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"… НЕ ВИКОНАНО РІШЕННЯ МИНУЛОГО З'ЇЗДУ

АФЗУ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ "ПРО РИНОК

ЗЕМЛІ" ЛИШЕ ПІСЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ОБГОВО7

РЕННЯ (РЕФЕРЕНДУМУ)"

(З виступу на засіданні Ради АФЗУ 31 січня 2012 року)

Члени Ради АФЗУ на засіданні 31 січня обговорили кінцевий варіант проекту

закону України "Про ринок землі", який планується прийняти на черговій сесії

Верховної Ради. Головну проблему фермери вбачають у невиконанні владою

головної вимоги З'їзду B проведення всенародного референдуму з цього питання.

Окрім того була напрацьована стратегія дій у разі прийняття цього закону.
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ФЕРМЕРСЬКІ БУДНІ: ВІД З'ЇЗДУ ДО З'ЇЗДУ
Радощі і проблеми фермерського загалу
У господарських клопотах та напруженій селян�

ській праці промайнув для переважної більшості фер�

мерів України рік дві тисячі одинадцятий. Швидко

пролетів. Ніби поїзд�експрес мимо невеличкого за�

лізничного полустанка. Ще ж свіжі у пам'яті перша

весняна борозна�2011, перша загінка комбайна і пер�

ші тонни зерна на власному току, перша грошова ви�

ручка за вирощене семижильною працею збіжжя. Ми

зібрали не тільки гарні жито�пшеницю та різну пашни�

цю, а й порадували чудовим урожаєм соняшника, цук�

рового буряка, прогнули до підлоги прилавки ринків

під різноманіттям дешевих овочів та фруктів…Свої

відчутні здобутки отримали і садоводи, виноградарі,

тваринники, рибалки, пасічники… Врешті�решт ми

здихалися від такої ганьби як єгипетська картопля та

китайська гречка та достаралися до того, що… нажи�

ли собі інший головний біль: не знаємо тепер як бути з

усім оцим багатством: дуже погана річ � недорід, не�

дохват, але й перевиробництво теж факт достатньо

сумний…

Не можна сказати, що минулий 2011�й для ферме�

рів та приватних землевласників України був таким

вже і безпроблемним. Згадаймо, як наприкінці мину�

лого року у декого з "верхів" свербіли не тільки поти�

лиці, а мабуть і місця нижче спини, аби в угоду лати�

фундистам проштовхнути  в життя недолугу і безглуз�

ду земельну реформу щоби дозволити магнатам роз�

купити українські чорноземи та розтягти єдине дер�

жавне багатство окрайцями по власних кишенях. Не

вийшло! Не тільки фермерам не сподобалась тоді ме�

талева горожа, за якою бажали відсидітись пани�де�

путати. Навіть фермерська корова Зорька  того бла�

гословенного "штурмового" дня дуже хотіла підняти її

на роги. Мабуть, так би і вчинила, якби деякі обранці

не полізли до неї цілуватись…

Яким був минулий рік для сільських трударів Украї�

ни, беручи період від з'їзду до з'їзду? Які здобутки ма�

ють, які проблеми так і залишились проблемами? Які

питання вони хочуть підняти на черговому з'їзді фер�

мерів та приватних землевласників України 14 люто�

го? Що вони хочуть почути на них у відповідь, від кого?

Ми вирішили провести з даного приводу невелике

опитування по регіонах країни і почули чимало чого

заслуговуючого на увагу. Як доброго, так і не дуже. Усі

співрозмовники були цілком відвертими. А це � найго�

ловніше.

Чим не приклад для всієї України?
Вважаю, у даному випадку за найкраще "бити" факта�

ми. Так от, завдячуючи тому, що біля керма нашої Жито�
мирської області нині стоїть людина, яка дійсно живе тур�
ботами селянства і всіх житомирчан, ми, фермери та при�
ватні землевласники відчуваємо себе дійсно цілком захи�
щеними і готові віддячувати за турботу найкращими показ�
никами у землеробстві, тваринництві, усіх галузях сіль�
ського господарства. ВДУМАЙТЕСЬ: за безпосереднього
втручання нинішнього голови Житомирської облдержадмі�
ністрації Сергія Рижука на програму розвитку села "Жито�
мирщина�2015" з усіх видів фінансувань заплановано виді�
лити СІМ МІЛЬЯРДІВ (!!!) ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ
ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ТИСЯЧ З ДОБРИМ ГАКОМ ГРИВЕНЬ,
які вже надходять у наші господарства і стають відчутною
допомогою для їх зростання і зміцнення. Зокрема, десяти
фермерським господарствам області виділено 240 тисяч
гривень для придбання  молодняка великої рогатої худоби.
Гроші видано на безповоротній основі! Кожне фермерське
чи селянськоме господарство, яке утримує 5, або ж хоча б
3 корови безкоштовно отримало доїльні апарати. Всім се�
лянам Житомирщини теж безкоштовно завезено сортовий
елітний матеріал картоплі, яка врожаїться до тисячі цен�
тнерів з гектара! Один мільйон 900 тисяч гривень отрима�
ють нинішнього року пасічники на розвиток бджільництва,
рівно мільйон � рибалки. Під особливу увагу поставлено
вирощування цукрових буряків. І фермери і землевласники
отримуватимуть гроші не лише гроші за продану сировину,
а й відчутну "заохочувальну" суму за кожну тонну солодких
коренів. 

Робиться все належне, щоб буряки було де переробля�
ти. З руїн піднято і запущено Корнинський цукровий завод,
який минулого року вже виробив 4 тисячі тонн високоякіс�
ного цукру. В цьому році Феніксом з попелу стане до ладу
Велико�Коровинецький цукровий завод. Для багатьох без�
робітних знайдеться робота на підприємствах, багатьом
селянам захочеться вирощувати буряки на цукор. Адже у
них не болітиме голова за збут вирощеного � і це дійсно чу�
дово!

У всіх районах Житомирщини у минулому році досягну�
то позитивних результатів, відчутно зростає кількість фер�
мерських господарств. На базі фермерських господарств
Червоноармійського району ми проводимо виїздні семіна�
ри по вивченню і впровадженню передового досвіду.

Окремо хотілося б сказати про діяльність сільськогос�
подарських обслуговуючих кооперативів, які нинішнього

року вже освоїли 450 тисяч гривень на своє зміцнення. СО�
Ків, на жаль,  ще не вистачає, особливо тих, які б займа�
лись закупівлею у населення молока і м'яса, та, надіємось,
у близькому майбутньому і ця ланка запрацює як слід. На�
ші делегації регулярно їздять  переймати досвід у Білору�
сію та Польщу, активно працюють над його застосуванням
у наших поліських умовах.

Селяни Житомирщини знають: турботу голови облдер�
жадміністрації про селян і село розуміють і підтримують, на�
віть у тій же ОблДА, далеко не всі. Сергій Рижук, образно ка�
жучи, іде через тернії до зірок. Однак за те, що він вже зро�
бив і що запланував зробити фермери йому щиро вдячні.

Якщо на нашому наступному фермерському з'їзді мені
нададуть хвилину для виступу, вийду до трибуни і скажу
наступне: шановні фермери, шановні землевласники, да�
вайте у нашій роботі, у нашій діяльності обходитись без по�
літики. Колоситься пшениця, цвіте гречка, наливаються
стиглістю яблука та виноград, радує око і збуджує апетит
шашлик з вирощеного фермером кабанця � усьому оцьому
земному багатству глибоко однаково чи Ви "оранжеві", чи
"синьо�білі" чи "сіро�буро�малинові". Давайте чинити так,
щоб у нас, як то кажуть, були мухи окремо, а котлети окре�
мо. Якщо при владі стає мудра людина, яка бачить зміц�
нення держави у зміцненні села, у покращенні життя зем�
лероба � не будемо питати, якої вона "масті" і від якої пар�
тії чи блоку. Хай вони там самі чубляться за першість у по�
літиці, а наша справа ростити хліб. Особливо у випадку, ко�
ли нас підтримують не на словах, а на ділі.

Віктор Дмитрук, 
Голова Житомирської АФЗУ

"Загляньте в душу самі собі"
Для фермерів та приватних землевласників Рівненщи�

ни минулий сільськогосподарським рік був гарним, якщо
не рекордним. Судіть самі. Зокрема, трударі з фермер�
ського господарства "Родина�2007" з Острозького району
зібрали на круг по 90 центнерів пшениці з гектара! Як вам
такий показник? А в господарствах "Влада" та "АКО" Мли�
нівського району, в "Надії" та "Родинному" Гощанського, у
"Мальвіні�2" Рівненського району овочі убехали по 100 і
більше тонн з гектара, господарі "Явора" та "Покосів" на�
копали по 400 центнерів картоплі з гектара. Пахучим ме�
дом може пригостити хоч усю Україну фермерське госпо�
дарство "Нектар" з Радивилівського району, чудові резуль�
тати мають за минулий рік рибалки Рівненщини… У мину�
лому році ми провели понад 100 великих сільськогоспо�
дарських ярмарків, повністю забезпечили населення об�
ласті овочами, фруктами, хлібом, м'ясом, медом…

Розвитку фермерства сприяє повний контакт їз вла�
дою. Нами спільно розроблена і впроваджується в життя
цільова програма по відродженню сіл Рівненщини. Вона
розрахована на 5 років, щорічно на зміцнення фермер�
ських господарств область виділяє по пітора мільйона гри�
вень, став звичною справою безпроцентний кредит. Мину�
лого року він трішки не досяг мільйона гривень. А це � від�
чутна підойма, особливо тоді, коли "батечко�Київ" лише
красиво обіцяє…

В області регулярно проводяться семінари, на яких
фермери вчаться передовому досвіду, ми намагаємось
чітко дотримуватись усіх вимог статутної діяльності нашої
Всеукраїнської Асоціації.

Звичайно ж, є у фермерів та приватних землевласників
Рівненщини і свої труднощі. До дикого диспаритету цін
вже, мабуть, скоро звикнемо, бо ж той самий "Київ" вважає
це ганебне явище цілком допустимим. До речі, відсутність
кредитування для нього теж річ нормальна. Отож, якби не
розуміння наших болячок на рівні області, не допомога на
рівні області � були б і у нас непереливки…

Багато про що хотілось би мені сказати на нашому
черговому з'їзді. Зокрема підняти питання нинішнього
перевиробництва сільгосппродукції. Коли ж врешті�решт
наші пани�міністри та чиновники з різних "високих" ві�
домств зроблять хоча б більш�менш точні плани, щоби
ми, селяни, користуючись ними вирощували зерно, овочі,
фрукти, виробляли тваринницьку продукцію знаючи на�
перед � збут буде гарантований? І по нормальних, а не
здирницьких цінах, які є нині, зокрема, на молоко. Про
овочі взагалі хочеться промовчати: ціна на них не покри�
ває понесених затрат…

Тим же міністрам давно би час звернути увагу на "зуб�
ний біль" нашої Рівненщини у меліорації. Будовані за ра�
дянських часів гідроспоруди давно пропали, дренаж від�
сутній, меліоративні системи в руїнах. А через це � тисячі
гектарів земель, які могли б давати чудові врожаї зароста�
ють лісом, перетворюються в болота…

А ще на з'їзді хотів би почути з трибуни мудрих людей,
спеціалістів, фахівців які знають ціну селянській праці, а не
крикунів та тупотунів, які безсоромно займаються дискре�
дитацією АФЗ України, ідуть на розкол Асоціації, вважають
себе такими собі "вождями". Тріщать вони як сінокосилки,
а діла з отого тріску � мильна булька. Отож у хочу сказати
декому: ПЕРШ НІЖ ЗВИНУВАЧУВАТИ У БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИЦТВО АФЗУ, ЗАГЛЯНЬТЕ У ДУШУ САМІ СОБІ, ТРУ�
СОНІТЬ ЇЇ ДОБРЕ ТА ЗАПИТАЙТЕ САМІ У СЕБЕ: А ЩО Я

ЗРОБИВ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ ОБЛАСТІ ЧИ РАЙОНУ, ЯКІ ВИЯ�
ВИЛИ МЕНІ ДОВІРУ? І ЗРОБИВ КОНКРЕТНО, А НЕ СЛО�
ВЕСНО, РВУЧИ КРАСИВИМ ЖЕСТОМ ВЛАСНУ МАЙКУ НА
ГРУДЯХ… МОЖНА, ЗВІСНО, КИВАТИ НА ГОЛОВУ АСОЦІА�
ЦІЇ, ВИНУВАТИТИ ЙОГО У ВСІХ СМЕРТНИХ ГРІХАХ. А САМІ
ВИ ЧИ ДОПОМОГЛИ АСОЦІАЦІЇ, ЯК ВЕЛИТЬ СТАТУТ,
ВНЕСКАМИ? А ЧИМ ВИ ДОПОМОГЛИ СВОЇЙ ГАЗЕТІ "ФЕР�
МЕР УКРАЇНИ"? ЧИ Ж ВИ ВЖЕ ЗВИКЛИ ЛИШЕ ГУДИТИ
УСІХ І ВСЯ, А ЗА ДОПОМОГОЮ ДО АСОЦІАЦІЇ ТА ГАЗЕТИ
ЗВЕРТАТИСЬ ЛИШЕ ТОДІ, КОЛИ ЛАТИФУНДИСТСЬКИЙ
ПІВЕНЬ В Ж…КЛЮНЕ?

Дмитро Українець, 
Голова Рівненської АФЗ

"Не озолотив нас рекордний урожай…"
Полтавщина завжди славилась своїми чорноземами.

Минулого року, завдячуючи в цілому сприятливій погоді та
хліборобській праці до сьомого солоного поту земля нам
віддячила рекордними урожаями. Зернових, соняшника,
картоплі, овочів. Здавалося б � радіти треба та рахувати
прибутки, які відразу ж вкладувати у подальше зміцнення
фермерських та селянських господарств. Однак… далеко
не все здійснюється так, як хочеться. От, зокрема, вирос�
тили ми по області 5 мільйонів тонн зернових. Якби прода�
ли по розумній ціні швидко та вчасно � озолотилися б, були
б до весни�2012 і навіть до весни�2015 на двісті процентів
готові. Та вийшло так, що полтавський агрофонд купив у
нас лише близько 17 тисяч тонн, а трейдер � тільки 59 ти�
сяч тонн зерна нового врожаю. У гарячі жнивні дні натерпі�
лися такого, що й згадувати цей страшний сон не хочеться.
Як у найгірші часи радянського застою комбайни в полях
стояли, бо не було куди вивантажувати добірний хліб: не
під'їжджали машини, щоб забрати намолочений хліб, бо
стояли у чергах на елеваторах, де зерно доводили до на�
лежної вологості. Довели зерно до потрібної кондиції � за�
купівельники розводять руками � вагонів для відправки ви�
рощеного на продаж катма… Та й що це врешті�решт таке,
коли Полтавщині минулого сезону довелось мати справу
лише з одною закупівельною кампанією? Вона ж, відчувши
себе "царем і богом", почала комизится з закупівельною
ціною, як ота драна коза, що харчами перебирає. І вийшло
так, що нині у кожного фермера засіки від непроданого
зерна тріщать, а коштів, аби як слід підготуватись до нас�
тупної посівної не так і багато…

Вже не хочу сипати сіль на свіжі рани щодо ситуації з
овочами та цукровими буряками. Виростили стільки, що
виявились неспроможними усе оце добро а ні продати, а ні
переробити. Наскільки мені відомо, нинішньої весни бага�
то хто вже вирішив не займатись у збиток собі ні картоп�
лею, ні овочами та цукровими буряками…

Проблем у фермерів Полтавщини чимало, однак виді�
лю дві з них найболючіші. Перша: користуючись відсутніс�
тю належної кількості трейдерів та сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, нас вже дістали до печінок ті�
ньові перекупщики, які пропонують такі ціни на вирощене
селянським потом, що краще оте зерно та овочі згодувати
худобі, або просто�напросто згноїти: від гною більше гос�
подарству прибутку буде…

Зрозуміло, � були б у фермера гроші, не йшов би він
кланятись у банк та брати кредит. Ось тут і криється друга
проблема чи біда: просліджується явний спад по наданню
фермерам Полтавщини кредитів, банки зайняли позицію
вичікування. Хто їх на такий крок надоумив?

Що ж стосується майбутнього нашого з'їзду, скажу так:
нам, фермерам, приватним землевласникам потрібно бу�
ти більш згуртованими, організованими. Стояти один за
всіх і всі за одного, а не займатись розкольництвом. А з ти�
ми, хто чеше долоні, надіючись на розкол Асоціації нам
треба не панькатись, а бути більш жорсткими. А якщо дея�
кі "князьки" ще й намагатимуться "качати права" � гнати їх
з Асоціації без шансу на "амністію".

Леонід Гончар,
Голова районної АФЗ Карлівського району 

Полтавської області

"Нам держава крутить кукиш. 

А ми наперекір усьому тримаємось…"
Яким був рік минулий, період від з'їзду до чергового

фермерського з'їзду для фермерів та приватних землев�
ласників Закарпаття? Ніби то і непоганим, але міг би бути і
значно кращим. Від природи, а саме від невчасних замо�
розків постраждали виноградники, отож селяни, які виро�
щують цю сонячну ягоду отримали замість прибутку збит�
ки. У тваринництві теж не все гаразд. Адже у нашій місце�
вості особлива специфіка, не та шир, як у чернігівських чи
херсонських фермерів. В основному у фермерських госпо�
дарствах утримується по 5�10 корів. Тримали б більше �
нема де пасти, нема площ для заготівлі сіна на зиму. От і
виходить так, що у нашому господарюванні по�закарпат�
ськи іде якийся природній відбір: одні фермери�тваринни�
ки дещо зміцнюють власні позиції, інші розорюються. Не
можуть вижити без допомоги держави, а держава, тобто
уряд, який очолює Микола Азаров, вважає зі своєї київ�
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ФЕРМЕРСЬКІ БУДНІ: ВІД З'ЇЗДУ ДО З'ЇЗДУ
ської висоти (чи з Володимирської гірки…), що селяни За�
карпаття і так якось та виживуть…Кланялась я у минулому
році обласним чинам, слізно просила Київ � допоможіть
стати на ноги фермерам, на ріжте нас під корінь. Де там…
Не мільйон просили ми на підтримку. На виживання � яки�
хось 210 тисяч гривень. Легковик будь якого міністра утри�
чі більше коштує! Не кажу вже про різні там "Феррарі" та
"Мазератті" які вони тримають у власних "стайнях"…

У геть скрутному становищі опинились і Закарпатські
овочівники. На наших крутосхилах вони виростили мину�
лого року і картоплю, і капусту, і моркву та цибулю, і перець
з баклажанами та помідорами. Овочами за копійки забиті
усі прилавки області, сотні тисяч тонн овочів чекають своєї
гіркої участі під відкритим небом, бо нема куди усе це ба�
гатство покласти на зберігання, тим більше � переробити.
Як бути?

На наступному з'їзді я від імені усіх селян Закарпаття
хочу задати представникам від уряду та аграрного Мініс�
терства  (які,  хочеться вірити, знайдуть час аби взяти
участь у роботі нашого зібрання) такі питання:

1) Коли врешті�решт фермерам та приватним землев�
ласникам Закарпаття буде надана належна допомога кре�
дитами?

2) Який реальний вихід бачить Міністерство у ситуації з
перевиробництвом овочів? Невже допустить щоб усе ви�
рощене згнило разом з надіями фермерів на краще життя?

Юлія Пелешкей,
Голова Закарпатської АФЗ

"На душі паскудно, коли замість реальної

підтримки лише обіцянки!"
У нас, у кримських селян, ніби то все вже не так і пога�

но. Міцніємо, зростають фермерські лави. Впроваджуємо
у життя канадський досвід для малого і середнього бізнесу
по розвитку виноградарства. Сподіваємось у близькому
майбутньому нашою сонячною ягодою, образно кажучи,
всю Україну закидати. У себе, в Криму, робимо усе залеж�
не, аби ярмарки по продажу сільгосппродукції стали і регу�
лярними, і традиційними. Такими, як, скажімо, у Симферо�
полі. Хотілось би, щоб симферопольський досвід став над�
банням для всього Криму, та, на великий жаль, з "новими"
людьми від "нової" влади ніяк не можемо знайти отой са�
мий "консенсус"…

Що на сьогодні кримському фермеру болить? Чимало
чого, на великий жаль. Ми, зокрема, минулого року споді�
вались на грошову підтримку від Києва. Однак, схоже, уряд
та Мінагрополітики різко махнули на нас рукою. Не хочуть
вони розробити національну програму по розвитку та зміц�
ненню українського, у тому числі кримського села. Нема ні�
якої державної політики і щодо економічної стратегії. І от
результат: якщо минулого року "верхи" від Мінагро "спій�
мали гаву" і українці залишились без гречки, то нинішньо�
го кричимо "SОS" від перевиробництва овочів. А що � пе�
реробляти овочі про запас � консервувати, солити, мари�
нувати, сушити �  геть розучились? Паскудно від усього
цього на душі. Паскудно від того, що постаралися ми, ви�
ростили чудовий урожай, а економічне становище фер�
мерських господарств не покращилось ні на йоту…

На з'їзді, відчуваю, деякі особи з "високих кабінетів"
знову почнуть умовляти нас погодитись із прийняттям "зе�
мельної реформи", аби дозволити вільний продаж націо�
нальних земельних багатств. Якщо вийду на трибуну, то від
імені усіх селян Криму скажу таке: хай землю викупляє
держава. Або ж і наш український фермер, але не більше
ніж 100 гектарів на господарство. Бо ж декому дуже хо�
четься пропхнути оці недосконалі горе�закони, аби  розба�
зарювати наші землі навіть за "бугор". Китайцям, наприк�
лад, щоб вони вирощували дику гречку не у себе у Підне�
бесній, а у нас, аби на випадок чергового штучного "дефі�
циту" не перти її у розграбовану латифундистами Україну
за тридев'ять земель…

Сергій Тур,
Голова Кримської АФЗ

"Навіщо сільським бабцям 

кадастрові центри?"
Фермери та приватні землевласники Кіровоградщини

мають свої вагомі здобутки у вирощуванні зернових, ово�
чів, у тваринництві. Ми робимо усе залежне, щоб люд Ук�
раїни завжди мав і хліб, і до хліба. Однак, позиція влади на
рівні області продовжує нас німо дивувати. Дехто з новов�
ладців намагається нам нав'язати думку про те, що фер�
мерство своє віджило, що майбутнє лише за крупними ла�
тифундіями. І це не може не тривожити!

Добрий урожай 2011 року, на великий жаль, не виправ�
дав наших сподівань. Стався обвал цін на вирощене. Фер�
мери на змогли продати необхідну кількість зерна, картоп�
лі. овочів, аби належно підготуватись до майбутньої посів�
ної. Взяли б кредити � і з ними головомийка. Тому скажу
відверто: значна кількість господарств Кіровоградщини
весною сіятиме не насіннєвим, а товарним зерном, що, са�
мо собою, призведе до зменшення урожаю�2012. У нас не�
ма за які кошти придбати добрива, пальне, значні пробле�
ми з технікою. Ні державних мужів, ні владу обласного рів�
ня наші болячки не цікавлять.

14 лютого відбудеться черговий всеукраїнський з'їзд
фермерів та приватних землевласників. Хочу, щоб на ньо�
му було звернуто відповідну увагу на ось таке питання.
Дехто дуже хоче, щоби питання оренди земельних паїв ви�
рішували так звані кадастрові центри. Згоден, що вони у
майбутньому можуть мати певне відношення до продажу
землі, але оренда тут абсолютно ні до чого. Ці питання по�
винні знаходитись у компетенції сільських рад. Укладення
договорів фермерів з орендодавцями повинна контролю�
вати сільська рада. Нащо ж змушувати вісімдесятилітніх
селянок їхати до міст та шукати оті кадастрові центри за�
мість того, щоб дати дозвіл фермеру на оренду власного
паю не виходячи за межі свого села? Електронні чинов�
ницькі "носії" бабцям не потрібні!

Іван Андрійчук,
Голова Кіровоградської АФЗ

"Земля повинна належати 

народу України!"

Як тільки воно цікаво виходить: недорід � біда і гарний
урожай � теж лихо… Ось так і у нас, на Луганщині вийшло.
Віддячила земля фермеру за праведні труди сторицею, та
не розбагатів він із цього. Минулого року нажились лише
безсовісні трейдери, які скупали врожай за копійки. Тому у
багатьох господарствах так і залишились нереалізованими
сотні тонн пшениці, ячменю, кукурудзи, по області продано
лише половину соняшника. Селяни сподіваються � може
хоча б на весну у декого з трейдерів (чи у державних кер�
маничів) прокинеться відчуття здорового глузду щодо нор�
мального ціноутворення.

На з'їзді хочу підняти питання щодо продажу землі.
Добре, що на земельну реформу продовжено мораторій
до кінця року.. У нас, фермерів, ще є час сказати своє ва�
гоме й рішуче слово. Зокрема, ФЕРМЕРИ ЛУГАНЩИНИ
ВВАЖАЮТЬ ЗА ПРАВИЛЬНЕ: ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ТРЕБА РАЗ І
НАЗАВЖДИ ЗАБОРОНИТИ. ЗЕМЛЯ ПОВИННА ЗНАХОДИ�
ТИСЬ У ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВИ І НАДАВАТИСЬ ФЕРМЕРАМ
ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКАМ У ОРЕНДУ ДЕСЬ НА 50 РОКІВ. НАВ�
ЖЕ ТАМ У УРЯДІ НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ �
ЦЕ ЩОРІЧНІ СТАБІЛЬНІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНИ? ЗЕМЛЯ ПОВИННА НАЛЕЖАТИ НАРОДУ УКРАЇНИ,
А НЕ РІЗНОЇ МАСТІ ГРОШОВИМ МІШКАМ! � ОСЬ НАША
ВІДПОВІДЬ ТИМ, ХТО БАЖАЄ ПРОШТОВХНУТИ БЕЗГЛУЗ�
ДІ ЗАКОНИ У ЖИТТЯ РАДИ ВЛАСНОЇ НАЖИВИ.

А ще скажу � невеликим фермерським господарствам
потрібно терміново згуртовуватись у більші. Інакше нам не
вистояти перед натиском латифундій. Нам потрібно всіля�
ко сприяти розвитку сільськогосподарських обслуговую�
чих кооперативів. Титанічні зусилля для їх створення док�
ладає голова Союзу сільськогосподарських обслуговую�
чих кооперативів Іван Томич. Щиро поклавши руку на сер�
це я назвав би Івана Федоровича  візитною карткою АФЗУ.
Усім би нам так старатися на благо села, селян і держави
в цілому.

Віктор Лебідь, 
Голова Луганської АФЗ  

"Кажете B у Асоціації та газети "рейтинг

нижче плінтуса"? І хто в цьому винен?"
Якесь дивне, подвійне відчуття викликала у нас кротка

бесіда з головою Сумської АФЗ. Його голос рокотів нас�
тільки невдоволено, що здавалось ось�ось "піде в роз�
нос", як погано відремонтований тракторний пускач. Ми
вирішили передати увесь оцей, вибачаємось за іронію,
монолог розгніваного Отелло перед ложем Дездемони
слово у слово. І додати свій коментар. А чого ж, � відверто,
так відверто…

***
"У нас, на Сумщині, усе як у отієї мурзатої Гапки, яка

уміла готувати, та не вміла подавати. Урожай виростили
гарний, однак не отримали те, на що розраховували і до
наступної посівної ми не готові. Нема ні посівного матеріа�
лу, ні добрив, ні соляри. Ну й… гори воно все синім по�
лум'ям, коли до нас таке ставлення!

Скажу, що у Асоціації фермерів та приватних землев�
ласників України рейтинг нижче плінтуса! (??!!). І на з'їзді
хочу почути від нашого керівництва � ВОНО ХОЧЕ ПРАЦЮ�
ВАТИ ЧИ НІ?! ТА ЩО Ж ЦЕ У ВАС ТАМ ТАКЕ У КИЄВІ, ЩО
ТІЛЬКИ Й ЗНАЄТЕ ТОРОЧИТИ: "ДАВАЙТЕ ВНЕСКИ, ПЛА�
ТІТЬ ВНЕСКИ!"… І ГАЗЕТА ВАША…ОН ПОДИВІТЬСЯ, НА
ЯКОМУ ГЛЯНЦІ СВОЇ ВИДАННЯ ФЕРМЕРИ ДОНЕЦЬКА ТА
КАНАДИ ВИПУСКАЮТЬ, ПРО ЩО ПИШУТЬ, ЯКІ ТЕМИ ПІД�
НІМАЮТЬ! А ВИ? ЩО�ЩО? ТА НЕ ХОЧУ Я СЛУХАТИ, ЩО З
ФІНАНСАМИ ТУГО. ЗАХОЧЕТЕ ТО Й ЗНАЙДЕТЕ ОТІ ГРОШІ
НА ВИПУСК ПУТНЬОЇ ГАЗЕТИ! ТА ЩОБ ЩОТИЖНЕВОЮ
БУЛА, А НЕ ЯК У ВАС…

ЯК У МЕНЕ СПРАВИ ПО РАЙОНАХ? ТА ЛИШЕ ДВІ ОРГА�
НІЗАЦІЇ ІЗ 17 ПРАЦЮЮТЬ ДОСТОЙНО, А РЕШТА ЧЕРЕЗ
ПЕНЬ�КОЛОДУ.  ОН НА ВЕСЬ ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН ЛИ�
ШЕ 2 ФЕРМЕРИ ЗНАЧАТЬСЯ, НА ВСЮ ШОСТКИНЩИНУ � 1
(ОДИН)…

…А НА З'ЇЗД ВАМ ТРЕБА ЗАПРОСИТИ АЗАРОВА ТА ПО�
ДАТКІВЦІВ. ЦЕ Ж ВОНИ ТАМ ХОЧУТЬ СПРАВЖНІЙ ОБРОК
НА СЕЛЯН НАКЛАСТИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО Я ЗАРІЖУ ПО�

РОСЯ ТА ДАМ ВІД НЬОГО КУМУ СТЕГНО, А СУСІДКУ НА
СВІЖИНУ ЗАПРОШУ � ЗНАЧИТЬ ТРЕБА БУДЕ 15 % НІБИ ТО
ВІД ВИРУЧЕНОЇ СУМИ У ПОДАТКОВУ ПЛАТИТИ. ЗВІДКИ
ТАКЕ ЗНАЮ? ТА ОТ ЗНАЮ, НЕ ПРОТИРАЮ ШТАНИ ЯК ВИ
ПО СТОЛИЦЯХ.

ЧИ ПРИЇДУ НА З'ЇЗД? БУДУ, ЯКЩО ГРОШЕЙ НА ДОРО�
ГУ НАЗБИРАЮ. БО Ж Я ОЦЬОГО ГРОМАДСЬКОГО ВОЗА ЗА
СВОЇ КРОВНІ ТЯГНУ, ПО ОБЛАСТІ ЗА СВОЇ ГРОШІ ЇЖДЖУ,
ЗАРПЛАТИ, ЯК ДЕХТО, НЕ МАЮ. А ВИ ВСЕ "ВНЕСКИ" ТА
"ВНЕСКИ"…

Володимир Грек,
Голова Сумської АФЗ

Наш коментар. Чесно кажучи, навіть не знаю чого хо2
тілося від почутого більше 2 сміятися чи плакати. Бог вже з
ними, штаньми, які автор цих рядків, буцім то протирає у
Києві. Шановний Володимире Васильовичу, протираю я їх
по маршрутках, автобусах, поїздах та електричках, у яких
двері на ходу часто не зачиняються. Бо "колішу" по всій
Україні, поспішаю туди, куди фермери на розбір проблем
покличуть. І не тільки штани тру, а й черевики топчу…Тому
й знаю, наприклад, що у підвладному Вам Ямпільському
районі не 2 фермери, як запевняєте. Два брати господа2
рюють у селі Білиця. Є два в Імшані, один у хутірці Окіп, по
кілька у Воздвиженському, Грем'ячці, Марчихиній Буді,
Шатрищах, Степному, Орлівці. Не пустують землі навкіл
Дорошівки, Дружби, Ямполя, Уска, Паліївки, Антонівки…
Врожаяться ниви під Ромашковим, Чернацьким, Жихо2
вим, Ураловим, Голубівкою та  Зноб2Новгородським на
Середино2Будщині, свої сільські горизонти відкриває для
селян батьківщина тричі Героя Радянського Союзу, слав2
ного льотчика2винищувача Івана Кожедуба Шосткинщи2
на, у якій, якщо вірити Вашому слову, діє лише 1 (один)
фермер…Ростять вони хліб і овочі, випасають худобу і
ловлять рибу у багаточисельних ставах, займаються
бджільництвом, садівництвом (зокрема, свого часу у цих
гостинних поліських краях закладали свої сади вчені Мічу2
рін і Черненко…). І ДУЖЕ КЕПСЬКО ТЕ, ЩО ЇМ ДІЙСНО
МАЛО ЩО ВІДОМО І ПРО АФЗУ, І ПРО ГАЗЕТУ "ВІСНИК
ФЕРМЕР УКРАЇНИ", І ВРЕШТІ2РЕШТ ПРО ВАС, ПРЕДСТАВ2
НИКА ВІД АФЗУ ПО ЛЕГЕНДАРНІЙ ПАРТИЗАНСЬКІЙ СУМ2
ЩИНІ…

А якби вони з ваших уст одного прекрасного дня все ж
дізналися про істинну діяльність і боротьбу, яку веде, за2
хищаючи селян АФЗ України, якби хоч раз потримали в
руках газету "Вісник Фермер України" з матеріалами Ан2
тикорупційної публіцистичної програми "Гербіцид", вони
б, віриться, не були такими безапеляційними, як, вибач2
те, Ви. Зрозуміло, можна дорікати усім, починаючи з па2
на Азарова, "котити бочку" на керівництво АФЗ України,
на нашу газету. І такі ми погані, і сякі. І чимало у чому Ви,
Володимире Васильовичу, праві. Зокрема по газеті. Дій2
сно, не на фінському папері і не щотижня її випускаємо.
Та й гострі матеріали готуємо практично на одному енту2
зіазмі. Якщо Ви, наприклад, їздите у службових справах
по області за гроші з власного фермерського господарс2
тва, то журналіст "Фермера України", на жаль, беззе2
мельний, такої можливості не має. Надія одна: допомага2
ти селянам та якось виживати з коштів, які надходять у
АФЗУ як ваші фермерські членські внески (до речі, лево2
ва частина внесків  переказується в Асоціацію не на пот2
реби газети, а на організацію роботи по відстоюванню ін2
тересів фермерів та приватних землевласників, захист
їхніх прав, юридичну освіту і т.д.). А чи ж багато отих, вга2
няючих Вас у розпач, внесків надходить у Київ з облас2
тей? Київщина, наприклад, виконала зобов'язання по
сплаті лише на 8,9%, Харківська 2 на 8,8, Черкаська на
4,18, Херсонська на 3,49. А Сумська та ще дві переказа2
ли замість внесків свої незадоволені бурмотіння…

Ох, не дарма ж мовиться 2 не плюйте в колодязь, ша2
новні. Бо ж коли насідає латифундист чи забирає землю
разом із урожаєм комбінатор2можновладець не так дехто
повторяє, як рятівний Отче Наш, номери наших телефонів,
поспішає у Асоціацію та в редакцію газети в Київ на вули2
цю Патріса Лулумби, 21…

Як бажаних дорогих гостей ми завжди зустрінемо,
проймемось чужою бідою і докладемо усіх зусиль, щоб її,
образно кажучи, "розвести руками", коли до нас звернуть2
ся кримчани, полтавчани, житомирці, закарпатці, львівяни,
кіровоградці, тернопільці, чернігівці.  А як бути з сумчана2
ми? Зрозуміло, що Ви, шановний голово обласної АФЗ,
крутячи нам кукиш у кишені, почуєте на з'їзді відповідь на
запитання 2 хоче Асоціація працювати чи ні і чому її рейтинг
"нижче плінтуса". ОСЬ ТІЛЬКИ ЩО І КОНКРЕТНО ЗРОБИЛИ
ДЛЯ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ, ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВИПУСКУ ГАЗЕТИ
ОСОБИСТО ВИ? Якщо відповісте чесно, поклавши руку на
серце 2 так тому й бути, за гонорар від цього коментаря по2
їду на Сумщину та розкажу Вам скільки дійсно фермерів
трудиться на Ямпільщині2Шосткинщині2Середино2Будщи2
ні, Глухівщині2Кролевеччині2Конотопщині, та які пробле2
ми2тривоги вони мають. А якщо ще й роз'ясню їм для чого
потрібна Асоціація та "на якого" їй треба внески платити,
тоді може постати питання й так: А ЧИ ПОТРІБЕН ОБЛАС2
НІЙ АСОЦІАЦІЇ ОСЬ ТАКИЙ ГОЛОВА?

Добірку підготував

Іван ГРОМНИЦЬКИЙ
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Протягом 172ти років, підприємство "Лаврін" випус2
кає обладнання з переробки с/г продукції для малих та
середніх фермерських господарств. 

Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно відрізня2
ється від інших простотою в обслуговуванні, невеликою
вагою та розмірами при високій продуктивності.

Завдяки постійним експериментам, щодо поліпшення
та впровадження конструктивних змін обладнання, наше
підприємство зменшує енергоємність, металоємність
конструкцій і збільшує продуктивність та якість обробки
сировини, що забезпечує зниження вартості цього об2
ладнання, причому найліпші якості його зберігаються. 

Пропонуємо декілька основних видів обладнання,
що виготовляє підприємство "Лаврін".

МАСЛОПРЕСИ ШНЕКОВІ
ДЛЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

М а с л о п р е с а м и

ММШB130, ММШB220,

ММШB450 продуктивніс�
тю 130, 220 і 450 кг/го�
дину методом однократ�
ного пресування без по�
передньої обробки сиро�
вини, можливо виробляти
олію з насіння: соняшни�
ка, сої, рапсу, гірчиці, льо�
ну та інших культур, що
містять олію. За допомо�
гою пресу гарантована
можливість  одержати

олію вищого ґатунку (нерафіновану). Технологічний про�
цес дозволяє зберігати всі корисні речовини (білки, вітамі�
ни, каротиноїди, полінасичені жирові кислоти та інші) в
кінцевому продукті. Споживна потужність цих масло пре�
сів становить: 7,5; 11; 22 кВт. Вага від 320 кг до 1000 кг.

Слід відмітити, маслопрес шнековий ММШB220

продуктивністю 220 кг соняшника на годину. В ньому ви�
користано потрійний віджим, підігрів сировини перед по�
дачею на маслопрес. Підігрів маслопресу здійснюється
за рахунок тенів та автоматичного контролю температу�
ри, що дозволяє підняти відсоток віджиму олії, зменшить
наявність в ній механічних домішок та понизити остатню
маслянистість макухи до 11B14% від її ваги. Рекомендо�

ваний для роботи без використання експеллера при нор�
мальній вологості сировини 6,5B7%.

Ці масло преси також можуть бути задіяні для віджиму
олії з насіння ріпаку (рапс), яка після очистки на фільтрах
"ЛФ" може використовуватися як замінник дизельного
пального для сільгосптехніки.

ЛІНІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Лінії фільтрації росB

линних олій (ЛФB2;

ЛФB3; ЛФB4; ЛФB5;

ЛФB6) продуктивністю
75; 150; 200; 700; 1000

л/годину призначені для
фільтрації рослинних олій
та забезпечення їх очи�
щення від механічних до�
мішок, тяжких жирів та па�
рафінів.

Фільтрувальні лінії
продуктивністю 700 та
1000 л/годину комплек�
туються автоматикою,

яка стежить за поданням тиску фільтруючої олії.

ЕКСТРУДЕРИ ЗЕРНОВІ, СОЄВІ

Екструдери зерноB

ві ЕКЗB95; ЕКЗB170;

ЕКЗB350 призначенні
для виготовлення кор�
мів методом екструзі�
онної обробки фураж�
ного зерна (пшениця,
жито, ячмінь, кукуруд�
за, горох та соя). Екс�
трудери виробляються
в трьох виконаннях: 95;

170; 350 кг/годину.
Споживна потужність

11; 18; 37 кВт. Вага від
220 кг до 750 кг. 

Характеристика екструдера:
� засвоювання такого корму � 90B95%.

� підготовляє зерно до вигодування свиней, великої
рогатої худоби та інших домашніх тварин. Під час цього
процесу відбуваються наступні зміни:

� суха желитанізація крохмалю;
� перетворення клітковин;
� гине шкідлива мікрофлора (цвіль, бактерії, грибки),

що пояснюється високим тиском (20B30 атм)  та темпера�
турою 130B180 оС.  в екструдері;

Використання екструдата гороху, кукурудзи, ячменю,
пшениці у годуванні худоби дозволяє:

� зменшити падіж поросят внаслідок різкого (у 2B17

разів)  зниження бактеріального, грибного обнасіюван�
ня зерна; 

� інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги сви�
ней на 15,7B27%, скоротити витрати кормів (у тому числі
дефіцитних кормів тваринного походження).

Екструдер ЕКЗB170

і ЕКЗB350 можна вста�
новлювати в парі з мал�
слопресами для виго�
товлення шроту та олії з
насіння сої.

Екструдер встанов�
люється на будь�який
рівній підлозі, навіть без
наявності фундаменту.
Він позбавлений зовніш�
ніх нагрівачів. За 5 хви�
лин після початку роботи
ви отримаєте готовий

продукт найвищої якості, причому зерно не потребує по�
переднього запарювання. 

НОВИНКА B ЕКСТРУДЕР ЕКЗB130
(продуктивність 100B130 кг/г)

Працює від валу відбору потужності (ВВП) трактора

ОБРУШКА НАСІННЯ СОНЯШНИКА

Продуктивність 500; 1000 кг/год., вага � 400�800 кг.

м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133г

Тел.: (056)796B60B76; 798B12B42; 

796B65B59; 788B42B99

eBmail: lavrin.biz@gmail.com    

http://www.lavrin.dp.ua

Підприємство "Лаврін" – виробник обладнання з переробки с/г продукції

ЛФ�6

ММШ�220

ЕКЗ�95

ЕКЗ�350

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Helios Strategia специализируется

на распространении модулей, инвер�
торов и структур интеграции высокого
качества.  Компания ставит акцент на
качественное оборудование,  так как
уверена, что рынок быстро созреет для
такой продукции.  "Качество является
гарантией хорошей отдачи от инвести�
ций в течении долгого времени. Кроме
того, показывает, что качественная
продукции всегда в конечном счете
выигрывает длительностью жизненно�
го цикла продукта и количеством выра�
ботанной энергии" заявил руководи�
тель компании. Компания распростра�
няет такие бренды солнечных панелей
как SANYO (которая кстати переходит
на имя PANASONIC), SCHOTT, KYOCE�
RA, SOLAR FRONTIER, SHARP, MITSU�
BISHI.   Инвенторы от таких брендов
как SMA, SOLAREDGE, STECA и MAS�
TERVOLT. Есть в предложении и китай�
ские производители как JETION, Jinko
и Suntech Solarfabrik.  Касательно пос�
ледних компания занимает жесткую
позицию: работать только с проверен�
ными компаниями.

Инженер  Виктор Прудкий говорит,
что "в ближайшие пять лет, мы станем
свидетелями большого феномена в
секторе солнечной энергетики, в час�
тности в области высокопроизводи�
тельного оборудования, которое зай�
мет до 25% в мире. Предоставление на
рынок материала высокой производи�
тельности � вот конек на который ста�
вит Helios Strategia." 

Еще одно преимущество, которое
получают клиенты, это специальные
тарифы, которыми пользуется компа�
ния, являясь официальным распреде�

лителем оборудования, что безуслов�
но поможет сделать большие сбере�
жения в разработке проектов заказ�
чиков.

Прочные партнерские и стратеги�
ческие отношения с компаниями про�
изводителями позволяют Helios StraB

tegia быть на пути непрерывного про�
цесса совершенствования.

Комманда экспертов 

к Вашему распоряжению

Кроме широкого ассортимента
продукции, компания предлагает тех�
нические услуги, маркетинг и логисти�
ку для поддержки своих клиентов на
протяжении всего времени осущест�
вления проекта. Компания имеет
опытных инженеров, которые сопро�
вождают проект, а индивидуальный
подход соответствует ожиданиям кли�
ентов. 

Группа экспертов создана для того,
чтобы понять требования и вовремя
сориентировать предпринимателя к

принятию решению, которое больше
подходит к техническим и климатичес�
ким условиям  места установки обору�
дования солнечных фотоэлектричес�
ких систем, как подключенных к сети,
так  и не подключенным, так называе�
мым автономным. Сознавая свою от�
ветственность, исследовательский от�
дел  Компании Helios Strategia осу�
ществляет техническое исследование
имплантации для проверки осущес�
твимости проекта с учетом различных
ограничений, связанных с окружаю�
щей средой.

"Сегодня Helios Strategia работа�
ет над новыми инновационными реше�
ниями для автономных объектов.  Так
как будущее рынка в области солнеч�
ной энергетики  стремится к потреб�
лению собственно выработанной
энергии.  Это приведет в будущем к
отказу от предлагаемому сегодня типу
распределения энергии и отказу от
сетей": анализирует Брис Вале, глава
исследовательского отдела во фран�
цузской ветви Компании.

Helios Strategia имеет склады в
Европе, на Украине, в бассейне Сре�
диземного моря, которые обеспечива�
ют доступность продукта. Благодаря
своим ноу�хау и гибкости, логистичес�
кая команда в состоянии уложиться в
установленные сроки и доставить обо�
рудование прямо на место установки.

Кроме того, Helios Strategia обес�
печивает правильность установки,
благодаря  обучению инсталяторов.
Пока что такие курсы предлагаются
французским головным офисом. Це�
лью является приобретение знаний
для достижения и поддержания
объекта в заданном рабочем состоя�
нии при соблюдении различных пра�
вил безопасности. 

Руководители Компании уверены в
развитии возобновляемых источников
энергии и в целом и солнечной в час�
тности. Сдвиг общественного мнения
к отказу от  ядерной энергетики оче�
видно.  И сегодняшняя тенденция по�
ворачивает явно в пользу солнечной
энергетики.  Этот тип энергии имеет
ту же кривую восхожденя, что и элек�
трическая. Не обойдемся мы без сол�
нечной энергии, она уже существует
сегодня и в будущем займет место
важного  источника  энергии.

Наш контакт: 
49000 Украина, г. Днепропетровск

пл. Ленина 1, оф. 131 Телефон :

+38(056)372 88 47 +38(067)562 02 95 

Электронная почта: 

sunproject@heliostrategia.com

Сайт  http://www.heliostrategia.info
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БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ � 
ЦЕ ЗМІСТ МОГО ЖИТТЯ…

Цей матеріал мабуть кра�
ще розпочати з нібито благо�
получного кінця. Тобто, заві�
ряння Генеральної прокура�
тури України, що у них все ні�
би�то на контролі, ніхто не
постраждає, з відповідними
"занадто цікавими особами"
найближчим часом розбе�
руться і т.д.

А зашевелитись (хотілось
би вірити � не для формальної
відписки) Генеральну проку�
ратуру змусив  депутатський
запит та особистий візит Івана
Зайця, в якому він звернувся з
вимогою перевірити наявність
фактів стеження за народним
депутатом України ІV скликан�
ня, почесним президентом
АФЗУ, президентом Союзу
сільськогосподарських обслу�
говуючих кооперативів Іваном
Томичем та членами його ро�
дини. Інформація збиралася
через прослуховування теле�
фонних розмов та візуальне
спостереження. Все це
пов'язане з його активною
громадсько�політичною ді�
яльністю. (Іван Федорович То�
мич � один із лідерів справ�
жнього опору селян України у
боротьбі проти недолугого
закону щодо продажу земель.
Прим. авт.)

Заступник Генерального
прокурора України Юрій
Удальцов на депутатське
звернення  відповів у встанов�
лені терміни, зазначивши, що
зі змістом листа ознайомле�
ний, однак "у зв'язку із знач�
ним обсягом роботи строк пе�
ревірки продовжено у вста�
новленому законом порядку".

Доки прокурори та слідчі
ретально перевіряють "право�
мірність дій працівників пра�
воохоронних органів України з
приводу незаконного прове�
дення оперативно�розшуко�
вих заходів" ми вирішили
більш детально дізнатись про
цю історію зі стеженням та
підслуховуванням безпосе�
редньо від пана Томича.

� Іване Федоровичу, пев�

не минулих літ Ви своєю ді�

яльністю добряче "насоли�

ли" певним земельним маг�

натам? І це вже, наскільки

нам відомо, не вперше. Ад�

же десять років тому най�

манці в чорних масках і ка�

муфляжах вчинили зброй�

ний напад на ваше фермер�

ське господарство, трішки

згодом Ви потрапили у заз�

далегідь сплановану ДТП,

коли добряче постраждав

лише службовий автомо�

біль Верховної Ради…

� Я вступив в боротьбу за
землю значно раніше, ще при
Союзі. Скажімо, у травні 1988
року я поставив питання про
будівництво власного фер�
мерського господарства. І від�
разу ж до мене завітали пред�
ставники обласного відділу
КДБ: "А чого це тобі у ферме�
ри захотілося? А що будувати�
меш? А нащо? А що ти хочеш
робити із землею?"

Згодом розпочалась від�
чайдушна боротьба з колгос�
пно�радгоспною системою.
Достатньо часто вона була не
на життя, а на смерть. Скіль�
кох першопрохідців�фермерів
було вбито, їхні господарства
спалено… Хто звірствував?
Шукають їх і донині… На по�
чатку дев'яностих навіть жур�
налістів, які наважились писа�
ти правду та ставати на захист
фермерів "випадково" скида�
ли на повній швидкості з поїз�
дів…

� Нинішній ворог � це вже

не колгоспна система…

� Я добре пам'ятаю, як у
моїх карпатських краях насад�
жувалась колективізація ще
навіть у шістдесяті роки мину�
лого століття, як плюндрува�
лось справжнє господарюван�
ня. Тому й пішов я батьків�
ською стежиною. Стежиною
нескореного "колективізаці�
єю" істинного хлібороба. Не�
величкі стежини від наших
фермерських обість вже дав�
но з'єдналися у добре торова�
ну дорогу. Однак боротьба за
землю не тільки не згасла, а
навпаки � минулого року до�
сягла апогею. Нині замість
зруйнованої колгоспної систе�
ми ми, сільські трударі, нажи�
ли собі у десятки разів під�
ступнішого і сильнішого воро�
га у особі олігархів, які корис�
туючись "перехідним періо�
дом демократії" безсовісно
загарбали собі і підім'яли під
себе все, що "погано лежа�
ло". Тому ранньої осені мину�
лого року щодо земельної ре�
форми стояло питання руба:
ХТО РОЗПОРЯДЖАТИМЕТЬ�

СЯ УКРАЇНСЬКИМ ЗЕМЕЛЬ�
НИМ БАГАТСТВОМ? Ми, чи ні�
би то  й українські грошові
мішки, щедро годовані пора�
дами спецагенств із різних
транснацональних кампаній?

� І все ж, хоч до перемоги

ще й далеко, однак здоро�

вий глузд отримав гору: мо�

раторій на продаж землі

продовжено…

� Так. Асоціація фермерів
та приватних землевласників
України, Союз сільськогоспо�
дарських обслуговуючих коо�
перативів, Комітет захисту
рідної землі, ряд інших селян�
ських об'єднань доклали усіх
зусиль для продовження мо�
раторію.  Значний внесок у цю
благородну справу зробили
депутати Верховної Ради Іван
Заєць, Анатолій Грищенко,
Олег Ляшко. Відповідну вдум�
ливу позицію зайняли навіть
депутати від Партії Регіонів.
Навіть Президент перед нас�
тупними виборами все ж вирі�
шив сім разів відміряти перш
ніж відрізати. 

� Зрозуміло, що прослу�

ховування Ваших телефон�

них розмов, візуальне сте�

ження, залякування Вас і

членів родини � все це, так

би мовити "плата" за Вашу

активність, за те, що маєте

небайдужу до людських не�

гараздів душу, небоязке

серце і гостре розумне сло�

во. Хто стоїть за цією дос�

татньо огидною справою?

СБУ, МВС чи найманці від

олігархічних кланів, яким Ви

зірвали усі плани по загар�

банню українських чорнозе�

мів?

� Сподіваюсь, верхівка вла�
ди до подібних "оперативно��
розшукових заходів" ніколи б
не опустились. Тим більше,
що методи стеження та заля�
кування явно не професійні. Їх
вели (можливо, продовжать
вести? Авт.) куплені за гроші
профани. Хто вони? Будемо
надіятись, що знавці з Генпро�
куратури у близькому майбут�
ньому розставлять крапки над
"І". А я, на цій дорозі боротьби
за рідну землю � не зупинюсь.
Скажу лише одне: того, хто ба�
чив смаленого вовка облізлим
котом не злякаєш…

Вів розмову 

Петро АНДРЕЄВ

Влада й олігархи були упевненими, що з 1 січня нинішнього року будуть роз�

базарювати наші чорноземи направо і наліво. Однак, не все сталося, як гадало�

ся. Земля почала горіти і провалюватись у майбутніх земляних магнатів під нога�

ми ще літом минулого року. Лідери багатьох громадських організацій аграрного

спрямування та науковці чітко уявляли до чого призведе запровадження ринку

землі в умовах недосконалої законодавчої бази та відсутності застережних за�

ходів для збереження землі як національного багатства. Тому дві професійні ор�

ганізації, Асоціація фермерів та приватних землевласників України та Союз сіль�

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, об'єднали навколо себе акти�

вістів інших громадських селянських організацій у справі захисту земельних ін�

тересів Українського селянства. І хоч вирішальна битва в земельній реформі не

була виграна, все ж вдалося добитись продовження мораторію на запроваджен�

ня ринку землі до 1 січня 2013 року. 

Але певні структури та їх фінансових донорів така ситуація  не влаштувала і во�

ни вирішили, що у боротьбі за найбільше українське багатсво � землю, � всі засо�

би добрі. Мовляв, � не вдалося загарбати чорнозем "красною буквою" недолуго�

го закону � значить згадаємо навіть про "методи" початку дев'яностих років.
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ЧЕРЕЗ ВЕЛИКІ ЗАПАСИ ОВОЧІВ ФЕРМЕРИ
ПРОДАЮТЬ ЇХ СОБІ В ЗБИТОК

Запаси овочів борщового набору в
сховищах Україні значно перевищують
обсяги минулого року і змушують фер�
мерів продавати свою продукцію за ці�
ною нижче собівартості. Про це свідчать
дані опитування, який фахівці видання
"Фермер України" провели серед госпо�
дарств виробників овочевої продукції
більшості регіонів Україні.

Запаси капусти, картоплі і цибулі на
150�160% перевищують минулорічні,
обсяги моркви та буряка в середньому
на 30�40% більші ніж було в цей же пе�
ріод минулого року. У середині січня
минулого року багато фермерів вже
розпродали весь закладений на збері�
гання запас овочів борщового набору, в
зв'язку з чим у другій половині сезону
на ринку утворився дефіцит і ціни на

овочі різко виросли. У цьому сезоні си�
туація буде розвиватися зовсім за про�
тилежним сценарієм. Уже зараз фер�
мери віддають продукцію за ціною ниж�
че собівартості, оскільки розуміють що
в перспективі ціни можуть тільки знижу�
ватися. До того ж тепла погода призво�
дить до масового псування овочів. В
результаті цих факторів спостерігаєть�
ся зниження цін на овочі на 30�50%.  і
особливих перспектив для зростання
цін на них на даний момент немає,
впевнені експерти агарного ринку. На
жаль, більшість учасників ринку не
прислухалася до рекомендацій фахів�
ців не збільшувати посіви, які вони оз�
вучували ще в 2010 році. Тому, як і
прогнозувалося, ціни на основний на�
бір традиційних овочів і картоплю про�

довжують знижуватися без особливих
перспектив їх зростання. В результаті,
так званий "борщовий набір" фермери
на сьогоднішній день продають вже в 5
разів дешевше, ніж на цю ж дату в ми�
нулому році, а картоплю � в 4 � 5 рази
дешевше.

Таких низьких цін на овочі борщового
набору не було навіть в 2009 році, коли
сільгоспвиробники України вперше зіт�
кнулися з серйозним надвиробництвом
цієї продукції, а картоплярі взагалі вже
не пам'ятають, коли востаннє оптові ціни
були нижче 1 грн / кг, особливо якщо
врахувати зростання вартості всіх основ�
них елементів технології вирощування в
2011році, який досягає 60�80%. Низькі
ціни, безумовно, не можуть не радувати
споживача, однак вони можуть привести

до серйозних негативних наслідків для
плодоовочевого бізнесу, стверджують
аналітики ринку. Нагадаємо, за прогно�
зами, в 2011 році через перевиробниц�
тво більше 2 млн тонн плодово�овочевої
продукції повинно було піти на звалище,
а загальні збитки по галузі перевищити 3
млрд гривень.

Але зимові морози кінця січня внесли
свої корективи. Фермери, не маючи
можливості розкривати бурти, овочеві
сховища та транспортувати продукцію за
надто низьких температур, обмежили
кількість пропозицій на ринках. Ціни, від�
повідно, підвищилися по деяким позиці�
ям овочевої групи. Але, після послаблен�
ня морозів, вони напевне повернуться до
минулого рівня.

Аналітичний відділ АФЗУ

Назва 

продукту

Оптовий ринок

"Столичний", 

Київ

Оптовий ринок

"Шувар",

Львів 

Оптовий ринок

"Господар",

Донецьк

Ціна мін.

грн.

Ціна макс.

грн.

Ціна мін.

грн.

Ціна макс.

грн.

Ціна мін.

грн.

Ціна макс.

грн.

Яблуки

Виноград

Буряк

Кабачок

Капуста квашена

Капуста білокач.

Капуста пекінс.

Капуста цвітна

Огірок

Помідор

Картопля

Морква

Огірок квашен.

Перець болг.

Помідор квашен.

Часник

Цибуля

Цибуля зелена

Петрушка

Кріп

Салат

Яйця, 10 шт.

Мука

Олія пляшкова

Цукор

4,0

10,0

1,5

�

7,0

0,8

6,5

�

�

�

1,4

1,5

8,0

10,0

18,0

30,0

1,1

15,0

35,0

40,0

40,0

�

�

�

�

8,0

15,0

1,7

�

20,0

1,0

9,0

�

�

�

2,0

2,0

20,0

20,0

20,0

45,0

1,4

20,0

45,0

60,0

45,0

�

�

�

�

4,0

10,0

1,0

25,0

�
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ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ 

НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 

СТАНОМ НА 28.01.12

"ДПЗКУ7МТС" УКЛАЛА КОНТРАКТИ 

НА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ У 2012 РОЦІ 

З ЧОТИРЬОХСОТ ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ

Область Пшениця 2 кл. Пшениця 3 кл. Жито гр. А Зерно гречки

Вінницька 1710B1800* 1630* 4800B5100*, 5200B5300

Дніпропетровська 1630B1680* 1580B1650* 4800B5000*, 5200

Донецька 1660B1760* 1580B1630*

Запоріжська 1680* 1580B1610*

Київська 1730* 1610B1680* 1580B1730* 5000B5100*

Луганська 1780* 1680* 1680*

Одеська 1880

Полтавська 1780* 1580B1680*

Рівенська 1630B1650* 1580B1600* 1530B1630*

Сумськая 1580B1630*

Тернопільська 1680

Харківська 1680B1730* 1580B1630* 1630B1730* 4900B5000*

Херсонська 1580*

Черкаська 1730B1780* 1630B1680*

Чернігівська 1730B1800* 1630*

Чернівецька 1800* 1750*

*Закупівельні ціни

Ціни на продовольчі зернові в Україні, EXW, грн/т

Комбайни Механіко�технологічної станції ("ДПЗКУ�МТС")  ПАТ "Державна продо�
вольчо�зернова  корпорація  України" у 2011 році (починаючи з травня) провели ро�
боту у тисячі сільгосппідприємствах і фермерських господарствах у 24 областях Ук�
раїни, зібравши врожай з 380 тис. гектарів. За 4 місяці трьохстами автомобілями пе�
ревезено 800 тисяч тонн сільгосппродукції і забезпечено роботою понад півтори ти�
сячі працівників.

"За минулі півроку про нас дізналися в Україні, ми закріпилися на ринку, зареко�
мендували себе як надійні партнери, що виконують в строк усі свої зобов'язання, то�
му вже сьогодні ми уклали контракти на збирання врожаю у 2012 році з чотирьохсот
тисяч гектарів, підписали попередні угоди про співпрацю з багатьма організаціями і
холдингами на збирання близько п'ятисот тисяч гектарів", � каже керівник підрозділу
"Механіко�технологічна станція" Державної продовольчо�зернової корпорації Украї�
ни Олександр Бавицький.

За його словами, попереднє укладання договору дозволить аграріям бути впев�
неними у своєчасному збиранні та збереженні майбутнього врожаю, а також допо�
може у плануванні витрат.

У планах наступного року структура парку сільськогосподарської техніки ДПЗКУ�
МТС істотно зміниться і розшириться. У 2012 році кількість зернозбиральних комбай�
нів становитиме 1700 одиниць, до структури парку увійдуть комбайни з потужнішою
пропускною здатністю (14 кг/с), парк автотранспорту становитиме 800 одиниць ав�
томобілів з більшим об'ємом кузовів (70 куб. м).

Довідка: Механіко�технологічна станція  "ДПЗКУ�МТС" � сервісна

компанія  у складі  Державної продовольчо�зернової  корпорації  Укра�

їни, яка проводить повний комплекс масштабних польових робіт. Це 17

бригад, до складу яких входять досвідчені комбайнери, водії та меха�

ніки, які жнивують в південних, центральних і північних областях краї�

ни, мобільно надаючи аграріям комплексні послуги під час збирання

врожаю. Завдяки новітній системі моніторингу GPS, яка допомагає

вчасно приймати важливі стратегічні рішення, вдалося витримувати

чіткий графік виконання робіт.

Прес�служба ПАТ "Державна 

продовольчо�зернова корпорація України"

тел. (044) 206 15 17

pressa@pzcu.gov.ua

www.pzcu.gov.ua 
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РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044B501B78B23, 050B27B58B700, 098B327B55B51 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

ПОПУЛЯРНО
О МИКРОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ

Известный миру деятель Великого Рима Колумелла (римский писатель и агроном издал в 1472 г. в Венеции 12 книг под общим названи�

ем "О сельском хозяйстве") о почве писал возвышенно�романтично: "...Эта дева есегда юная и прекрасная, всегда свежая и молодая, есег�

да способна родить, если только уметь лелеять ее молодость, сохранять и поддерживать ее нежную игривую жизнь".

В те далекие времена плодородную землю
обожествляли, ставили ее на одном уровне с
солнцем и водой. Люди задумывались, как полу�
чать от земли больше продуктов питання, но при
этом не нанести вреда, не лишить плодородия.

В течение сотен лет было выдвинуто вели�
кое множество теорий питання растений. Обоб�
щив все известные до него знання, немецкий
ученый Ю. Либих в XIX веке выдвинул гипотезу
минерального питання растений, согласно ко�
торой почвенное плодородие зависит от коли�
чества минеральных питательных веществ, ко�
торые находятся в почве в доступном для расте�
ний состоянии.

Создателем новой научной дисциплины �
науки о почве является В. В. Докучаев, устано�
вивший, что почва создается в результате
сложного процесса взаимодействия климата,
рельефа, растительного и животного мира, поч�
вообразующих пород. Процес этот бесконеч�
ный во времени и пространстве. Почвоведение
и земледелие неразрывно связаны между со�
бой.

Далее В. Вильямс определил наличие свя�
зи между количеством минеральных питатель�
ных веществ, влажностью и структурой почвы.
Было установлено, что плодородие почвы соз�
давалось длительное время при участии зеле�
ных растеннй, микроорганизмов и животных.
На определенном периоде в развитии почвы и
природных биоценозов стал вмешиваться че�
ловек и на пахотных землях стал формиро�
ваться агроценоз, характер которого сущес�
твенно отличается от прежнего течения жизни:
природный ход почвообразовательного про�
цесса сменился культурным почвообразова�
тельнм процессом на землях, обрабатывае�
мых человеком.

Хорошо это или плохо сказать сложно. На
территории нашего института сохранился ма�
ленький кусочек нетронутой степи. Кто только
не приезжал к нам посмотреть на это чудо при�
роды, а многие еще и "покопаться". В свое вре�
мя частыми гостями были студенты и препода�
ватели Московского государственного универ�
ситета. Так вот, по их данным, на целине в слое
0�30 см количество гумуса в 1952 г. было 3,33%,
сегодня там же 3,64%, а на пахотных землях ря�
дом всего от 1,87 до 2,40%. Содержание гумуса
в 2,40% только на поле, где в севообороте при�
сутствует эспарцет, на остальных � до 2%.

Для сохранения почвенного плодородия на
пахотных землях необходимо вносить органи�
ческие и минеральные удобрения.  Из органи�
ческих удобрений у нас осталась только соло�
ма, минеральные имеются, но очень дорогие. В
последнее время многие солидные агроизда�
ния рассказывают о микроминеральных удоб�
рениях.

Классификаций минеральных удобрений
много. Возьмем за основу следуюшую. Для
сельскохозяйственных растений жизненно важ�
ными и необходимыми считаются 17 элемен�
тов, которые, в свою очередь, можно разделить
на три группы, в первую из которых входят угле�
род, водород и кислород, самостоятельно усва�
ивающиеся растениями из атмосферы и почвы.

Вторую группу составляют шесть макроэле�
ментов � азот, фосфор, калий, кальций, магний
й сера. Третья группа включает микроэлемен�
ты: бор, хлор, медь, железо, марганец, натрий,
цинк, молибден, никель, кремний й кобальт. Не�
которые исследователи причисляют еще йод,
фтор, селен, литий й др.

О макроминеральных удобрениях нам кое�
что известно, о микроминеральных � гораздо
меньше, хотя им принадлежит огромная роль в
жизнедеятельности живых организмов и не
только растений, а животных и человека. Не�
достаток отдельных микроэементов приводит к
значительным сбоям в жизнедеятельности жи�
вых существ. Из вышеперечисленных микроз�
лементов культурные растения используют да�
леко не все, да и то сравнительно в минималь�
ных количествах, но недостаток их в питатель�

ной среде нарушает обмен веществ, ход био�
физиологических процессов и, как следствие,
снижает урожай и его качество.

Микроэлементы в живых организмах игра�
ют роль активаторов, ускоряющих биохимичес�
кие и физиологические процессы, регуляторов
окислительно�восстановительных процессов и
обмена веществ. Они входят в состав большого
числа ферментов, а все биохимические реак�
ции синтеза, распада и обмена органических
веществ протекают при участин ферментов.
Наряду с макроэлементами микроэлементы
положительно влияют на фотосинтез, на синтез
хлорофилла в листьях растений. Доказано по�
ложительное влияние отдельных микроэлемен�
тов на способность растений противостоять
неблагоприятным погодно � климатическим ус�
ловиям, т.е. повышать их морозо� и зимоустой�
чивость, устойчивость к засухе и к повышенной
концентрации солей, а также устойчивость к по�
леганию.

Первые сообщения о применении    микро�
элементов в агрономии были сделаны почти
100 лет тому назад в 1913 г. Это были данные о
том, что микроэлементы повышают устойчи�
вость растений к грибковым и бактериальным
заболеваниям. Затем в течение всего этого
времени, как в зарубежной, так и в отечествен�
ной литературе, появлялись сведения о поло�
жительном влиянии микроэлементов на рост и
развитие отдельных сельскохозяйственных
растений. Было установлено, что наличие их в
растениях исчисляется от 0,01 до 0,001% и да�
же меньше, но недостаток сказывается неза�
медлительно. Остановимся на характеристиках
отдельнх микроэлементов.

БОР. Недостаток его не только понижает
урожайность сельскохозяйственных культур, но
ухудшает качество полученной продукции. Он
необходим растениям на протяжении всей их
жизни, но особенно влияет на рост и развитие
корневой системы и репродуктивных органов.
Этот микроэлемент необходим целому ряду
сельскохозяйственных культур: подсолнечнику,
бобовым, корнеплодам, люцерне, льну.

МЕДЬ не может быть заменена никаким
другим элементом или их суммой. Она играет
роль в синтезе белков, в процессах фотосинте�
за, повышает устойчивость растений против
грибковых и бактериальнх заболеваний. Отзыв�
чивы на медь пшеница, ячмень, овес, люцерна,
кукуруза и некоторые овощи � морковь, свекла,
лук, белокочанная капуста. Медная недостаточ�
ность   сказывается на росте и развитии плодо�
вых деревьев и ягодников.

ЦИНК и его значение отметили еще во вто�
рой половине позапрошлого столетия, но изу�
чение его как микроудобрения происходит в
последние десятилетия. Он необходим для яч�
меня, подсолнечника, гречихи, бобовых культур
и кукурузы.

МАРГАНЕЦ. Его  роль сходна с функциями
железа. Он участвует в процессе фотосинтеза,
в синтезе витамина С, способствует стойкости
растений к болезням. Особо проявляется не�
достаточность марганца у растений при низкой
температуре и высокой влажности. В связи с
этим озимые хлеба чувствительны к его недос�
татку ранней весной.

КОБАЛЬТ необходим для усиления азот�
фиксирующей деятельности клубеньковых  бак�
терий, повышает темпы роста и ускоряет разви�

тие растений, способствует улучшению качес�
тва сельскохозяйственной продукции.

ЖЕЛЕЗО находится в растениях в незначи�
тельных количествах. Его недостаток приводит
к обеднению молодых листьев хлорофиллом
(хлороз у растений и особенно у многолетников
� яблони, груши, черешни и др.), хотя само же�
лезо в отличие от магния в состав хлорофилла и
не входит, оно входит в состав окислительных
ферментов и участвует во всех окислительно�
восстановительных процессах, протекающих в
растениях, в частности, в процессах дыхания.
Количество железа в растениях составляет со�
тые доли процента, но значение их огромно.

МОЛИБДЕН участвует в фиксации моле�
кулярного азота бобовыми растениями в сим�
биозе с клубеньковыми бактериями, активизи�
рует пусковые механизмы прорастания семян.

Это неполная характеристика отдельных
микроэлементов и далеко не полный их пере�
чень.

В целом ряде зарубежных стран микроэле�
менты применяют довольно давно, включая их в
состав твердых и жидких удобрений в неболь�
ших концентрациях, без учета содержания их
подвижных форм в почвах и не учитывая биоло�
гических особенностей культуры. Видимо, счи�
тают, что микроэлементы можно вносить на
различных почвах и даже под те культуры, в
опытах с которыми не получают достоверных
прибавок. Мол, хуже не будет.

Применение их рентабельно, так как при
сравнительно небольшой стоимости они оказы�
вают защитное действие на растение по отно�
шению к различным заболеваниям, а это поло�
жительно сказывается если не на количестве, то
на качестве урожая точно. В 50�70 годы прошло�
го века отдельными НИИ Украины некоторые ви�
ды микроэлементов   изучались уже как микроу�
добрения, но дело до их широкого внедрения в
производство в то время так и не дошло.

На сегодняшний день широко пропаганди�
руются, а также и применяются в сельскохо�
зяйственном производстве, микроминераль�
ные удобрення как зарубежных, так и отечес�
твенных производителей. Подвижность микро�
элементов, доступность их для питання расте�
ний изменяются в зависимости от физикохими�
ческих и других свойств почвы.

Сведення о наличии микроэлементов в поч�
вах Крыма находим в И. Я. Половицкого и П. Г.
Гусева ("Почва Крыма и повышение их плодо�
родия").

Наиболее обогащены подвижным марган�
цем почвы горнолесные   темнокаштановые,

луговокаштановые и солонцы Присивашья. На
чорноземах карбонатных и дерново�карбонат�
ных внесение марганцевых удобрений наибо�
лее эффективно. Содержание молибдена в
крымских почвах от 0,5 до 3,3 мг/кг; наимень�
шее его количество в почвах центрального
степного и предгорного Крыма. Следователь�
но, внесение его оправдывает себя на чернозе�
мах степного и предгорного Крыма. В почвах
Крыма количество никеля в максимальном ко�
личестве отмечается в верхних гумусовых гори�
зонтах � 40�60 мг, при среднем содержании в
земной коре 0,58 мг/кг. Медь в южных чернозе�
мах и темно�каштановых почвах содержится в
незначительных количествах 5,6�6,0 мг/кг, а
зерновые культуры испытывают  в ней высокую
потребность. В почвах Степного Крыма содер�
жание кобальта колеблется в пределах 2�15
мг/кг, хотя в черноземах карбонатных и дерно�
во�карбонатных его наличие не превышает 1
мг/кг, что свидетельствует о незначительной
обеспеченности почв данным микроэлемен�
том.

Цинком обеспечены почвы Керченского по�
луострова и частично Присивашья. Подвиж�
ность цинка в почвах центрального степного
Крыма, в предгорном районе, на востоке полу�
острова менее 1 мг/кг. И эти почвы особо нуж�
даются в цинковых удобрениях. Количество бо�
ра в черноземах южных темно�каштановых
почв, находится в пределах от 38 до 72 мг. Это
свидетельствует о достаточной обеспеченнос�
ти наших почв подвижным бором.

Какие выводы можно сделать из этих скуд�
ных данных о наличии микроэлементов в почвах
Степного Крыма? Наши южные малогумусные
черноземы, темно�каштановые солонцеватые
почвы, составляющие основной фонд пахотных
земель Крыма, нуждаются в большинстве мик�
роэлементов.

Оптимизация   введення сельскохозяйс�
твенного производства на сегодня заключается
в том, чтобы при минимальном вложении
средств достичь максимальной отдачи. Это ка�
сается всех агроприемов при выращивании лю�
бой сельскохозяйственной культуры. Примене�
ния комплекса микроминеральных удобрений
позволяет повышать действие и последействие
вносимых макроминеральных удобрений, уве�
личивать урожай, улучшать качество получае�
мой продукции и при этом снизить затраты на
ее производство. Некоторые производители
утверждают, что применение микроминераль�
ных удобрений положительно сказывается и на
плодородии почвы.

Микроминеральные удобрения композиции
"Сизам" содержат в своем составе марганец,
цинк, железо, бор, медь, кобальт и сахарозу. Мы
применяли их для обработки семян ярового яч�
меня и подсолнечника в течение двух лет, озимой
пшеницы � один год.

Технология применения этих микроу�
добрений довольно проста: партии семян
для посева обрабатывают методом полув�
лажного протравливания. Обработка посев�
ного материала производится при помощи
ручного мелкодисперсного опрыскивателя,
протравочными машинами типа ПС�10,
ПНШ�3 или любой другой протравочной
техникой с регулируемой нормой подачи
рабочего раствора. При машинной обра�
ботке норма рабочего раствора "СИЗАМ"
составляет 10�12 литров на одну тонну по�
севного материала.

Микроудобрения "Сизам" отработаны
для каждой сельльскохозяйственной куль�
туры индивидуально. Средняя норма расхо�
да препарата на 1 тонну посевного матери�
ала составляет от 20 до 100 г.

При обработке посевов наземной тех�
никой типа "спрей" затрата рабочего рас�

твора "СИЗАМ" составляет 50�150 л/га. Об�
работку посевов приурочивают к наступле�
нию основных фаз развития растений.

За два года применения "Сизама" мы
получили прибавку урожая ярового ячменя
4,5 ц/га при средней урожайности на кон�
трольном варианте 29,2 ц/га, на варианте с
обработанными Семенами � 33,7 ц/га. На
подсолнечнике прибавка урожая составила
5,1 ц/га, при урожае на контроле � 23,1 ц/га,
а на изучаемом варианте � 28,2 ц/га.

В технологии выращивания озимой
пшеницы микроудобрение "Сизам" приме�
нялось один год. Урожайность озимой пше�
ницы сорта Землячка на поле, засеянном
семенами, обработаными перед посевом
препаратом "Сизам" составила 69,9 ц/га, в
то время как на контроле только 58,9 ц/га,
т.е. прибавка урожая зерна составила 11
ц/га. При этом наблюдалась тенденция
улучшения качества продукции. Институт
продолжит свои исследования микромине�
ральных удобрений "Сизам" и в этом году.

К.Г. ЖЕНЧЕНКО  

ст. научный сотрудмик  

Института сельского хозяйства Крыма

КРАТКИЙ ОТЧЕТ о результатах применения минерального микроудобрения

"СИЗАМ" на базе Института сельского хозяйства Крыма НААН

Частное предприятме "АГРО ЛИДЕР"

официапьный представитель
товаропроизводителя минерального
микроудобрения "СИЗАМ".

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ: Украина, 73011, г. Херсон, ул. Рабочая, 82�а, оф. 38 
Старший консультант: Светлана Ивановна Шестакова моб.: (050)315�04�02, (095) 272�66�74 

Тел./факс; (0552) 38�12�43 е�таіі: sizamagro@mail.ru. Интернет магазин: www.shop.agro�lider.com. 
Детальная информация на сайте: www.agro�lider.com

Сроки поставки продукции: 1�3 дня любой удобной для Вас курьерской службой после 100% предоплаты.
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ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

СПРИЯТЛИВА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНІСТЬ

НОВІ СОРТИ ЯБЛУК, ЗДОРОВІШИЙ КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ

ПРОГРАМА  "НАТУРАЛЬНЕ ЯБЛУКО®" ВЖЕ І НА УКРАЇНІ

Серед країн Європи  Україна
має  найкращі можливості для
вирощування яблук,  так як на�
разі  в країні вирощується лише
50�60% від загального попиту
та потреб споживання яблук.
Таким чином, типовим є ринко�
вий попит, який буде зберіга�
тись ще довгий час. Ціна на яб�
лука в Україні досягла європей�
ського рівня. Враховуючи клі�
матичні умови,  70�80% терито�
рії країни є придатними для ви�
рощування яблук, при цьому,
витрати на виробництво нижчі,
ніж у Європі. Географічне роз�
ташування Росії та значні мож�
ливості для експорту яблук до
цієї країни, створюють подаль�
ші вигідні умови для вітчизня�
них виробників яблук. Врахову�
ючи вищесказане, в Україні іс�
нують унікальні можливості для
вирощування яблук.

Наразі, в Європі спостеріга�
ються дві зростаючі тенденції:

1. Використання звичайних,
не стійких до хвороб старих та
нових сортів для вирощування
яблук, з високою кількістю цик�
лів обробки засобами захисту
(більше ніж 20 циклів в рік)  

2. Вирощування яблук стій�
кими до хвороб (резистентни�
ми) сортами,  застосовуючи
звичайні або органічні методи,
з меншою кількістю обробок за�
собами захисту рослин. 

Соціологічні опитування по�
казують, що споживчий попит
все більше і більше змінюється
в напрямку продуктів, які міс�
тять меншу кількість залишко�
вих хімічних речовин. Так, нап�
риклад, для країн  Західної Єв�
ропи характерним є  ринковий
попит на органічні яблука,  з не�
достатньою пропозицією. 

Нещодавно плодорозсад�
ник ДП "Голланд Плант Україна"
завершив 4�річний період нау�
ково�дослідної роботи. Компа�
нія відшукала  більшу частину
стійких до хвороб столових

сортів яблук, які існують у світі.
Після сертифікації і тестування
були відібрані найкращі та най�
більш перспективні десертні
сорти яблук. Після тривалих
переговорів, та домовленос�
тей з власниками цих сортів,
переконавши останніх,  компа�
нії вдалося   придбати ліцензій�
не право  та отримати дозвіл
зареєструвати та внести ці
сорти в державний реєстр сор�
тів, придатних для поширення
в Україні. 

Процес реєстрації сортів в
Україні почався у 2010 році. У
січні 2012 року нові, десертні,
імунні сорти яблук вже зареєс�
тровані в Україні, та офіційно
внесені в Реєстр сортів, при�
датних для поширення на тери�
торії України. 

Таким чином стало можли�
вим,  що восени 2012 року вже
й українські виробники яблук
зможуть придбати ці сорти,
закласти плантації нових сортів
та отримати державну підтрим�
ку.  З зареєстрованих восьми
сортів 5 сортів входять в Прог�
раму "Клуб Нату�
ральне Яблуко ®".
Це сорти: Луна ®, Сі�
ріус ®, Оріон ®, Ред
Топаз ®, Розела ®.

Крім цього дос�
тупними у вільному
продажу є також три
інших нових сорти
поза рамками прог�
рами � Ренора®, Ре�
колор®, Рекарда® .

Можна б було пи�
сати багато чого про
значні переваги цих
сортів та про їхню
популярність,  але
найважливішими є
вподобання спожи�
вача.  ДП "Голланд
Плант Україна" вже успішно
провело ряд  презентацій�де�
густацій представивши нові,
імунні десертні сорти яблук. Ці

заходи  надали можливість поз�
найомитись з новими сортами
та скуштувати їх вже понад ти�
сячі людей. Дегустації,  та тес�
тування цих сортів, відбувають�
ся згідно міжнародних стандар�
тів оцінювання. Для контролю
використовуються  добре відо�
мі сорти яблук Айдаред та Гол�
ден Д. Виробники, які брали
участь на дегустаціях, давали
значно вищі оцінки новим сор�
там, тому як смакові властивос�
ті так і зовнішній вигляд цих
сортів значно вищі в рейтингу
за аналогічні характеристики
контрольних сортів.  

Це історичний момент, і в
тому сенсі, що до цього часу у
сфері вирощування яблук ще не
існувало жовтих, стійких до хво�
роб сортів, які мають гарний
смак та добре зберігаються.
Тепер, і це стало реальністю, і
нарешті нові сорти вже доступні
і на Україні.

Надзвичайно великий інте�
рес до жовтих сортів проявля�
ють гравці переробної галузі,
тому що поряд з тим, що сорти

мають приємний смак, аромат
та вміст кислоти, на додачу ще
й мають високий вміст цукру
(Brix 14�16%).

Надзвичайні переваги та
цінності нових жовтих сортів ви�
користовує також у власній
програмі  в Європі "Голден Сан�
шайн Лайн®"  (GOLDEN SUN�
SHINE LINE®)  (одним з трудно�
щів під час  придбання ліцензії
на сорти було те, що на той час
в Європі вже розпочалась прог�
рама, базована на цих жовтих
сортах під новим брендом), яка
зі своєю програмою активно
бере участь на виставці Фрух�
твелт Бодензі 2012 ( Fruchtwelt
Bodensee ), про що ми надамо
детальну інформацію у нашій
наступній інформативній статті.

Луна® Розела® Оріон ® Ред Топаз® Сіріус ®

Таким чином виробники яблук
на Україні отримали можливість
використовуючи екологічно чисті
технології, поряд з високим рів�
нем виробничої безпеки , менши�
ми затратами отримувати ще
більший прибуток. На додачу,
споживачі споживатимуть здоро�
вий продукт.

Розробник проекту приділяє
значну увагу та докладає зусиль
для впровадження та популяри�
зації  нових  імунних, десертних
сортів та програми "Натуральне
Яблуко", надаючи цим  значні
переваги виробникам на ринку.
Починається процес розмно�
ження сортів, але через обмеже�
ні обсяги буде створено тільки
певну кількість саджанців.  Од�
ним з обмежуючих факторів є
кількість доступних прищеп з
Європи, а це пояснюється но�
визною сортів.

Інтерес до нових сортів яблук
є надзвичайно високим, багато
компаній повідомило про намір
придбати саджанці нових сортів.

Вже було укладено перші  дого�
вори про довгострокову співпра�
цю, тому якщо Ви плануєте втілю�
вати довгостроковий проект з
допомогою нових імунних сортів
яблук, повідомте, якомога швид�
ше про Ваш намір, щоб плодо�
розсадник міг запланувати ви�
робництво садивного матеріалу

для задоволення Ваших потреб.
Цикл виробництва якісного

садивного матеріалу займає міні�
мум 2 роки. Тому , кожен, хто
планує закладати сади нових
імунних десертних сортів яблук,
повинен заздалегідь прийняти рі�
шення, для того, щоб  відповідно
до його планів, плодорозсадник
вчасно зміг виробити відповідну
кількість  та сортове співвідно�
шення садивного матеріалу.

Успішні підприємства відріз�
няються від менш успішних тим,
що перші мають довгострокові
плани та мету.

Будь ласка, звертайтесь до
наших колег за більш детальною
інформацією. 

Плодорозсадник ДП "Голланд Плант Україна"

Закарпатська обл., Ужгородський рBн,  89420, 

с. Тарнівці, вул. Концівська,17,

email: hpu@swi.net.ua 

(0312) 45 02 09

WWW.UZHGORODROZSADNIK.UZ.UA

Контакти та надання консультацій:

Сентпетері Берталан, комерційний директор, +380503725574

Сейчі Саболч, менеджер з продажу, +380503726133

Попович Ігор, менеджер з продажу�агроном +380503728550

Координатор проекту  +380503721729

Так, мета ДП "Голланд Плант Україна",

як розробника проекту, була досягнута:

Для споживача: здоровий надійний продукт

Для виробника: економічна, вигідна  технологія

Для  навколишнього середовища (Землі): екологічB

но чиста діяльність.

Сорт Луна ®

Сорт Ред Топаз ®

Плодорозсадник "Голланд Плант Україна"
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У Японії вирішили провести експе�
римент зі створення автоматизованих і
екологічно чистих ферм, де на полях
будуть працювати роботи. Як повідом�
ляє міністерство сільського господарс�
тва Японії, вони будуть розміщені в
префектурах Міяги і Івате, які найбіль�
шою мірою постраждали від потужних
цунамі, викликаних найсильнішим в іс�
торії країни землетрусом 11 березня
2011 року.

Експеримент починається в ниніш�
ньому році, на нього на першому етапі
передбачається виділити 760 млн єн
(майже 10 млн доларів). На одній з

ферм, зокрема, на площі 250 га ста�
нуть вирощувати рис, пшеницю і соєві
боби. Поля будуть обробляти автома�
тичні плуги, сівалки�роботи. Зібраний
урожай довірять вивозити роботам�
вантажівкам. Всі ці автомати будуть
з'єднані в єдину систему за допомогою
апаратів глобального позиціонування
GPS. Передбачається максимально
впроваджувати електромобілі, які бу�
дуть заряджатися від невеликих місце�
вих гідро�і сонячних електростанцій.
Вихлопні гази від автомобілів з двигу�
нами внутрішнього згоряння за допо�
могою особливої системи стануть зби�

рати і використовувати в якості своє�
рідного добрива для зернових.

Передбачається також запровадити
спеціальні світлодіодні лампи, які за�
мість екологічно шкідливих пестицидів
будуть "охороняти" урожай від комах.

Міністерство має намір залучити до
проекту провідні приватні компанії Япо�
нії, включаючи "Панасонік", "Фудзіцу",
"Хітачі", "Шарп". У разі успіху експери�
мент з автоматизованими фермами пе�
редбачається поширити на всю країну,
де останнім часом катастрофічно скоро�
чується і старіє сільське населення.

За матеріалами: ІТАР�ТАСС

НА ФЕРМАХ ЯПОНІЇ РИС І ПШЕНИЦЮ
БУДУТЬ ВИРОЩУВАТИ РОБОТИ

ПРОДАМ 
Продам земельну ділянку 10 соток

в с.Ходосівка, Києво�Святошинського
району, розташована в сосновому лісі,
700 м. від краю села. До комунікацій
(газ, електро, асфальт) � 700 м. Теле�
фон для довідок: 050�3919472

ПРОДАМ земельну ділянку 20 соток в
с.Кулибаба Васильківського району.
Красиве місце, 100 м. від берега озе�
ра, до комунікацій (газ, електрика) 200
м. Телефон для довідок: 050B3919472

ПРОДАМ земельну ділянку 15 соток в с.Рославичі Васильківського району,

поряд з Італійським котеджним містечком. Комунікації поряд з участком. 

24 км. від центру Києва. Телефон для довідок: 050�3919472

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ
ПРЕПАРАТ  КЛЕПС®

Наука за роки незалежності зробила
потужні кроки до вивчення та вирішення
питання біологізації землеробства. Вче�
ними мікробіологами і фізіологами була
показана провідна роль мікроорганізмів
у мінеральному живленні рослин. В здо�
ровому грунті, який характеризується
нормальною мікрофлорою, відбувається
нормальне живлення, і рослина реалізує
свій генетичний потенціал. Але, оскільки
здорових ґрунтів у нас дуже мало, проб�
лема забезпечення рослин пристойними
умовами щодо мікробного оточення стає
глобальною. Відновити родючість ґрунту
шляхом внесення гною в нинішніх умовах
� справа трудомістка і дуже дорога. До�
цільніше та дешевше використовувати
для цього біологічну систему землеробс�
тва із застосуванням біотехнологій. Мік�
робіологічні препарати (біодобрива, біо�
пестициди, біорегулятори розвитку рос�
лин) мають таку ж дію на рослину, як і хі�
мічні засоби, але на відміну від них, не
забруднюють збіжжя, ґрунти та довкілля.  

Біопрепарат КЛЕПС® (препарат), дія
якого базується на властивостях бакте�
рій виконувати функції агрохімікатів, від�
повідає сучасним вимогам біотехноло�
гій, спрямован на вирощування екологіч�
но чистих продуктів, підвищення вмісту
гумусу та  забезпечення високого та ста�
більного рівня сільгоспвиробництва. 

Особливість та новизна цього препа�
рату полягає в тому, що в його основі ле�
жать корисні для рослини та безпечні для
людини і природи генетично не модифіко�
вані ендефітні бактерії, які здатні заглиб�
люватися всередину тканин рослини та
зосереджуватися в міжклітинному просто�
рі. Ці бактерії, разом з елементами міне�
ралу цеоліт, стимулюють розвиток росли�
ни і на протязі усього вегетаційного періо�
ду постачають їй азот, біологічно активні
речовини, фітогормони, вітаміни тощо.
Крім того, ними компенсується в  певній
мірі дефіцит у грунті мікроелементів та ін�
ших поживних речовин.   Застосування
препарату відповідно вимогам технології
фірми виробника, в повному обсязі (іноку�
ляція насіння та обробка по вегетації), дає
можливість споживачам препарату зао�
щадити до 70% азотних міндобрив.  

Водночас, бактерії препарату і мікро�
елементи мінералу цеоліт працюють і як

стимулятори росту. При  застосуванні
препарату підвищується енергія пророс�
тання інокульованого насіння, активізу�
ється розвиток кореневої системи і рос�
лини в цілому, прискорюються біологічні
процеси, в тому числі цвітіння і дозріван�
ня. В свою чергу, розвинена коренева
система позитивно впливає на здатність
озимих культур до зимівлі, а в умовах де�
фіциту вологи, на стійкість їх до посуш�
ливих умов.

Дуже важливою особливістю препа�
рату є його захисна спроможність. За�
повнивши екологічну нішу всередині
рослини, бактерії захищають її від вто�
ринної інфекції і не допускають патогенні
мікроорганізми до її інфікування протя�
гом усього вегетаційного періоду. Бакте�
рії препарату за будь�яких погодних
умов завжди присутні в рослині і діють на
рослину, створюючи у неї системний за�
хист від збудників патогенної мікрофло�
ри Це дає можливість значно підвищити
імунну систему рослини і при нормаль�
ному фітосанітарному стані посівного
матеріалу, не застосовувати хімічних

протруйників. Рівень захворюваності
рослин на аскохітоз, корінчасту іржу, ко�
реневі гнилі, фузаріоз, гельмінтоспоріоз
і таке інше знижується, але, на відміну від
протруйників, бактерії препарату не от�
руюють зерно і грунт, а діють на рослину,
викликаючи у неї системний захист від
збудників захворювання.

Також необхідно звернути увагу на
позитивний вплив препарату на захист

рослин не тільки від грибBкових захB

ворювань, а і бактеріальних, які в ос�
танні роки (особливо у 2009), у зв'язку з
погодними умовами та низкою інших
причин, завдали відчутної шкоди сіль�
ськогосподарським виробникам. Якщо
грибкові захворювання піддаються ліку�
ванню фунгіцидами, то вірусні захворю�
вання такі як мікоплаза, карликовість яч�
меню потребують особливого підходу.
Боротися з вірусними хворобами потріб�
но, в першу чергу шляхом підвищення
імунної системи рослини, ендофітного
та екзофітного їх захисту. В основі біоп�

репарату КЛЕПС лежать ендефітні бакте�
рії. Спроможність бактерій проникати в
середину рослини, займати міжклітин�
ний простір та зміцнювати імунну систе�
му створює умови, які запобігають її бак�
теріальному захворюванню. Тому на по�
сівах, де застосовувався КЛЕПС по зер�
ну та вегетації, захворюваність була міні�
мальною або відсутньою зовсім, в за�
лежності від агрокліматичних умов.

Препарат також доцільно використо�
вувати для обробки рослин в період ве�
гетації.  Ця операція підсилює енергію
росту. покращує кущіння та якісні показ�
ники урожаю. При необхідності. цю опе�
рацію найбільш раціонально проводити
разом з гербіцидами або інсектицидами.
з якими препарат сумісний.

Також слід відзначити, що постійне
застосування препарату веде до змен�
шення хімічного навантаження на грунт,
а згодом і до його відродження. Крім то�
го, на територіях, забруднених важкими
металами (ВМ) та радіонуклідами, це
застосування  веде до їх оздоровлення.
Мікроорганізми препарату виробляють
такі механізми у навколишньому середо�
вищі, які приводять до зменшення їх над�
ходження у надземну вегетативну части�
ну рослини і зерно, а збільшення накопи�
чення ВМ та радіонуклідів в корінні зго�
дом веде до оздоровлення забруднених
ними земельних угідь.          

Досвід споживачів препарату свід�
чить, що своєчасна обробка рослин по
вегетації у найбільш відповідальні періо�
ди розвитку рослин дає позитивні ре�
зультати та суттєво впливає на врожай�
ність та  якісні показники сільськогоспо�
дарської продукції. Так, для озимої пше�
ниці та ячменю перше весняне біологічне
підживлення рослин рекомендовано про�
водити як найраніше � у фазі весняного
кущіння. Друге підживлення, рекомендо�
вано проводити у фазу виходу рослини в
трубку � прапорцевого листа. При потре�
бі можна робити третє підживлення, фазу
молочної стиглості та наливу зерна.

Для прикладу, у фермерських госпо�
дарствах, де обробка в найбільш відпові�
дальний період росту рослин (для зерно�
вих культур � по вегетації) проводилась

двічі, мали високі результати. Приріст
врожаю становив 30�35%, залежно від
сорту, а показники по клейковині та білку
відповідали другому класу.                            

Біопрепарат КЛЕПС® � універсаль�
ний препарат. Його можна використову�
вати при вирощуванні практично усіх
культур. При його застосуванні немає
потреби в закупівлі отрутохімікатів та
стимуляторів росту. Крім того, завдяки
азот фіксуючим бактеріям значно  зни�
жується потреба в азотних добривах.
Витрати на придбання препарату значно
менші, ніж це потрібно для придбання
рівноцінних по ефекту агрохімікатів. Для
обробки насіння та вегетуючих рослин
при застосуванні препарату використо�
вуються мікродози. Так, для обробки 1 т
насіння зернових культур потрібно (50�
55) мл препарату, при цьому середня ці�
на гектарної норми становить (передпо�
сівна обробка) в середньому 21 грн. А ще
слід додати, що такі малі дози не потре�
бують складських приміщень та витрат
на транспортування. 

Препарат ефективно впливає на роз�
виток таких сільгоспкультур, як зернові,
технічні, круп'яні, овочеві та інші. У ре�
зультаті оптимізації азотного живлення,
регуляції росту та попередження захво�
рювань у зернових, круп'яних та технич�
них культурах урожайність збільшується
до 30%, а овочевих до 40% і більше.

Сучасна технологія застосування бі�
опрепарату КЛЕПС® від фірми виробни�
ка, яка базується на позитивному досвіді
його постійних споживачів, дає необхід�
ну інформацію для її втілення у сільсько�
му господарстві. А чітке та послідовне
дотримання її в повному обсязі (інокуля�
ція насіння та обробка рослин по вегета�
ції), дає можливість аграріям гарантова�
но отримувати високі та якісні врожаї, рі�
вень яких близький до рівнів урожаїв от�
риманих за технологіями інтенсивного
вирощування с/г культур.

В.Є. ДЕРКАЧ � директор НВЦ "Енергія".

Тел./факс: (044) 253�99�04, 

(044) 253�82�88; 

Е�mail: dve�energia@rambler.ru 

сайт: www.kleps.com.ua
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Інноваційні технології для сільського господарства України

Мікроелементи іноді називають
"елементами життя". Вони важливі для
усіх живих організмів, в тому числі для
сільськогосподарських рослини.  Ті
потребують мікроелементи  у дуже не�
великих кількостях, однак замінити їх
неможливо нічим . Усі мікроелементи,
окрім бору, входять до складу тих чи ін�
ших ферментів, відіграючи роль потуж�
них каталізаторів процесів обміну речо�
вин. Нестача мікроелементів призво�
дить до зниження темпів розвитку. В
цьому випадку рослини не реалізують
свій потенціал і продукують неякісний,
низький урожай, втрачають стійкість до
захворювань та стресів. Саме тому мік�
роелементі добрива сьогодні так попу�
лярні.  Однак, як правило, монокомпо�
нентні, вони не в змозі повністю задо�
вольнити потреби рослин у  повноцін�
ному живленні. 

Зарадити цьому можуть комплексні
добрива лінійки "Гумісол�супер з біо�
генними елементами", що їх виробляє
ТОВ "Агрофірма "Гермес". На відміну
від мікродобрив на основі хімічних со�
лей або на основі хелатів, мікроелемен�
ти  в наноформі (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo,
Co) та ультрамікроелементи (Ge, Se, I),
які входять до складу цієї серії, дуже
близькі за своєю природою до метало�
органічних сполук живих клітин.  Саме
тому вони не викликають ефекту відтор�
гнення, маючи дуже високий ступінь
засвоєння рослинами, не накопичують�
ся в ґрунті в якості ксенобіотиків.  В цих
препаратах, завдяки щадним технологі�
ям отримання, збережено усе багатство
вермікомпосту. На фоні гумінових речо�

вин вони містять вітаміни, фітогормони,
корисну мікрофлору. Виробляються для
12 видів сільськогосподарських куль�
тур: зернових, бобових, кукурудзи,
олійних, овочевих, тощо.  

Використання цих гумінових мікрое�
лементних добрив для обробки насіння
перед посівом та позакореневих жив�
лень  є найбільш доцільними способами
їх внесення.  До того ж способом еконо�
мічно вигідним та беззаперечно ефек�
тивним.  Вчасно проведенні листкові
підживлення (у певні критичні фази роз�
витку) у найкоротші строки сприяють
покращенню процесів фотосинтезу, ін�
тенсифікації  дихання, вуглеводного і
нуклеїдного обміну, окисно�відновлю�
вальних процесів.  Подібний вплив:

� зміцнює імунну  систему, запобігає
захворюванням; 

� зменшує вміст важких металів, раді�
онуклідів та нітратів у с.�г. продукції;

� стимулює ріст та розвиток рослин,
підвищуючи врожайність і якість. 

Крім того багатий і збалансований
комплекс  діючих речовин "Гумісолу�су�
пер" при потраплянні у ґрунт стимулює
процеси гумусоутворення, що призво�
дить до відновлення й підвищення родю�
чості. Далі, в таблиці, розглянемо де�
тальніше економічну ефективність цих
комплексних добрив.

ТОВ "Агрофірма "Гермес"

84313, Україна, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10
http://humi�plus.com/hermes@humi�plus.com

АР Крим, Кіровоградська,

Хмельницька, Житомирська,

Луганська: 067 6297895, 

050 4757795; 

Донецька , Одеська, Вінницька,

Київська, Чернігівська, Львівська:

096 6708571, 050 4757131; 

Дніпропетровська, Запорізька,

Херсонська, Харківська: 067

6296861, 050 4756561; 

Миколаївська, Сумська,

Полтавська, Черкаська,: 050

4756598, 096 6708573

Інші регіони: (06264)71254. 

ООББИИРРААЄЄММОО  ННААННОО��ДДООББРРИИВВАА

Середні прибавки врожайності та економічна вигода  від застосування добрив преміум�класу "Гумісол�супер з

біогенними елементами" на основних сільськогосподарських  культурах

1. Обробка насіння �  4 л/т; позакореневі живлення � 2  л/га на одну обробку. 

2. Середні ціни реалізації на 27.12.2011., грн./т: Озима пшениця � 1500, Кукурудза � 1350,   Соняшник � 3500, Ячмінь � 1550,

Соя � 3200, Ріпак � 4100

B протравители семян ПСB10А

B зерноочистительные машины ОВСB25

B Петкус КB547

B калибровочные машины 

ПеткусBГигант, КB531, КB218

ЧПКФ "ИзыскательB91" 

Р Е А Л И З У Е Т
пгт Чабаны, Киевская обл.

(044) 526B64B45 

(050) 508B44B18

Гарантия 
Гарантия 

Доставка
Доставка

ПРОДАМ 

земельну ділянку 1,5 га для буB

дівництва житлового будинку чи
під промислове виробництво.
Розташована на території МакаB

рівської с/р.

Телефон для довідок: 

050B3919472
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Кожний селянин погодиться з думкою, що у веденні фермерського
господарства сьогодні важко обійтися без точного обліку (а значить,
зважування) того що вивозиться в поле і того, що збирається з нього до
комори.  Тож пропонуємо три варіанти вирішення цієї проблеми:

Варіант 1�й:

БУДУЙМО АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ РАЗОМ!

Центр сервісного обслуговування "НОВА ЕРА" надає фермерам України реаль�
ну можливість здешевити мінімум на 40% ціну на нові сучасні автомобільні ваги.
Мова йде про використання нових технологій � будівництво ваг незвичним спосо�
бом � не з металевою, а з бетонною вантажоприйомною платформою.

За своєю якістю вона має ряд переваг порівняно з металевою платформою, яка ос�
таннім часом дуже подорожчала, і в більшості випадків надійніша та довговічніша за неї.

Переваги бетонної платформи:

� Фермер самостійно, за нашими кресленнями, може виконати ряд робіт, таких
як армування, заливання бетоном, будівництво фундаменту, в період між посівни�
ми роботами та збором урожаю, використавши залишки своїх будівельних матері�
алів, арматури,  залізобетонних плит тощо.

� Вона легко вмонтовується в рельєф місцевості.
� На відміну від зварної металевої платформи, бетонна менше  накопичує внут�

рішніх напруг, які виникають при наїзді навантаженого автомобіля і не вимагає по�
точних, щорічних ремонтів та захисту від іржі.

� Бетонна платформа менше вражається блискавкою.
� Якщо стандартна металева платформа має ширину наїзду автомобіля (базу

колії) до 3,0 метрів, то ширина бетонної складає 3,5 метри, що значно  полегшує
заїзд автомобіля. А якщо її зробити якісно, "як для  себе", то вона може служити
більше 40 років.

Орієнтовна ціна комплекту вагового обладнання на 60 т разом з нашими

спеціальними роботами для Фермера буде складати:

� 16�ти метрового комплекту � 79 200 гривень

� 18�ти метрового комплекту � 83 600 гривень

Варіант 2�й, традиційний:

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ВАГ в електронні

При виїзді наших спеціалістів для обстеження механічних ваг разом із Замов�
ником ми підбираємо оптимальний варіант реконструкції. 

Орієнтовна ціна модернізації 12 � метрової платформи може бути від

25 000 гривень до 120 000 гривень з повною заміною платформи і продов�

женням її до 18 метрів.

Варіант 3�й:

"МЕРСЕДЕС"!

Для тих Фермерів, які хочуть мати зразкові ваги європейського рівня пропону�
ємо нову заводську модель автомобільних ваг фірми ЕСІТ HI � S "ФЕРМЕР", яка
вважається одним із найкращих рішень в Європі та виготовляється на спеціально
збудованій фабриці в м. Стамбул.

HI � S "ФЕРМЕР" � це:
� Серійний промисловий виріб із посилених металевих модулів розміром 1,5

метри на 6,0 метрів, що легко збираються.
� Естакадне виконання. Платформу від рівня дороги можна підняти на 35�

45 сантиметрів. Легко вбудовується і в ямковий, поглиблений варіант. Не ви�
магає накриття. В залежності від геології грунту, підбирається фундамент,
який вимагається.

� Можлива швидка установка ваг на фундамент, який є в наявності чи аеро�
дромні бетонні плити.

З комп'ютерним терміналом і роботами по пуску�наладці коштують

195 000 гривень. Із звичайним вагопроцесором моделі ART вартість �

192 000 гривні.

Якість монтажу та 

післягарантійний сервіс гарантуємо!

Звертайтеся в Центр сервісного обслуговування

"НОВА ЕРА": 

тел/факс: (044) 239B25B39,

моб. тел.: (050) 386 59 77

EBmail: evp10@novaera.com.uа

Детальна інформація: 

http:// www.novaera.com.ua 
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Замовлення № 127801

"НОЕВ КОВЧЕГ" 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО "Полистройинвест" уже нес�
колько лет активно занимается развити�
ем двух перспективных отраслей сель�
ского хозяйства: выращиванием чеснока
и столового винограда. Каждое направ�
ление имеет отдельную программу раз�
вития, целью которых является � про�
мышленное производство товара, как
для реализации в Украине, так и экспорт
за рубеж.

Отдельное внимание Компания уде�
ляет научной и селекционной деятель�
ности. В рамках проекта "Украинский
чеснок" ООО "Полистройинвест" пред�
лагает широкий спектр услуг, связанных
с выращиванием и выводом сорта чес�
нока украинской селекции на уровень
промышленного овощеводства. Вот ос�
новные из них: подбор и подготовка зе�
мельного участка, высадка посадочного
материала, дальнейший контроль и соп�
ровождение, подготовка кадров и т.д.
Такая активная робота налажена благо�
даря руководителю данного проекта �
Сороке Михаилу Петровичу, а также че�
ловеку, который много лет посвятил вы�
ращиванию и выведению чеснока, кото�
рый селекционировал новый украинский
сорт чеснока "Любаша" �  Захаренко
Ивану Ивановичу.

Данный сорт чеснока с 2008 года вне�
сён в Государственный реестр сортов
растений пригодных для распростране�
ния в Украине. Размер, вес и условия, в
которых чеснок сохранялся и размножал�
ся, заставили обратить на него внимание.
Сорту чеснока "Любаша" присущи все
лучшие качества, характерные для дан�
ной культуры � морозостойкость, сухос�
тойкость, лёжкость � лежит 10 месяцев
без потери качества. По масляничности и
содержанию специфических эфиров ему
нет равных. А самое главное, генетичес�
кая сила: количество зубков 4�7 шт., вы�
сота стебля 1�1,2 м, средний вес лукови�
цы 100�120 г, были экземпляры и по 375 г.

Можно выделить пять преимуществ
выращивания чеснока:

1) Полное отсутствие конкуренции на
рынке чеснока, не взирая на чеснок ази�
атского и европейского происхождения,
у которого полностью отсутствует качес�
твенные показатели. Также основопола�
гающим фактором к успеху в ведении
"чесночного" бизнеса является отличная
селекция сортов чеснока, отличное ка�
чество грунта, а также то, что в Украине
уже давно научились выращивать овощи
в промышленных объёмах.

2) Отсутствие монополии в виде
трейдеров (никто не диктует цену). Так
как бизнес, связанный с выращиванием
чеснока в Украине � ещё только в стадии
становления, стабильная цена на дан�
ный продукт ещё не сложилась в полной
мере и цену на выращенный урожай мо�
жет устанавливать сам производитель в
зависимости от качества и объёма выра�
щенного им урожая.

3) Рентабельность производства от
600% до 3000%.

4) Районирование культуры по всей
территории Украины. Данный чеснок
уже испытан и районирован по всей тер�
ритории Украины и в связи с этим устой�
чив и не требователен к погодным усло�
виям нашей страны, что даёт возмож�
ность значительно расширить геогра�
фию производства. 

5) Заняться чесноком может любой
желающий при наличии даже минималь�
ного земельного участка и затем может
реализовать выращенный урожай Ассо�
циации. 

Взяв во внимание выше перечислен�
ные аргументы в пользу развития дан�
ной отрасли, вывод напрашивается
один: нужно смело браться за эту идею и
воспользоваться данным Проектом как
"спасательным кругом" в кризисной си�
туации сложившейся на данный момент
в сельском хозяйстве страны.

Обращайтесь, всегда рады помочь
Вам.

Контактные данные 

Ассоциации "Украинский чеснок":

ООО "Полистройинвест"

71701, Запорожская область, 

г. Токмак, ул. Ленина, 356,

т. +38 067 6185009

т. +38 061 78 41303 

т. +38 061 78 42318 

E�mail: market@ukrchesnok.com  

polibudinvest@gmail.com

Україна � це країна з великим аграрним потенціалом, де збирають 30�40 млн.тн. зернових
на рік. Постає питання, як за допомогою сучасних технологій зберегти та розвинути аграрний
сектор Нашої Країни? Яким чином Українському фермеру, покладаючись на власні сили,
зменшити ризики втрат від неякісного зберігання та первинної обробки зернових, круп'яних
та олійних культур? Що може для цього використати Український сільгоспвиробник?

Можливість бути незалежним і продавати зібраний врожай саме тоді, коли на ринку най�
вища ціна, або зберегти зерно у власних зерносховищах до наступної посівної, або сформу�
вати резерв кормів для худоби і птиці є вкрай важливо. 

Розв'язати проблему дозволяють сучасні  технології зберігання, неодноразово випробу�
вані європейськими фермерами, які працюють у схожих з українськими кліматичних умовах.
Країни Європи та Америки мають високий рівень післязбиральної технології та розвинену
інфраструктуру зберігання зерна, де втрати врожаю доведено до технічно неминучого міні�
муму в 1�2%. Світовий досвід свідчить, що в аграрно�розвинених країнах до 80% урожаю
зберігається виробником самостійно. Світовий досвід надає перевагу баштовим сховищам.
Технологію зберігання зерна у баштових сховищах з активною вентиляцією широко застосо�
вують у США та Канаді, а в останнє десятиліття і в Європі. Збірні металеві зерносховища ма�
ють наступні переваги: знижують капітальні витрати при монтажі у двічі, а трудомісткість
монтажу знижується у п'ятеро. Така технологія дозволяє максимально наблизити сховища
до місця збирання і використання фуражного зерна. Такі зерносховища дають можливість
впроваджувати повну механізацію та автоматизацію процесу зберігання зерна. 

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

(Республіка Польща) ємкістю від 10 до 2200 тн. На європейському ринку зерносховища фір�
ми Вin відомі і успішно експлуатуються вже понад 15 років, а на  ринку України продукцію
фірми Bin реалізує ТзОВ "ТехАвто�Плюс" м. Львів. 

ТзОВ "ТехАвто�Плюс", працюючи на ринку України з 2003 року, надає повний комплекс пос�
луг пов'язаних з поставкою, монтажем та сервісним обслуговуванням зерносховищ фірми Bin.

Так що таке баштові сховища Bin? Зерносховище являє собою циліндричну ємність із
пласким перфорованим дном, у якому зроблено щілини для продування повітря. Сховище ви�
готовлене з оцинкованого металу. Подвійні стики стінок ущільнені поліуретановою плівкою
для гідроізоляції. Для підвищення міцності застосовано кільцеві обручі для стін. Перфорова�
на підлога опирається на вапно�піщані блоки (цеглини), які у свою чергу, спираються на бе�
тонну плиту фундаменту. Завдяки цьому під підлогою сховища утворено ущільнений простір,
куди за допомогою вентилятора подається повітря. Два вивантажувальні шнеки (обіговий і
променевий) забезпечують 100% вивантаження сховища. Завантажують зерно за допомогою
пневмозавантажувача або (для батареї сховищ) норії. Для автоматизації процесу консерву�
вання та зберігання башти Bin обладнуються вентилятором, електричним нагрівачем і кон�
тролером Bin із комплектом датчиків, що дає змогу: здійснювати нагляд за біологічними про�
цесами, які перебігають у масі зерна, охолодження та низькотемпературне досушування зер�
на, перешкоджає зволоженню зерна та розвитку плісняви, мінімізувати енергозатрати за ак�
тивного вентилювання і сушіння. Проведені в УкрЦВТ у 1997 р. сертифікаційні випробування
баштових сховищ для зерна досушувального типу Вin�100 свідчать про відповідність їх
обов'язковим вимогам нормативних документів. Баштові сховища типу BIN забезпечують
зберігання зерна належної якості на протязі кількох років. В залежності від інтенсивності
використання зерносховища термін окупності складає від 1 до 3�х років.

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ �
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!



№ 1�2 (274�275)

1�31  СІЧНЯ  2012  року 15

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044B501B78B23, 050B27B58B700, 098B327B55B51 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

МОЧЕВИН К � ДОБРИВО, 
ЯКЕ ВИЗНАНЕ В ЄВРОПІ

На сьогоднішній день, десятки препаратів зареєстрова�
ні для підживлення рослин по листу. Але ні один з них не має
нічого спільного з добривами МочевинК (включаючи K6 �
для насіння, К1 � для першого листового підживлення та K2
для хімпрополки).

Спеціально підібраний склад органічних кислот трикар�
бонового циклу в їхньому складі, стимулює і направляє ро�
боту клітини рослин у заданому напрямку. 

Нижче приводимо відгуки про це добриво  вчених та
сільгоспвиробників:

Галина  Петрівна Полторак � бригадир овочевод КСП

Рад. Земля Херсонскої області:

� З МочевинК ми працюємо давно. Ми маємо також свій
багаторічний експеримент на томатах. Починали так: з 15
гектарів, потім 120, тепер усі 300.  Завжди залишали кон�
трольні посіви для порівняння, а один рік взагалі не вносили
Мочевин�К. Приїхали до нас начальник облсільгозпуправ�
ління Дрегваль з директором УКРНІОЗА Нікішенко та реко�
мендували замість МочевинК примінити Кристалон. То мали
зле. Великий недобір врожаю. Помідори  були  всі в пятнах,
не зрозуміло, чи  жовті, чи червоні. Зараз багато чого реко�
мендують, але кращого препарата ніж Мочевин К на сьоB

годняшній день я не знаю. Буду працювати з ним до кінця,
доки на пенсію не піду. Звичайно, поливаємо, але всерівно
тепер ми всю площю обробляємо МочевинК. І завжди з вро�
жаєм. 

Технологія проста: обробка  Мочевин�К6 насіння (для
отримання добрих сходів), потім � на початку цвітіння, в фа�
зі 5�6 листків, оприскуємо 1% водним розчином К1 в нормі 1
літр на гектар та на момент формування зав'язі, по першій
кісточці, оприскаємо повторно К1. По побурінню першого
помідора оприскуємо К2 в нормі 2 літра на гектар. Добриво
К2 � прискорює та вирівнює фон. Майже одночасно дозріва�
ють усі помідори. Приблизно по 250�300 тон помідорів в
день здаємо на "Сандору", при цьому браку маємо ну пів�
процента. Обробляємо К2 не одразу все поле, а поетапно, з
перервою в тижні два, щоб не все поле одразу созрівало, а
участками. Це полегшує збір, немає втрат. 

Доктор с/наук, ИЗЮР УААН,  І.П. Бугаєва 

Випробовані у нас в Інституті препарати серії Мочевин К
(НВО "Агронауковець", Капелюш Олександр Іванович) дозво�
ляють не тільки покращити  врожай  картоплі, але й знизити
зараженість клубнів такою хворобою як парша звичайна. Зок�
рема, комплексне застосування МК�6 (обробка  клубнів), МК�
1 (оприскування рослин в період всходів) та МК�2 (оприску�
вання рослин в фазу бутонізації) захищає на 100% клубні та�
кого нестійкого до парші сорту картоплі як Незабудка. 

Крім того й солідна прибавка врожаю: від 3�х до 5�ти тон
картоплі високої якості й всього лише � за 100 гривень!

Бураков І.І., вчений агроном, позаштатний коррес�

пондент журнала "Агрохімія".

Вітчизняний препарат "Мочевин�К1" представляє собою

втілене  відкриття наших вчених про потужний сумарний
вплив на рослинний організм композиції розчинних органіч�
них речовин зі строго розрахованим набором макро і мікро�
елементів, регуляторів росту та розвитку, необхідних для
рослин.

Саме він, нанесений на рослини у вигляді позакореневої
підкормки, ефективно нівелює дефіцит елементів живлення
на найближчий час, знімає стрес. Але найцікавіше в тому,
що до складу препарату "Мочевин�К" входить ще одна па�
тентована речовина � кріопротектор. Його вплив на фізіоло�
гічні процеси в підсумку призводить до того, що рослина на�
буває здатність нормально розвиватися при температурі на
4�6 ° С нижче, ніж це властиво конкретному сорту чи культу�
рі. Саме ті 4�6 ° С,  яких так часто не вистачає. При цоьму ціна
гектарної норми (1 л) � 43,2 грн. 

Кандидат хім. наук, директор Науково�інженерного

центру "АКСО" Національної Академії наук України Оль�

га Євстафієвна Давидова:

Проведені нами в 2008�2011 роках випробування добри�
ва Мочевин К1 доказує, що воно може стати "панацеєй", яка
значно покращить стан слаборазвинутих озимих зернових в
2012 році.

Готова це доказувати на любих рівнях: від міністра до
фермера.

Інститут захисту рослин УААН, с.н.с. Ярошенко Л.М: 

По нашим дослідам встановлено, що додавання в бако�
ву суміш до гербіциду 0,5 літра добрива Мочевін К2 забез�
печило прибавку врожаю ячменю, в середньому за 2007 �
2011 роки,  8 цн/ га  та покращило хімпрополку. 

Миколаївська академія аграрних наук  с.н.с. В. Ф.

Дворецький: 

Дослідами встановлено, що протруєння насіння соняш�
ника добривом Мочевін К6 нормою 2л на тону підвищує по�
льову схожість на 10,7�12,6%, прискорює появу сходів на 3�
5 днів, а підживлення добривом Мочевин К1 в фазі 3�5 лис�
тків в нормі 1л/га додає масу рослин майже на 100 відсотків
(див. фото 1 )

Слід мати на увазі, що добриво класу Мочевин�К по сво�
єму складу не має нічого спільного з стимуляторами типу Бі�
олан, Біомакс, Зеастимулін, Сезам, Трептолен, Радостим,
Реаком, ЕПАА, добривами карбамід, селітра та інш., а в ба�
кових сумішах з ними покращує їх та проводить через  мем�
брану клітини рослин.

"Високі результати показують досліди по сумісному зас�
тосовуванню регуляторів росту рослин та мікроелементів з
добривами класу Мочевин�К (К1, К2, К6). Збільшення вро�
жаю в  посівах соняшника  до 12 ц/га, озимого ріпака до
18ц/га, пшениці до 20ц/га. Ці дані були приведені в газеті

"Капітал Агро" №11 за 2010рік Кіровоградською досB

лідною станцією.

Промислова палата Європи в січні 2012 року провела са�
міт вчених, розробки яких допоможуть ліквідації економічної
Кризи. На цьому саміті керівника проекту по створенню доб�
рива Мочевін�К Капелюш О.І. нагороджено Міжнародним
орденом імені Королеви Вікторії. (фото 2), а підприємство
НВО "Агронауковець" (Україна) Орденом "Міжнародний
Знак якості" та статуєткою, що символізує бика, який витя�
гує Європу з кризи (фото з). 

Висновок:
Назріла необхідність коригування традиційних агротех�

нічних заходів для більш високих: якості продукції, врожаїв і
прибутку. 

Більш детальна інформація про добриво МочевинК і ди�
лерів НВО "Агронауковець" на сайті: agronauk.narod.ru

Директор В.П. Шеремет НВО "Агронауковець"

Супердобриво "МОЧЕВІН7К" Біопрепарат "Триходермін"та "Гаупсин"

Протягом останніх 15 років, завдяки застосуванню технологій та препаратів, розроблених НВО "Агронауковець",

фермерами України в посушливі роки вирощуються гарантовані врожаї ріпаку, кукурудзи, соняшнику, 

ячменю, пшениці, овочів. При цьому собівартість продукції зменшена вдвічі. 

Препарати Мочевин7К, Гаупсин та Триходермін можна замовити у регіональних дилерів НВО "Агронауковець":

Контроль Мочевин�К

Голова клубу ректорів Європи Вілл Гудфейер (злі�

ва) та Генеральний директор Європейської бізнес

Асамблеї Артур Петтін вручають нагороду.

Полл Бриг � голова торгово�промислової  Палати

(зліва) та Крістіна Хауел � виконавчий директор

торгово�промислової палати долини "Темза".

фото 1 

Дані по прибавці врожаю при застосуванні добрив Мочевин К в інших науково�дослідних установах

фото 2

м. Миколаїв � тел.: (0512) 58�17�52 �маг. "Ніса", смт

Снігурівка � тел.: (096) 429�58�97 � Ігор Вікторович,
м.Херсон � тел.: (0552) 49�22�09 � маг. "Зелений
Дім", (050) 593�79�95 � Олена Євгенівна (050)
6954248 � Олексій Григорович, смт Новотроїцьке �
тел.: (050) 177�85�48 � маг. "Насіння", м. Каховка �
тел.: (050) 494�08�60 � Тетяна Петрівна, м. Харків �
тел.: (050) 635�11�96 � Максим Миколайович, (050)
300�63�90 � TOB "Юнітек", (050) 973�68�32 � Вадим
Олександрович, м. Запоріжжя � тел.: (050) 486�10�16
� Олександр Юхимович, м. Мелітополь � тел.: (098)
493�89�58 � Сердюк Наталія, м. Кіровоград � тел.:
(098)432�81�35 � Борис Васильович, м. Одеса � тел.:
(067) 9356987 Михайло Михайлович, м. ДніпропетB

ровськ � тел.: (067) 560�64�03 ФГ "Олександр"; (067)
565�89�49 ЗАО "Сплав", м. Полтава � тел.: (050) 613�
69�18 � Володимир Сергійович, м. Луганськ � тел.:

(050) 496�07�74 Віктор Олексійович,  м. СтароB

більськ � тел.: (066) 935�17�26 � Микола Кирилович,
м. Сімферополь � тел.: (050) 666�08�98 � "Універсал
Агрозахиіт", м. Київ � тел.: (050) 526�36�93 � Василь
Андрійович  (044) 592�58�37 � ПП "Колос", м. Львів �
тел.: (067) 308�31�04 � Маркевич Роман, м. Суми �
тел.: (050) 279�15�13 � Віктор Ананійович, м. НікоB

поль � тел.: (095) 017�22�76 � Сергій Євгенович, м.

Тернопіль � тел.: (068) 105�35�75 � Віталій, м. Токмак

� тел.: (067) 617�06�39 � Анатолій Федорович, м. Біла

Церква � тел.: (050) 410�52�54 � "Хімгрупа", м. ГеніB

чеськ � тел.: (067) 552�81�78 � Володимир, м. ДоB

нецьк � тел.: (095) 229�94�50 � Ульченко, м. Вінниця �
тел.: (0432) 53�50�37 � Ігор Петрович, м. Умань � тел.:
(097) 467�83�19 � "Фенікс�М", м. Кривий Ріг � тел.:
(0564) 40�16�63,  м. Чернівці � тел.: (097) 883�12�76
Андрій Миколайович.

фото 3
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