпечить високу якість обробітку

ґрунту, збереження вологості та

підвищення родючості ґрунтів,

суттєво зменшить терміни польо#

вих робіт, скоротить витрати па#

ливо#мастильних матеріалів, тру#

дових ресурсів і знайдуть застосу#

вання в агропромисловому комп#

лексі України.                                     

техніка ефективність

www.agro�business.com.ua

Агрегати здатні працювати
на всіх типах ґрунтів у всіх зо�
нах землеробства

«Економічні показники випробувань сільськогосподарської
техніки, які були використані в статті «Сівба. Технічний
старт» Лілії Савченко у № 4 газети «Агробізнес сьогодні», взяті
за результатами досліджень наукових працівників НДІ «Украг(
ропромпродуктивність».(протоколи випробувань, проведених у
Львівській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).
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Б
удь#який технічний

виріб супроводжується

інструкцією з експлуатації,

в якій описані правила без#

пеки, експлуатації (користування)

і, обов'язково, правила обслу#

говування. Інструкції пишуть

представники фірм, і від того, як

вони написані, на який освітній

рівень обслуговуючого персоналу

зорієнтовані,  значною мірою зале#

жить їх дотримання. 

Операції з ТОР здебільшого на#

зивають правилами. Зі шкільних та

вишівських програм нам відомо,

що означає порушення правил

граматики, фізики, хімії, матема#

тики та інших точних дисциплін.

Стосовно техніки сільськогоспо#

дарського призначення оцінки

інші: не дотримав або порушив

правила – плати живою працею на

усунення відмов, неполадок, три#

валими простоями, запасними

частинами, тобто часом і коштами.

На практиці часто порушують#

ся строки проведення й не вико#

нується повний перелік операцій

технічного обслуговування ма#

шин. Причиною такого зневажли#

вого ставлення до технічного

обслуговування почасти слугує так

званий неявний непрацездатний

стан машини. Це пояснюється

тим, що досягнення деякими пара#

метрами технічного стану свого

граничного значення слабко

відбивається на діагностичних оз#

наках, за якими механізатор визна#

чає стан машини. У цьому випадку

механізатор помилково вважає ма#

шину працездатною. Вона дійсно

може продовжувати працювати,

але вже неекономічно, і подальше

її використання призводить до

різкого збільшення раптових

відмов. У результаті – перевитрата

коштів на запасні частини, зрос#

тання витрат на усунення наслідків

відмов і збільшення простоїв ма#

шин з технічних причин. Наочним

прикладом слугує несвоєчасне

обслуговування паса водяного на#

соса і генератора, наслідком чого

може стати відмова системи охо#

лодження дизеля і системи

електроустаткування машини. Це

стосується й усіх без винятку опе#

рацій технічного обслуговування.

Високу ефективність якісного

технічного обслуговування трак#

торів підтверджують дані, отримані

за результатами спостережень за

використанням тракторів у госпо#

дарствах. При дотриманні правил

технічного обслуговування у трак#

тора Т#150 виникло 34 відмови за

138 робочих змін, а при недотри#

манні правил протягом 158 робо#

чих змін – 99 відмов. У перераху#

ванні на однакову кількість робо#

чих змін виявляється, що дотри#

мання правил технічного обслуго#

вування скорочує кількість відмов

трактора майже в 2,5 разу й підвищує

ресурс його роботи до ремонту.

Результати спостережень за ви#

користанням тракторів К#700

засвідчили: якщо на технічне

обслуговування за 1000 мотогодин

роботи затрачується тільки 104

год., то на усунення наслідків

відмов буде витрачено 133 год. Як#

що на технічне обслуговування

затратити 128 год., то витрати на

усунення наслідків відмов скоро#

тяться до 60 год., тобто в 2,2 раза.

При цьому середній наробіток на

одну відмову трактора збільшиться

з 96,9 мотогодин до 140,9 мотого#

дин, тобто в 1,5 разу. Повне дотри#

мання правил технічного обслуго#

вування (витрати праці 160#180

техніка обслуговування

З того часу як людство стало використовувати колесо, його супроводжує принцип: не помастиш – не

поїдеш. Сьогодні вже інші колеса й інші машини, але принцип, який використовували древні, ли#

шається актуальним. Роль і значення планово#запобіжної системи технічного обслуговування і ремон#

ту (ТОР) машин для ефективного використання їх за призначенням і підтримування працездатності пе#

ревірені багаторічною практикою. 

www.agro�business.com.ua

Анатолій ДЕМКО,  канд. тех. наук,
Олександр ДЕМКО,  аспірант, Національний
університет біоресурсів і природокористування України

Забезпечуємо 
працездатність машин
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год. за 1000 мотогодин) забезпечує

підвищення середнього наробітку

на відмову трактора К#700 до 170#

195 мотогодин.

Про вплив якості технічного

обслуговування на ефективність

роботи зернозбиральних ком#

байнів досить наочно свідчать такі

дані. Якщо виконати тільки 40%

установлених операцій технічного

обслуговування, то середній на#

робіток на відмову комбайна ста#

новить 18 га, при виконанні 60%

операцій – 24 га, а за умов вико#

нання 85% операцій – 30 га.

Порушення правил технічного

обслуговування при підготовці

зернозбирального комбайна до

тривалого зберігання призводить

до значної корозії тонколистового

металу обшивки, внаслідок чого

міцність її послаблюється, з'явля#

ються тріщини або розриви, через

які втрачається зерно. Такий ком#

байн при підготовці до збирання

урожаю вимагає додаткових вит#

рат на герметизацію складальних

одиниць, що збільшує витрати на

ремонт не менш ніж на 10%, а

термін служби комбайна скоро#

чується щонайменше на один се#

зон.

Зберігання втулочно#ролико#

вих ланцюгів у закритому складі з

обов'язковим попереднім їх прова#

рюванням у оливі протягом 15#20

змін подовжує строк їх служби до

трьох#чотирьох сезонів, а в разі

неправильного зберігання комп#

лект ланцюгів на комбайні слу#

жить лише один#два сезони.

Аналогічне становище і з кли#

новими пасами. Якщо паси при

зберіганні комбайна зняти, очис#

тити, продезінфікувати, припуд#

рити тальком і зберігати в закрито#

му складі на вішалах, то строк їх

служби становитиме два#три сезо#

ни роботи комбайна. Це стосуєть#

ся й гумових насіннєпроводів сіва#

лок та інших гумово#текстильних

виробів.

Розвантажені за допомогою

підставок, покриті світлозахисною

фарбою і з установленим тиском

стисненого повітря, пневматичні

шини комбайнів та інших сільсь#

когосподарських машин мають

удвічі більший термін служби і не

вимагають заміни протягом усього

періоду експлуатації.

Зберігання акумуляторів ком#

байнів у спеціально обладнаних

складах з періодичною підзаряд#

кою і контролем стану забезпечує

строк їх служби на три#чотири ро#

ки.

Таким чином, можна дійти

висновку, що технічне обслугову#

вання машин – найбільш ефек#

тивний захід їх підтримання у пра#

цездатному стані під час викорис#

тання і зберігання. Без своєчасного

і якісного технічного обслугову#

вання неможливо досягти висо#

копродуктивного використання

тракторів і сільськогосподарських

машин при одночасному скоро#

ченні витрат на їх експлуатацію.

Якщо прийняти тривалість і

трудомісткість регламентного

обслуговування трактора за оди#

ницю, то усунення відмов, що не#

минуче виникають при невико#

нанні повного переліку операцій,

потребує затрат у 2#10 разів три#

валіших за регламентне обслугову#

вання.

Дослідженнями, проведеними

науковцями, було виявлено, що

трудомісткість ремонтно#обслуго#

вуючих робіт за строк амортизації

тракторів Т#150К становить 3367

людино#годин, а витрати на ТОР

за цей термін досягнуть 267% по#

чаткової ціни трактора. За даними,

надрукованими в іноземних дже#

релах, при наробітку тракторів іно#

земних фірм у межах 10000#12000

мотогодин витрати на ТОР станов#

лять 120% початкової ціни. Циф#

рами витрат людської праці в лю#

дино#годинах і витрат коштів виз#

начається роль і значення системи

ТОР у забезпеченні працездат#

ності.

Операції технологічного обслу#

говування, викладені в інструкціях

з експлуатації будь#якого

технічного виробу, на перший пог#

ляд, є достатньо простими, що

відповідає гіпотезі: все геніальне –

просте. Система ТОР, що з часом

трансформувалася в планово#за#

побіжну систему ТОР, вкрай важ#

лива техніко#економічна пробле#

ма забезпечення працездатності у

споживачів, має свій розвиток.

Планування робіт з технічного

обслуговування і ремонту машин в

господарствах – одне з важливих зав#

дань управління працездатністю

машин. План ТОР має на меті за#

безпечити необхідну готовність

машин при систематичному зни#

жені витрат на виконання робіт.

Розробка в господарствах плану

технічного обслуговування і ре#

монту базується на наявності

техніки, нормативного (сезонно#

го) навантаження. Плани ТОР

техніки наявного машинно#трак#

торного парку дають змогу розра#

ховувати витрати паливо#мастиль#

них матеріалів по місяцях, за рік,

кількість ремонтно#обслуговую#

чих заходів щодо кожної машини

по місяцях, за рік, витрат на ок#

ремі машини і сумарні по МТП.

Останній показник конче важли#

вий, позаяк він дає змогу визна#

чити кількість профільних

спеціалістів для забезпечення не#

обхідної якості для відновлення

працездатності техніки. Річне

планування матеріальних і трудо#

вих витрат на ремонтно#обслуго#

вуючі роботи проводиться для

складання виробничо#фінансо#

вих планів конкретних сільгосп#

виробників.

Трактори, комбайни, авто#

мобілі, інші сільськогосподарські

машини не тільки функціональні

«виконавці» певних технологічних

операцій, а й потенційні носії

трудомісткості обслуговуючих,

ремонтних заходів ТОР. 

техніка обслуговування
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Поточний ремонт виконується
для забезпечення або відновлення
працездатності машин і полягає в
заміні і (або) відновленні окремих
складових частин. Такий вид ре�
монту розглядається як основний
спосіб відновлення роботи машин
при експлуатації. Він передбачає як
планове, так і не планове виконан�
ня операцій. Поточний ремонт за�

лежно від складності робіт може
виконуватися на місці викорис�
тання машин і у відповідних
майстернях або на станції
технічного обслуговування.

Капітальний ремонт – вид ре�
монту, що виконується для віднов�
лення справного стану і ресурсу
виробу із заміною або відновлен�
ням таких складових частин, зок�

рема базових. Відповідно,
розрізняють капітальний ремонт
машин і капітальний ремонт скла�
дових частин. При капітальному
ремонті виріб піддається очистці,
розбиранню на складові частини,
дефекації, ремонту (відновленню)
або заміні деталей, складанню, ре�
гулюванню, обкатці, фарбуванню,
випробовуванню.

ГЛОСАРІЙ
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техніка обслуговування

Першою частиною системи

ТОР є періодичність обслуговувань

і кількість операцій. Другою важ#

ливою частиною є тру#

домісткість операцій підтриму#

вання працездатності заходів обс#

луговування та її відновлення обс#

луговуючо#ремонтними заходами. 

В аграрному виробництві вико#

ристовується понад 1300 мобільних,

причіпних та начіпних, стаціонарних

машин і обладнання. Розробляти

систему ТОР для кожної машини не#

доцільно. Тому всі машини були роз#

поділені на 5 груп:

– 1 група – трактори (всіх ма#

рок і модифікацій);

– 2 група – автомобілі (всіх ма#

рок і модифікацій);

– 3 група – комбайни (всіх ма#

рок і модифікацій);

– 4 група – складна сільсько#

господарська техніка, яка має

привід до робочих органів від ВВП

або через ходові колеса

гідравлічних, пневматичних сис#

тем;

– 5 група – проста сільськогос#

подарська техніка.

Для керівників, спеціалістів

сільгосппідприємств наведемо ос#

новні положення системи ТОР.

Система технічного обслуговуван#

ня і ремонту передбачає такі дії, за

допомогою яких забезпечується

необхідний стан машин і їх пра#

цездатність протягом усього

терміну експлуатації:

– технічне обслуговування (ТО);

– поточний ремонт (ПР);  

– капітальний ремонт (КР).

Технічне обслуговування – це

комплекс робіт з підтримування

працездатності машин при їх вико#

ристанні, зберіганні і транспорту#

ванні. Роботи мають планово#за#

побіжне призначення і викону#

ються відповідно до вимог експлу#

атаційної документації: ТО вклю#

чає мийні, очисні, контрольні,

діагностичні, регулювальні, зма#

щувальні, заправочні, кріпильні,

монтажно#демонтажні  роботи,

роботи з консервації і розконсер#

вації машин і складових частин.

Види ТО, періодичність і умо#

ви, технологію їх проведення виз#

начає розробник та виробник ма#

шин згідно з чинними стандарта#

ми (положеннями) і узгоджується

із замовником (споживачем).

При використанні машин пе#

редбачаються такі види ТО:

–  щозмінне ТО;

– номерні види ТО: виконання

номерних видів ТО планується че#

рез термін або наробіток машин, у

годинах, мотогодинах, днях, умов#

них або фізичних гектарах,

кількість витраченого палива в

кілометрах пробігу тощо;

– сезонні види ТО.

Технічним обслуговуванням

машин за призначенням передба#

чається систематичний контроль

технічного стану і виконання робіт

з регулювання механізмів, заміни

швидкозношуваних елементів,

зменшення швидкості зношуван#

ня, запобігання відмовам і непо#

ладкам. У початковий період

експлуатації для нових і капітально

відремонтованих машин передба#

чається обкатка (тобто викорис#

тання за призначенням) з пониже#

ними (обмеженими) режимами

швидкості, навантаження і додат#

ковими об'єктами робіт ТО,  приз#

наченими для забезпечення нор#

мального приробітку деталей. Ре#

жими обкатки машини наведені в

«Інструкції з експлуатації». Після

транспортування в частково

розібраному стані машини підля#

гають доскладанню, регулюванню

та обкатці. Зміст доексплуа#

таційного (передпродажного)

обслуговування, пов'язаного з роз#

консервацією, заправкою та інши#

ми роботами, визначається

спеціальними керівними докумен#

тами, розробленими і затверджени#

ми за визначеним порядком. ТО ма#

шин при використанні повинно

проводитися згідно з «Інструкцією з

використання». ТО при підготовці

машин до зберігання, під час

зберігання і підготовки до викорис#

тання виконується відповідно до

ГОСТ і ДСТУ. Основним змістом

робіт з обслуговування в процесі

зберігання є захист машин від ко#

розії, старіння гуми, технічних ви#

робів і деформації несучих

конструкцій, елементів конструкцій.

Використання машин без про#

ведення чергового технічного

обслуговування з виконанням усь#

ого переліку контрольних, діагнос#

тичних і регламентних операцій

ТО не допускається. Відновлення

(регулювання) параметрів

технічного стану при ТО проводять

за результатами контролю або діаг#

www.agro�business.com.ua
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abc_5(180)_10_bw.qxd  23.06.2010  15:42  Page 38



№ 5 (180) березень 2010 року «Агробізнес сьогодні»

П
Е

Р
Е

Д
П

Л
АТ

Н
И

Й
ІН

Д
Е

К
С

2
3

4
1

9

47

техніка обслуговування

ностування, якщо практичне

відхилення параметра перевищує

допустиме значення.

Щозмінне ТО обслуговується

персоналом, який використовує

машину за призначенням. Персо#

нал, що використовує машину, бе#

ре участь у виконанні всіх інших

видів ТО. Види ТО, їх

періодичність і зміст визначаються

одними термінами  для нових і

капітально відремонтованих ма#

шин. Інформація про проведення

кожного ТО (крім щозмінного) за#

носиться у формуляр, який до#

дається до машини.

В остаточному варіанті під сис#

темою технічного обслуговування і

ремонту розуміють сукупність

взаємопов'язаних засобів, доку#

ментації з технічного обслугову#

вання і ремонту, і виконавців, не#

обхідних для підтримання та

відновлення якісних показників

машин. До технічних засобів нале#

жать: технологічне обладнання,

прилади, пристосування, інстру#

мент, будови, запасні частини і ма#

теріали для проведення операцій

технічного обслуговування та ре#

монту. Нормативно#технічна доку#

ментація регламентує

періодичність, послідовність, тех#

нологію виконання визначених

операцій, зокрема технічні вимоги

відновлення параметрів технічного

стану з наведеними допустимими

значеннями.

Плановість системи ТОР поля#

гає у тому, що машину, як правило,

направляють на ТОР згідно з пла#

новим регламентним порядком.

Запобіжність системи ТОР полягає

у тому, що основна кількість опе#

рацій при плановій зупинці маши#

ни на ТОР виконується з метою за#

побігання відмовам (неполадкам).

Таким чином, плановість сис#

теми ТОР машин визначається її

періодичністю, а запобіжність опе#

рацій – допустимими значеннями

параметрів, залишковим ресурсом,

а також якісними ознаками вияв#

лених відмов.

Кількість операцій та їх тру#

домісткість є узагальнюючим по#

казником пристосованості трак#

торів до ТОР, а також побічним по#

казником якості через показники

надійності тракторів та інших ма#

шин.

Отже, якщо систему технічного

обслуговування машин розглядати

як правила, а не рекомендації, то

правила не обговорюють, а вико#

нують. Хто не виконує правил

технічного обслуговування і ре#

монту, той свідомо чи несвідомо

скорочує довговічність (ресурс) і

надійність своєї машини, сплачує

додаткові кошти на непередбачені

ремонти, працевитрати в мотого#

динах, втрачає дорогоцінний робо#

чий час.

В Україні нараховується близь#

ко 280 тис. тракторів із терміном

експлуатації понад 10 років. Для

забезпечення їх працездатності

впродовж року з терміном

експлуатації понад 10 років не#

обхідно витратити в середньому

300 людино#годин, що в сумі ста#

новить близько 84 млн людино#

годин. Зазначена працемісткість

ремонтно#обслуговуючих робіт зас#

луговує на увагу з боку власників

тракторів, держави, підтверджує

роль і значення системи

технічного обслуговування і ре#

монту в підтриманні працездат#

ності сільськогосподарських ма#

шин.                                                  

якщо виникли запитання, – пишіть agro@impress�media.kiev.ua

www.agro�business.com.ua

Історія науково�прикладного роз�
витку веде початок з 1930�х років із
розширенням колективізації і почат�
ком тракторобудування. На півдні Ук�
раїни і на Кубані почали формуватися
великі МТС, що нараховували по 100
тракторів. Трактори досить простих
конструкцій та низької надійності
постійно  виходили з ладу. Низька
працездатність, великі витрати на ре�
монт і запасні частини зумовили не�
обхідність розробки наукової і вироб�
ничої проблеми забезпечення їх ефек�
тивної експлуатації з мінімальними
витратами відновлення працездат�
ності. При цьому необхідно врахову�
вати політичну атмосферу та соціаль�
но�економічне становище в державі і
освітній рівень населення на той час,
зокрема механізаторських кадрів.

Для вирішення зазначеної склад�
ної наукової, техніко�економічної
проблеми із забезпечення працездат�
ності тракторів були залучені вчені,
досвідчені інженери. За результатами
масових спостережень виконаних
робіт за змістом і результатами з
підтримання працездатності тракторів
вперше розроблено правила технічно�
го обслуговування (1932 рік). У
1936�му було отримано наукові
обґрунтування для організації системи
ремонту технічного обслуговування
машин у сільському господарстві. При
обґрунтуванні періодичності було ви�
користано наукові праці професо�
ра І. ВЕДЄНЯПІНА, в яких рекоменду�
валося враховувати технічні, еко�
номічні і технологічні фактори. За
періодичність обслуговування перед�
бачалося обрати інтервал часу між мо�
ментами, коли прискорене збільшен�

ня кількості відмов механізмів було
максимальним. 

Паралельно із дослідженнями те�
оретично�прикладних положень сис�
теми технічного обслуговування про�
водилися наукові технологічні
дослідження підвищення надійності
технічних засобів. Більшість науковців
при дослідженні моделей обслугову�
вання розглядають як основний кри�
терій питомі витрати коштів, які витра�
чаються в процесі реалізації цієї мо�
делі обслуговування. При цьому під
питомими витратами розуміють част�
ку від ділення суми очікуваних грошо�
вих затрат на середньостатистичний
час роботи складової машини. Важли�
ве місце в теорії технічного обслугову�
вання машин посідає завдання
об'єднання різнорідних робіт в один
комплекс і формування у зв'язку з
цим так званого циклу технічного
обслуговування. Під час пошуку непо�
ладок в об'єкті, при виконанні комп�
лексу планових робіт виникає завдан�
ня вибору найкращої послідовності їх
виконання, що дає змогу мінімізувати
час, витрати коштів і матеріалів на ТО,
а також визначити види ремонтних
дій.

Академік А. СЕЛІВАНОВ розробив
раціональну систему ТО і ремонту ма�
шин сільськогосподарського призна�
чення, яка повинна включати такі лан�
ки: обкатку машин, періодичний
технічний огляд, експлуатаційний ре�
монт, комплекс технологічно склад�
них ремонтних робіт окремих деталей,
вузлів, агрегатів і машин загалом, що
виконуються у виробничих умовах
спеціалізованих ремонтних підприємств
для зберігання. За цим принципом

професори Г. КРАМАРЕНКО і
Е. КУЗНЄЦОВ висувають і обґрунтову�
ють основні засади оптимізації ре�
жимів технічного обслуговування ав�
томобілів.

Вперше в історії сільськогоспо�
дарського виробництва СРСР було
розроблено типову технологію ТО
складних сільськогосподарських ма�
шин другого повоєнного покоління
спеціалізованим науково�дослідним
інститутом. Досвід впровадження цієї
технології засвідчив ефективність за�
ходів такого роду.

Передбачалося, приміром, що всі
роботи з технічного обслуговування
зобов'язаний виконувати тракторист�
машиніст. Крім того, виявилося, що
знати періодичність і перелік операцій,
які потрібно виконувати, недостатньо.

Слід було розробити нормативно�
технологічну, технічну документацію
на всі вузли, агрегати, системи машин,
спеціалізований інструмент, облад�
нання, підготовити спеціалістів і

робітників відповідних напрямів і
кваліфікації, спеціалізовану ремонт�
но�обслуговуючу базу. А з подальшим
технічним удосконаленням техніки
розробляти спеціалізовані технології
та методи діагностування, прилади і
пристосування різного призначення.

Доцільно зауважити, що теоре�
тично�прикладні дослідження, про�
ведені радянськими вченими, були
успішно застосовані провідними
фірмами розвинутих країн світу, які
ефективно їх використали і вдоско�
налили в теоретичному і приклад�
ному напрямах. Особливо щодо
пристосованості машин до ТО,
зменшення трудомісткості ТО,
збільшення терміну періодичності,
організації і технології технічного
сервісу, що є вагомою складовою
просування товару на ринку при за�
безпеченні працездатності машин
із використанням послуг
спеціалізованими організаціями
технічного сервісу. 

ІСТОРІЯ
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The New York Times (США)

Інвестори побоюються
Тоді як в Америці рецесія йде

на спад, в Європі назрівають

проблеми, які можуть продовжи#

ти кризу на континенті і рикоше#

том ударити по світовій еко#

номіці, яка прагне до одужання.

Падіння на фондових ринках,

яке почалося в Європі, пошири#

лося на Уолл#стріт і в усьому світі

до Азії на тлі побоювань, що

Європа може стати новою фінан#

совою гарячою точкою Європи.

Тиск по той бік Атлантичного

океану почав наростати, коли

Греція, Португалія та низка

інших держав, які використову#

ють євро, зіткнулися з трудноща#

ми щодо виплати величезних сум

боргу, накопиченого за роки

марних витрат. 

Американський промисло#

вий індекс Dow Jones знизився

на 2,61%, або на 268,37 пункту до

позначки 10002,18 пункту, після

першого з листопада різкого

падіння нижче позначки 10000,

оскільки у американських інвес#

торів зросли сумніви з приводу

європейської економіки. 

Фондові ринки по всій

Європі впали на 6%, і побоюван#

ня, що проблеми можуть уверг#

нути у фінансову кризу і великі

європейські держави, такі як

Іспанія, призвели до падіння

курсу євро стосовно долара до

найнижчої позначки за 7 місяців

– $1,37 за один євро. 

Die Presse (Німеччина)

Банкрутство загрожує 
Євросоюзу поки вдалося за#

побігти економічному колапсу

Греції. Проте на черзі стоять вже

інші кандидати на банкрутство.

ЄС вчасно приспів із допомо#

гою: загроза державного банк#

рутства для «проблемного

підопічного» минула. Шокові

хвилі, що прокотилися Євро#

пою, схоже, на якийсь час

вщухли. Проте причина для

неспокою була вагомою: впер#

ше  фінансова прірва загрожу#

вала одному із членів єврозо#

ни. За оцінками Єврокомісії,

державний борг багатьох країн

ЄС перевищує 100% ВВП, а

експерти британського

аналітичного центру CMA го#

ворять про загрозу банкрутства

відразу для декількох держав:

серед них перше місце посідає

Венесуела, за нею з невеликим

відривом ідуть Україна й Ар#

гентина, яка останній раз ого#

лошувала про банкрутство в

2002 році. При цьому Греція

все ще продовжує входити до

десятки найбільш фінансово

нестабільних держав. 

Небезпеку для ЄС являють

передусім хисткі економіки

країн Центральної і Східної

Європи – якщо, наприклад, об#

рушаться економіки України і

Румунії, це стосуватиметься

європейських банків, активних

у банківському секторі цих

країн. 

Небезпека банкрутства по#

лягає не тільки у розмірі дер#

жавного боргу, а й передусім у

довірі інвесторів до здатності

держави обслуговувати цей

борг. Якщо довіра падає, то

зростають відсотки, які держава

повинна платити за свої позики.

Свіжі гроші стають дедалі до#

рожчими, і небезпечна спіраль

починає закручуватися зі

стрімкою швидкістю. 

The Guardian (Велика Британія)

Чвари через абревіатуру
Як правильно – PIGS чи

PIIGS? – ставлять запитання,

маючи на увазі нову абревіату#

ру для європейських країн із

великими боргами. Йдуть су#

перечки про те, чи додавати

Італію до списку, в який, безу#

мовно, входять Португалія,

Ірландія, Греція та Іспанія.

«Поза сумнівом, італійці й

ірландці по#різному дивляться

на те, кому належить сумнівна

честь значитися під «I» в ко#

роткому варіанті – PIGS», –

зауважує  журналістка Кеті АЛ#

ЛЕН. Тим часом з'явилася аб#

ревіатура STUPID, що позна#

чає країни з найнепідйомніши#

ми бюджетними дефіцитами:

це Іспанія, Туреччина, Вели#

кобританія, Португалія, Італія

і Дубай. 

Der Spiegel (Німеччина)

Китай програє
Торік Японії вдалося відстоя#

ти своє право називатися другою

за величиною економікою в

світі, поступаючись пальмою

першості США. Цьогоріч, заува#

жують аналітики, її місце може

зайняти Китай. 

Через невдалий початок року

японська економіка скоротилася

в 2009 році на 5%. Китай, навпа#

ки, незважаючи на світову

фінансово#економічну кризу,

оголосив про зростання у 8,7%.

Тим самим, резюмує видання,

він позиціонував себе як лідера в

галузі експорту, обігнавши

Німеччину, яка лідирувала про#

тягом багатьох років у цій галузі. 

Les Echos (Франція)

Україна – нестаранний
учень 

Рецесія світової економіки

найсильніше вдарила по Україні,

а також прибалтійських країнах,

Росії та Ісландії, повідомляє ви#

дання з посиланням на приб#

лизні дані, опубліковані Держав#

ним статистичним комітетом

міністерства економіки. Падіння

ВВП України на 15% за 2009 рік

– наслідок різкого скорочення

експорту сталі та хімічних про#

дуктів, викликаного зниженням

світового попиту і цін. Як зазна#

чає видання, за перші три місяці

2009 року падіння ВВП станови#

ло майже 20%, але потім його

темпи дещо скоротилися. 

Цього року Україна прогнозує

зростання на 3,7%, проте в МВФ

вважають такий прогноз зайве оп#

тимістичним, пропонуючи власну

цифру – 2,2%. «Оздоровлення ук#

раїнської економіки багато в чому

залежить від доброї волі МВФ,

який частково припинив видачу

кредиту розміром $16,4 млрд. Од#

ним із першочергових завдань но#

вого українського лідера, поза

сумнівом, стане відновлення

відносин не тільки з могутнім

російським сусідом, а й із міжна#

родною фінансовою установою»,

– підкреслює видання. 

New Scientist (США)

Іран науковий 
Обсяг наукових робіт в Ірані

зростає в 11 разів швидше, ніж у

середньому в світі, і стрімкіше,

ніж будь#де. Аналітична ком#

панія Science#Metrix з Канади

опублікувала докладний звіт про

«геополітичні зміни в галузі от#

римання знань» з 1980 року.

Кількість наукових робіт у світі

стабільно зросла: з 450 тисяч у

1980 році до півтора мільйона в

2009, причому Азія в цілому пе#

ревершила Америку минулого

року. 

«Азія рухається навіть швид#

ше, ніж вважалося раніше, Євро#

па утримує свої позиції краще,

ніж очікувалося, а Близький Схід

– це регіон, до якого слід приди#

витися», – стверджує автор до#

повіді Ерік АРШАМБО. 

Аршамбо зазначає, що в

іранських публікаціях переважа#

ють дослідження з неорганічної

та ядерної хімії, ядерної фізики і

фізики елементарних частинок, а

також із ядерної інженерії, пише

автор статті Дебора МАКЕНЗІ.

огляд світової преси огляд світової преси огляд світової преси
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