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ПУЛЬС З'ЇЗДУ
14 лютого 2012 року відбувся ХХІІ)й з'їзд Асоціації фермерів та приватних зем)

левласників України. Фермери зібралися на свій щорічний форум щоб обговорити

свої проблеми, почути представників Держави та намітити шляхи свого розвитку на

майбутній період. Головні пропозиції враховані в Ухвалі з'їзду, яку ми друкуємо у

нашому виданні. Окрім цього, ми хочемо запропонувати читачам ознайомитися з

найбільш цікавими виступами делегатів та гостей. Читайте про це на сторінках 2)4.

Зала з'їзду під час голосування

Право на голос

Делегати фермерського з'їзду з усіх куточків України

Нерідко від селян можна почути скар�
ги щодо незадовільного стану їхніх сіл та
господарств: поля не повністю засіяні,
кормів не вистачає, пальне для сільгос�
пмашин дороге. А та продукція, що виро�
щується на власних городах не приносить
високого прибутку через відсутність схем
збуту. Утім, за ініціативою Міністра аграр�
ної політики та продовольства Миколи
Присяжнюка та за підтримки Всеукраїн�
ської асоціації сільських і селищних рад в
Україні запрацював проект "Рідне село".
Його основна мета � створити на селі ста�
більне економічне підґрунтя для розвитку
сільського господарства та розвитку сіль�
ських територій. 

Майже  кожен селянин вирощує на
власних городах овочі та фрукти, утримує
дрібну та велику худобу й птицю.  Що�що,
а голодним у селі  ніколи не будеш. Утім,
як то кажуть, не одним хлібом живе люди�
на і тому вирощують свою продукцію се�
ляни й для продажу. Однак покупцями пе�
реважно стають посередники, які заде�
шево скуповують плоди  кропіткої праці. 

Аби надати можливість селянам отри�
мувати достойні доходи від своєї продук�
ції, уникнути збитків від псування незатре�
буваних залишків  та обійти меркантильні

інтереси посередників, Міністерство аг�
рарної політики та продовольства разом із
Всеукраїнською асоціацією сільських та
селищних рад (ВАССР) зініціювали ство�
рення сільгосппідприємств, які займалися
б розвитком тваринництва  та рослинного
напрямку виробництва в селах. 

"Скажімо, є підприємство, яке займа�
ється виробництвом та реалізацією
м'яса, проте, йому бракує площі та робо�
чих рук. І є селяни, яким потрібні гроші і
які мають можливість вирощувати тва�
ринницьку продукцію. Інвестор надає
молодняк, корми, ліки, а селянин відго�
довує поголів'я, а потім реалізують його
інвестору. Таким чином, створення сіль�
госппідприємства вирішує проблеми
всіх" � зазначив фінансовий експерт
ВАССР Олексій Скупенько, коментуючи
проект "Рідне село". 

З його слів, засновниками сільгос�
ппідприємства можуть стати навіть кілька
селян. ВАССР обіцяє допомогти у підго�
товці необхідних документів, реєстрації та
пошуку інвесторів, оскільки джерела фі�
нансування цієї програми � держава, Мі�
нагрополітики, донори країн ЄС та інші
фонди. 

"З боку інвесторів вже радо відгукну�

УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ СТАНУТЬ

ЗАМОЖНІШИМИ В "РІДНОМУ СЕЛІ"

лися львівський оптовий ринок "Шувар"" �
повідомив експерт.

На сьогодні вже є перші результати
проекту "Рідне село". Зокрема за два ос�
танні місяці на Волині зареєстровані това�
риства з обмеженою відповідальністю в
селах Скобелка та Рачин Горохівського
району, Холопчі Локачинскього району,
Білосток Луцького району та в селі  Мако�
вичі Турівського району.  Зазначені під�
приємства переважно займаються тва�
ринництвом і рослинництвом. Очікується,
що вже у 2013 році буде створена ціла ме�
режа сільських  підприємств, які сприяти�
муть розвитку українського села.

Для впровадження відповідного про�
екту фахівці вивчили досвід Польщі, Ту�

реччини та Китаю, після чого був розроб�
лений український проект "Рідне село" з
урахуванням національних особливостей.

Міністр Микола Присяжнюк відзначив,
що село є основою розвитку сільського
господарства , тож подібні проекти спри�
ятимуть економічному процвітанню сіль�
ської місцевості та зайнятості населення.

"Сьогодні Президент чітко поставив
завдання, щоб за бажанням збільшити
показники в сільському господарстві, ми
не втратили платформу аграрного сек�
тору � село. В українських селах живе
33% населення або ж 14 мільйонів укра�
їнців, і я вважаю, що це наше досягнення
і ми повинні це зберегти", � підкреслив
Міністр.
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ПУЛЬС З'ЇЗДУ

Дмитро Українець, 

голова  обласної АФЗУ Рівненської обслаті:

"Сьогодні на з'їзді ми перегортаємо ще одну сторінку
нашого життя, нашої нелегкої селянської праці. Сьогодні
у цьому залі зібралася гордість нашого українського се�
ла. Сьогодні завдяки фермерам та приватним землев�
ласникам є село і є Україна. Адже завдяки саме нам ви�
конується продовольча програма, яка забезпечує  про�
довольчу безпеку нашої держави на внутрішньому ринку.
Зокрема, фермери та приватні землевласники Рівнен�
щини постачають на нього 80% всієї сільськогосподар�
ської продукції, більше ніж 95% картоплі та овочів, 50%
зерна і цукрових буряків. Рівненські фермери одержують
по 90 й більше центнерів з гектара хліба, хоча наша об�
ласть і не зернова. по тисячі центнерів овочів, по 500�600
центнерів з га картоплі та буряків. Нонсенс: здавалось би
треба радіти, а на душі сумно… Тому дуже хочеться, що�
би там, у "верхах", нас не тільки слухали, а й почули. Ша�
новні представники влади, депутати, пане Міністр! Як ми
можемо радіти вирощеному та виробленому, коли найс�
трашнішим головним  селянським болем стала реаліза�
ція продукції. А як нам виживати за цінового "шарахан�

ня"? Зокрема. На кінець 2010 року кілограм капусти у ці�
ні був рівен кілограму сала! Безглуздість, чи не так? Зате
нинішньої зими з овочами все навпаки. Хочете приклад?
Один із супермаркетів у нашій області вирішив платити
фермерам�овочівникам за доставлену до місця продажу
відбірну капусту по…29 копійок за кілограм! Це тоді як
тільки собівартість її сягає 80 копійок, плюс  вантажно�
розвантажувальні роботи, перевезення… Як Ви оціните
ситуацію, що склалася. пане Міністр? 

Над проблемою перевиробництва, звичайно ж, заду�
мується обласна адміністрація, однак, схоже, без "мініс�
терської допомоги" нам не обійтися. Можливо, Ви допо�
можете проторити шлях на зовнішні ринки? Користую�
чись нагодою, від імені селян Рівненщини хочу почути
відповідь ще на ось такі запитання: чому ніяк не прийма�
ється закон щодо єдиного податку, який пропонує Асоці�
ація фермерів? Чому ціни на промислову продукцію �

сільгосптехніку, добрива, пальне зростають в геомет�
ричній прогресії, а  селянський труд доходить до повно�
го знецінення?

…Акцентую увагу на тому, що нині найбільше болить
нашому поліському регіону, який включає в себе 6 об�
ластей країни. 60�70% наших меліоративних систем, бу�
дованих ще за радянського часу, не працює. Сотні гекта�
рів земель через це заростають чагарниками та бур'яна�
ми. Хто це зупинить?

І останнє запитання до Міністра Міністерства агропо�
літики. Тисячі селян, які мають пай, або ведуть селянське
господарство, тепер не мають трудового стажу. А зна�
чить, не будуть мати і належного пенсійного забезпечен�
ня. Ми, фермери та приватні землевласники Рівненщини
винесли на розгляд "верхів" питання про  зміни у Законі
про селянське господарство. Однак якоїсь конкретної
відповіді від державних мужів поки�що не отримали…"

Іван Якуба, голова обласної Чернігівської АФЗ:

"Дуже обтяжливою для нас, фермерів, є процедура
звітності та сплати податків. Від імені тисяч селян пропо�
ную наступний порядок: робити сплату за 1 гектар коли
посіяв і коли зібрав на ньому урожай. Сплата податків по�
винна вестись від одного гектара. І не треба нам… "вига�
дувати велосипеда"…

Хочу також продовжити болючу тему, підняту моїм ко�
легою з Рівненщини, щодо соціального захисту селян.
Адже згідно різних рішень та постанов на найвищому рів�
ні, прийнятих ще у 2005 році, фермери та члени фермер�
ських господарств залишились поза соціальним страху�
ванням. Їх , ніби то і з благою метою, було переведено на
добровільне страхування. Обумовлювалось,. що для
цього керівникам фермерських господарств потрібно
робити щоквартальні звіти. Однак, ця документальна
"процедура", а відвертіше � волокита, не сподобалась
керівникам фермерських господарств, у яких, часом,
кожна хвилина на рахунку. Працювати треба, а не папе�
ротворчістю займатися! Щоб якось вийти з такої достат�
ньо туманної ситуації, ми надіслали до Мінагро свої про�
позиції. Однак, вони були визнані "недоцільними"…

…А ще хвилює фермерів Чернігівщини, та й не тільки,
по нинішній час позитивно не вирішене питання проїзду
сільськогосподарської техніки по шляхах країни. Адже
тільки�но якихось  півсотні метрів проїхав по дорозі фер�
мерський трактор з плугом чи комбайн � відразу ж тут як
тут, ніби з�під землі з'являється широковідомий даішник
сержант Петренко: "Ніззя! Штраф!"… Тому вкрай необ�
хідно розв'язати оцю надуману проблему з вільним пере�
суванням сільгосптехніки по дорогах держави хоча б у
періоди польових робіт: весняних, жнив, осінніх. І треба
зробити так, щоб фермер мав можливість отримати доз�
віл на пересування тракторів чи комбайнів у себе у райо�
ні. А не мчав "утрясати справу" до Києва…

Чернігівська область, як і Рівненська, теж потребує
відновлення меліоративних систем, проведення грун�
товного комплексу робіт по знекисленню грунтів. Від
цього лиха вже потерпає понад 70 відсотків сільськогос�
подарських угідь. Чернігівські землі катастрофічно втра�
чають родючість. То ж невже треба чекати, доки показ�
ник закислення сягне 99 відсотків?!"

Анатолій Мендрик, 

голова обласної АФЗ Хмельницької області:

"Фермерам Хмельниччини болить наступне: через лі�
чені тижні розпочнуться весняні польові роботи. А ціни на
мінеральні добрива та пальне продовжують зростати з
кожним днем. Якщо минулого року ще велась мова про
придбання їх за пільговими цінами, то нинішнього � поки
що мовчання… Просимо, кричимо: треба забезпечити
укладення форвардних контрактів з Аграрним Фондом у
найближчі дні, в кінці лютого на початку березня.  У трав�
ні вони будуть запізнілими. Недарма ж мовиться: "Доро�
га ложка до обіду"…

А ще фермери Хмельниччини кажуть: треба перегля�
нути питання щодо термінів повернення кредитів. Адже
фермерське господарство середнього статку дуже часто
не може повернути позичку за один календарний рік. Не�
обхідно також збільшити фінансування фермерським
господарствам, повернути фінансування на безповорот�
ній основі на будівництво та реконструкцію тваринниць�
ких приміщень, прибравши геть ганебний "указ" про те,
що допомога буде надаватися лише тим, хто має на ут�
риманні не менше 300 голів великої рогатої худоби чи
1200 свиноматок…Цей же "указ" добряче насолив не
тільки фермерам�тваринникам. Згідно його постулатів
фермери�землероби теж можуть мати певні пільги та
відшкодування, якщо придбають потужну та дорогу тех�
ніку. Виходить, � у кого вистачило сил зібрати грошенят
на придбання менш потужної залишаються в програші.

Тобто, якщо ти за певних обставин став біль�менш силь�
ним � тоді й підтримку маєш, а якщо тільки започаткував
власну справу, то й маєш від держави… кукиш у кишені…"

Сергій Рибалко, кандидат економічних наук, зас)

тупник голови Херсонської обласної АФЗ (виступ

Сергія Вікторовича у письмовій формі передано на

детальне ознайомлення Міністру Агрополітики пану

Присяжнюку):

"З 1 січня нинішнього року вступила у дію постанова
Кабінету Міністрів України №1185 від 31 жовтня минуло�
го року "Про внесення змін до Методики нормативної
грошовоїх оцінки земель сільськогосподарського приз�
начення та населених пунктів", згідно з якою застосову�
ється додатковий коефіцієнт 1, 756, що за попередніми
розрахунками призведе до додаткових витрат аграріїв
на орендну плату у розмірі 4,4 мільярда гривень у цьому
році. Розглянемо наслідки.

НЕГАТИВНИЙ: Збільшення фінансового наванта�
ження на 1 гектар сільгоспугідь відповідно підвищенню
собівартості аграрної продукції, а значить зменшенню її
конкурентоспроможності на світових ринках.

За даними Держкомзему за 2010 рік середня орен�
дна плата за 1 гектар землі була 316 гривень. Що склада�
ло 2,3% від її нормативної грошової оцінки. Минулого ро�
ку майже всі господарства України переуклали договори
на 3 відсотки, що становить 405 гривень. Середня уро�
жайність озимої пшениці за останні роки � 22,8 центнера
з гектара. Множачи 1500 гривень за продану тонну хліба
отримуємо 4230 гривень надходжень з одного гектара.

Середня урожайність соняшника за останні роки � 11
центнерів з гектара. Тонна насіння коштує 3200 гривень.
У підсумку маємо 3500 гривень з гектара. Тобто оренда
плата складає близько 10% від вартості вирощеного. Та�
ка плата є і в Європі. При надходженнях до 2500 євро з
гектара орендна плата доходить до 600 євро з га. Але
фермери все рівно сплачують десяту долю, тому що єв�
ропейські держави дотують по 300�500 євро за кожен
гектар.. У нас же, в Україні, збільшення в 1,756 раза під�
вищить орендну плату до 790 гривень з гектара. У склад�
ний рік при врожаї 15 центнерів з гектара аграріям дове�
деться сплачувати орендодавцям 35% від урожаю. Це
призведе або ж до банкрутства фермерів, або ж до того,
що вони з орендодавцями не розрахуються. Запрацю�
ють тіньові схеми оренди, за якими нині використовуєть�
ся 15 % земель.

ПОЗИТИВНИЙ: Збільшення нормативної грошової
оцінки поповнить місцеві бюджети за рахунок прибутко�
вого податку на 46 гривень (без 7 коп.) з одного орендо�
ваного гектара, якщо брати вартість оренди 405 гривень.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ: Нині земельний податок
на 1 гектар ріллі складає близько 15 гривень. Якщо збіль�
шити податок у 4 рази і підвищити на таку ж суму фіксо�
ваний сільськогосподарський податок, то з гектара от�
римаємо додатково ті ж самі сорок п'ять (з копійчаним
гачком) гривень. Але до місцевих бюджетів надійде на
35% коштів більше, тому що в країні лише 65% землі
орендується, а 35% обробляється самостійно. При
збільшенні податку на землю у 4 рази і підвищенні на та�
ку ж суму фіксованого сільськогосподарського податку
місцеві бюджети отримають на 63% доходів більше, а аг�
раріям, які працюють у правовому полі, зменшиться на�
вантаження на 261 гривню з гектара.

Тому фермери Херсонщини вносять на розгляд Каб�
міну наступні пропозиції:

� Внести доповнення до Постанови КМУ №1185 від 31
жовтня 2011 року "Про внесення змін до Методики нор�
мативної грошової оцінки земель сільськогосподарсько�
го призначення та населених пунктів", виключивши з неї
землі сільськогосподарського призначення.

� Збільшити ставку податку на землі сільськогоспо�
дарського призначення у 4 рази і підвищити на таку ж су�
му  фіксований сільгоспподаток.

Концертна програма перед початком з'їзду

Сергій Рибалко, 

фермер Херсонщини, 

запропонував своє 

бачення, як вирішити 

проблеми галузі

Нагороди кращим фермерам від Міністра

аграрної політики та продовольства України

З'їзд оголошено відкритим
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Ми згодні платити за кожен гектар сіль�
госпугідь значно більше, але орендна пла�
та повинна залишитись такою, як була."

Микола Присяжнюк, 

Міністр аграрної політики України:

"Добре знаю, що у вас, шановні селя�
ни, дуже часто все залежить не тільки від
найсучасніших технологій та найновішої
техніки, а й від її величності Природи та
погоди та правильності політики, яку ве�
дуть Уряд, Верховна Рада та всі гілки ви�
конавчої влади….Для нас, аграріїв Украї�
ни, є одна особливість, яка можливо й не
притаманна іншим розвинутим країнам.
Це те, що у нас у селах проживає третина
населення держави, 14 мільйонів чоловік.
Багато хто з різного роду експертів вва�
жає: економіка нашого аграрного сектору
не може витримати такого ресурсного
людського навантаження. Адже у передо�
вих країнах у агросекторі зайнято лише до
5 відсотків населення. Говорять, що це
недолік нашої держави.

Моя думка � це позитив і приорітет! І
ми повинні його використовувати…. Сьо�
годні сільське господарство, продукти
харчування стають інструментом у полі�
тичних торгах…Ринки сільгосппродукції
здобуваються силою політичних амбіцій.
Зовнішній ринок � це жорсткий і жорсто�
кий вже відрегульований ринок. От гово�
рять. Що у світі голодує десь мільярд двіс�
ті мільйонів людей.  Їх кількість буде зрос�
тати. Але це зовсім не значить, що зовніш�
ні ринки зустрінуть нас з обіймами, забе�
руть нами вирощене і вироблене. Як то ка�
жуть, "з руками і ногами". Ситуація така:
країни, які спроможні сплатити за продук�
ти харчування, виробляють їх самі.  Краї�
ни�донори від Організації Об'єднаних На�
цій, які закуповують продовольство для
країн, які не спроможні себе прогодувати,
закуповують вже згадане продовольство у
таких же країн�донорів… Зовнішній ринок
� він вже давно врегульований. Думка про
те, що мовляв, ми прийшли, запропонува�
ли кращу ціну і все у нас пішло добре �
згубна. Однак, ми докладаємо усіх зусиль.
Щоб проторувати на зовнішні ринки світу у
власний шлях. Минулого року, зокрема,
нам вдалося збільшити обсяг зовнішньої
торгівлі, розширити географію. Зокрема,
на 2,8 мільярда доларів української сіль�
госпродукції надійшло до країн Євросою�
зу, які ще не так давно кричали, що мов�
ляв, у нас і технології застарілі, і ще там ба�
гато чого не так… Три з половиною мі�
льярди доларів склав минулого року тор�
говий експортний баланс з Росією. І про�
давали ми не тільки зерно. Воно зайняло
лише 30% продажу. Все це означає � на�
ша продукція має попит. Додам � сільське
господарство України, завдяки ферме�
рам, стало рентабельним.

Що ж стосується диспаритету цін… Це
питання ми тримаємо на контролі. Внут�
рішнє регулювання цін на сільгосппродук�
цію є одним із найважливіших.  А правиль�

но їх регулювати дуже не просто. Адже ук�
раїнський покупець часто вимагає: подай
но мені продукти подешевше! Ось так і
починає зростати імпорт, коли в угоду по�
купцеві доводиться завозити овочі, фрук�
ти, продукцію тваринництва. Своя ж кар�
топля у стократ краща, однак декому по�
дай аби дешевше…А ще біда у тому, що
сільськогосподарський ринок у переваж�
ній більшості випадків реагує на певну си�
туацію із значним запізненням. Так, зок�
рема, й "народилася" тогорічна гірка істо�
рія із завезенням китайської гречки…

…На сьогодні над забезпеченням кра�
їни продовольством працюють як велико�
товарні виробники � агрохолдінги, агро�
фірми, так і фермерські та селянські гос�
подарства. Запевняю: ми не будемо руй�
нувати жодну з форм господарювання.
Нинішнього року всю свою підтримку
спрямуємо  для зміцнення фермерських
та селянських господарств. Допомога на�
даватиметься не тільки крупним госпо�
дарствам, а й тим фермерам, які утриму�
ють лише 10 голів худоби, тим селянам�
одноосібникам, які на власному обісті ут�
римують 3 корови…"

Далі у своєму виступі Міністр говорив
про роль сільськогосподарських обслуго�
вуючих та заготівельних кооперативів, по�
дякував фермерам та приватним землев�
ласникам за активну участь у обговоренні
земельної реформи. Завірив, що у цьому
питанні не буде ніяких швидких рішень.
Така вказівка Президента. До того ж Ми�
кола Володимирович підтримав позицію
безкоштовної передачі у власність фер�
мерам земель, раніше наданих їм у пос�
тійне користування. Пообіцяв він і деталь�
но вивчити питання щодо доцільності
збільшення нормативної грошової оцінки
землі, а також коротко, але змістовно від�
повів на запитання делегатів ХХІІ фермер�
ського з'їзду.

Наталія Королевська, 

депутат Верховної Ради:

"Дякую вам, фермери та приватні зем�
левласники за вашу небайдужість, за вашу
активну участь у акціях під стінами Вер�
ховної Ради та Кабміну, коли дехто нама�
гався якомога швидше пропхнути в дію
недолугий Закон про продаж землі. Щодо
її продажу скажу так: дива від наших полі�
тиканів та олігархів у депутатських фраках
чекати не треба. Треба пам'ятати: вас, іс�
тинних трударів і господарів землі � тисячі.
Вірю � ви не дозволите продати землю, ви
відстоїте свої закони, не будете маріонет�
ками і рабами у новоукраїнських глитаїв. А
ми, чесні депутати Верховної Ради завжди
підтримаємо вас. Ми завжди з вами!"

Користуючись нагодою Наталія Юріїв�
на вручила Почесні грамоти Верховної
Ради за звитяжну селянську працю кра�
щим фермерам України � Леоніду Кири�
ченку, Анатолію Довганю, Івану Андрійчу�
ку, Григорію Дем'яненку та Григорію На�
конечному.

Олег Ляшко,

депутат Верховної Ради:

"Чому на свій з'їзд ферме�
ри прийшли без вил? Нам пот�
рібно всім з вилами іти до
Верховної Ради, показати їх
декому, щоб отой дехто прий�
мав правильні рішення…
Проблеми села для мене, ко�
лишнього тваринника  колгос�
пу "Прогрес" Білокураківсько�
го району Луганської області,
не новина і не дивина. Тому
кажу відверто?: так званий
"ринок землі � це звичайні�
сіньке дурилово! Якщо ми
магнатам дозволимо нас оду�
рити � Україна не зможе про�
годувати себе! Ми нині вже
завозимо різний імпортний
непотріб. Та це ж ганьба! Не�
обхідно круто змінювати політику. Ринок змлі може діяти лише на умовах оренди…

Дуже погано те, що 200 депутатів Верховної Ради не хто інший, як трутні, які за весь
час своїх засідань жодного законопроекту не подали на розгляд. Наша група депутатів
Верховної Ради для полегшення життя селянства України на найближче майбутнє ста�
вить перед собою вирішення таких питань:

� зниження процентних ставок за кредитами;
� обмеження іморту сільгосппродуктів;
� радикальне зниження податків на селянина"

Іван Заєць, депутат Верховної Ради:

"За всю свою історію фермерство не мало більш важкого стану ніж зараз. Раніше
проти вас була комуністична система � ви вистояли.А тепер проти вас Уряд, олігархи,
іноземний капітал та його лобісти. У цих умовах немає перспектив для фермерства!

…Головне питання: яким буде базовий тип ведення сільського господарства? Вес�
ти його базі фермерських та селянських господарств чи латифундій? Я упевнений: ли�
ше на базі фермерських та селянських господарств!… 

Треба відтермінувати прийняття Закону про ринок землі. Бо ж по цьому "закону"
олігархи вже підготували документи на захоплення земель. Під їхнім прицілом нині зна�
ходяться 12 мільйонів гектарів невитребуваних паїв…Не дозволяйте пихнути себе у
манівці земельної  реформи,  розрахованої лише на збагачення багатіїв! Земля повин�
на залишитися у руках українського селянина!"

Перед учасниками з*їзду також виступили і висловили свої думки та пропо)

зиції голова української аграрної конфедерації Леонід Казаченко,заступник го)

лови обласної АФЗ Вінницької області Володимир Дишкант, голова обласної

АФЗ Запорізької області Анатолій Довгань, голова Агросоюзу України Геннадій

Новиков, віце)президент АФЗУ Ярослав Кардаш, фермери Леонід Кириченко

та Григорій Наконечний. Аплодисментами супроводжувався виступ  Почесного

президента АФЗУ, президента Союзу сільськогосподарських кооперативів Ук)

раїни Івана Томича.  Найцікавіше з їхніх промов ми вкористаємо у наступному

номері "Фермера України". На закінчення з'їзду делегати від фермерських та

селянських господарств України прийняли відповідні рішення.

Колишній тваринник колгоспу "Прогрес", а
нині депутат Верховної Ради України Олег Ляшко,
з селянським знаряддям праці на трибуні з'їзду ...

Туроператор "САКУМС"  пер. Т. Шевченко 7/1, оф. 8, 01001 м. Київ            

факс +38 (044) 279-97-86  тел. + 38 (044) 279-97-87 тел. + 38 (044) 279-97-88

Сайт: www.sakums.com.ua Ліцензія AГ № 580571 діє до 03.10.2013 г.

Дата виїзду з Києва: 17.03 (документи подати до 26.02)  

7.04* (документи подати до 15.03) 

День 1: Виїзд потягом з Києва до Львова. 
День 2: Прибуття до Львова. Посадка в комфортабельний автобус. Виїзд до Поль�

щі. Перетин кордону. Переїзд до Німеччини. Ночівля в готелі на території Німеччини.
День 3: Сніданок. Прибуття до Амстердама після 15:00. Розміщення в готелі. Ог�

лядова екскурсія "Казкове місто Амстердам" 
День 4: Сніданок. Відвідання молочної ферми, де вам розкажуть і покажуть що�

денний процес роботи ферми. Потім відвідини другої молочної ферми, де вам теж
розповідять і покажуть щоденний процес роботи і виробництва молока, а також да�
дуть відповідь на всі ваші питання.

День 5: Сніданок. Відвідання третьої ферми, де міститься велика рогата худоба і
вирощуються сільськогосподарські культури такі,  як картопля тощо. Вам розкажуть
і покажуть щоденний процес роботи ферми, виробництво сиру, кефіру, молока.

День 6: Сніданок. Вільний день в Амстердамі. Увечері нічний переїзд до Польщі.  
День 7: Прибуття до Вроцлава. Поселення в готелі. Оглядова екскурсія по Вроц�

лаву. Вільний час. Нічліг.  
День 8: Виїзд в Україну. Перетин кордону. Прибуття до Львова. Виїзд поїздом до  Києва.
День 9: Прибуття до Києва.
Залежно від потреби оглядові екскурсії в 3�й, 6�й, 7�й  день можуть бути замінені

відвіданням ферми, кооперативу або  взагалі виключені з програми.

ТУР ДО ГОЛЛАНДІЇ.  

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГИ МОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. 

ВАРТІСТЬ ТУРУ: 580 євро   * при виїзді 07.04 доплата 60 євро до вартості. 

У вартість туру входить:  � проїзд автобусом по маршруту;  � мешкання в готелі
2�3* по маршруту (розміщення двомісне);  � харчування; � сніданки за програмою;
� медична страховка;  � супровід керівника групи.

У вартість туру не входить:  
� З/д проїзд Київ�Львів�Київ (450 грн. купе, 350 грн. плацкарт); 
� Факультативні програми і вхідні квитки; � Обіди і вечері інше дод. харчування; 
� Проїзд на громадському транспорті;  � Консульський збір � 65 євро 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР: 
Кузів Тарас  097 700 08 80, visa@sakums.com.ua 

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ

У номері  3  газети "ВісникФермер України" від 14 лютого 2012 року було

помилково розміщено інформацію Головного управління Держкомзему у Київській

області яка відноситься до періоду  лютого 2011 року.

Приносимо свої вибачення та нагадуємо, що з 06.12.2011 р. �  обов'язки

начальника Головного управління Держкомзему у Київській області виконує

Горбачов Олександр Михайлович.

Редакція газети "Вісник Фермер України".

За словами в.о. начальника Головного управління Держкомзему у Київській об�
ласті, лише протягом січня поточного року державні реєстратори області зареєс�
трували та видали 4 991 державних актів на право власності на земельну ділянку,
56 державних актів на право власності юридичним та 17 держактів фізичним осо�
бам. Окрім того, було видано 17 державних актів на право постійного користуван�
ня землею, зареєстровано 472 договори оренди землі, та здійснено проставлян�
ня 1002 відміток в державних актах про перехід права власності. 

За цей період фахівці територіальних органів земельних ресурсів відкрили По�
земельну книгу на 6 555 земельних ділянок, видали 953 витяги з Поземельної кни�
ги для здійснення трансакцій із земельними ділянками.  

Загалом в доробку землевпорядної служби області 7 508 правовстановлюючих
документів на землю, виданих протягом місяця, що минув, � підкреслив Олександр
Горбачов.

ВАГОМІ ЗДОБУТКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ СЛУЖБИ КИЇВЩИНИ
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Заслухавши і обговоривши питан�

ня порядку денного, делегати ХХІІ

з'їзду Асоціації фермерів та приват�

них землевласників України 

КОНСТАТУЮТЬ:

� незважаючи на поодинокі кроки, що
робляться владою в напрямку реформу�
вання аграрного сектора, головними
чинниками кризових явищ у сільській
місцевості і надалі залишаються недос�
татність державної політики щодо роз�
витку сільських територій, відсутність з
боку держави підтримки малого та се�
реднього аграрного підприємництва, ко�
рупція, соціальна незахищеність та без�
робіття сільського населення. Низка ос�
танніх урядових ініціатив у сфері аграр�
ної політики, включаючи прискорення
земельної реформи, не завжди узгоджу�
ються з реальними потребами мешкан�
ців села і не відповідають належним чи�
ном економічним інтересам сільгоспви�
робників. Більшість державних і регіо�
нальних програм, пов'язаних з розвит�
ком сільських територій, мають пере�
важно декларативний характер, або не
забезпечуються необхідними фінансо�
вими ресурсами, що ускладнює, а поде�
куди і цілком унеможливлює їхнє вико�
нання;

� для сталого розвитку  фермерства
необхідно терміново розробити довгос�
трокову стратегію. Відповідно до неї слід
прийняти низку законопроектів та нор�
мативно�правових актів (закони України
"Про основні засади державної аграрної
політики на період до 2020 року", "Про
внесення змін до Закону України "Про
державну підтримку сільського госпо�
дарства України", "Про Загальнодержав�
ну програму використання та охорони
земель", постанови Кабінету Міністрів
"Про Державну цільову програму роз�
витку агропромислового комплексу та
відродження сільських територій на пері�
од до 2020 року" і "Про Державну цільову
програму розвитку м'ясного та молочно�
го скотарства в Україні на період до 2020
року"), які на довготривалий період виз�
начать приорітети розвитку і порядок
державної підтримки;  

� необхідно створити систему іпотеч�
ного кредитування всієї аграрної галузі,
а також передбачити державну підтрим�
ку розвитку  виробничої і обслуговуючої
кооперації, запровадити сучасну систе�
му оцінки якості безпеки продукції, а та�
кож експортну стратегію сільськогоспо�
дарської продукції;

� перш за все змінити погляди щодо
запровадження ринку землі і прийняти
закон "Про обіг земель", де передбачити
функціонування прозорого ринку землі,
а також прийняти закони України "Про
земельні торги", "Про особливо цінні
землі", "Про безпеку продукції" та "Про
Земельний банк", що дозволить створи�
ти відповідні умови для забезпечення га�
рантованого права власності на землю, її
державної реєстрації та становлення
прозорих і чітких правил існування ринко�
вих відносин в Україні. Не менш важливо
створити електронний загальнодержав�
ний кадастр землі і земельно�інформацій�
ну базу даних, провести інвентаризацію
земельних ресурсів, удосконалити мето�
ди визначення грошової оцінки землі.

Виходячи з цих позицій, ХХІІ � й з'їзд
Асоціації фермерів та приватних землев�
ласників України  

УХВАЛИВ:

1) Роботу Ради та президента АФЗУ у
звітному періоді визнати задовільною.

2) Акт ревізійної комісії АФЗУ про фі�
нансову діяльність Ради АФЗУ за звітний
період затвердити.

3) Президентові і Раді АФЗУ, керую�
чись рішеннями ХХІІ�го з'їзду, спрямува�
ти діяльність Ради АФЗУ на покращання
роботи обласних та районних організа�
цій;

3.1.посилити організаційну роботу
для здійснення практичних заходів щодо
підвищення ролі і авторитету АФЗУ та її

регіональних структур, надавши їм мето�
дичну і практичну допомогу в забезпе�
ченні виконання ними статутних вимог
шляхом створення Радою Комітету з кон�
тролю за дотриманням статуту всіма
структурами АФЗУ та внесення змін та
доповнень до діючого Статуту АФЗУ.

4) Членам Ради, головам АФЗ АР
Крим, обласних та районних АФЗ, пос�
тійно здійснювати громадський контроль
за діяльністю місцевих органів влади.

5) Президенту АФЗ АР Крим, головам
обласних АФЗ під персональну відпові�
дальність організувати сплату членських
внесків поквартально та передплату га�
зети "Вісник.Фермер України" через від�
ділення "Укрпошти". 

6) Провести черговий звітно � вибор�
ний з'їзд АФЗУ 15 лютого 2013 року.

7) Президенту АФЗ АР Крим, головам
обласних АФЗ ширше застосовувати
комп'ютерні технології, розробити сайти
обласних та районних організацій, нала�
годити  обмін інформацією з виконавчою
дирекцією АФЗУ.

8) Затвердити кошторис АФЗУ.
9) Затвердити основні напрями діяль�

ності АФЗУ на поточний період (план за�
ходів АФЗУ на 2012 рік).

10) Головам обласних та районних
АФЗ направити листи до Президента,
Голови Верховної Ради та Уряду України,
Міністерства аграрної політики та продо�
вольства України з вимогою провести
всенародний референдум з питань за�
борони продажу земель сільськогоспо�
дарського призначення.  

11) Раді АФЗУ узагальнити подані
місцевими АФЗ пропозиції та з метою їх
реалізації підготувати звернення з нас�
тупними вимогами:

До Президента України:

� забезпечити виконання всіма гілка�
ми влади Законів України "Про пріори�
тетність соціального розвитку села та аг�
ропромислового комплексу в народному
господарстві", "Про фермерське госпо�
дарство", "Про особисте селянське гос�
подарство" та ряду інших життєво важ�
ливих законів для селян;

� доручити Уряду України: підготувати
законопроект, який передбачав би спро�
щену систему оподаткування шляхом
запровадження єдиного податку для
фермерських господарств;

� не допустити суттєвого збільшення
орендної плати за користування земель�
ними паями через багатократне підви�
щення нормативної грошової  оцінки
землі та розміру орендної плати за орен�
ду земель державної та комунальної
власності;

� ініціювати проведення Всеукраїн�
ського референдуму щодо заборони
продажу земель сільськогосподарського
призначення;

� законодавчо врегулювати захист
внутрішнього ринку від неякісних імпор�
тних продуктів харчування та забезпечи�
ти належний митний контроль за контра�
бандним ввезенням сільськогосподар�
ської продукції на територію України;

� розробити і запровадити комплек�
сну програму розвитку сільськогоспо�
дарської обслуговуючої кооперації; 

� при підготовці до відзначення дер�
жавними нагородами працівників сіль�
ського господарства обов'язково врахо�
вувати заслуги та досягнення фермерів у
галузі виробництва чи переробки сіль�
ськогосподарської продукції.

До Верховної Ради України:

� продовжити мораторій на купівлю�
продаж земель сільськогосподарського
призначення до проведення референду�

му щодо заборони продажу землі; 
� невідкладно прийняти Закон Украї�

ни "Про державний земельний (іпотеч�
ний) банк;

� внести зміни до Земельного кодек�
су України, якими надати фермерам та
членам фермерських господарств право
на безоплатну передачу у приватну влас�
ність земель, що були надані їм у постій�
не користування, чи довічне успадковане
землеволодіння, а також передбачити
надання громадянам України у приватну
власність до 100 га землі для створення
фермерських господарств та забезпечи�
ти належний контроль за її цільовим ви�
користанням;

� прийняти Закон України щодо на�
дання сільськогосподарським обслуго�
вуючим кооперативам статусу неприбут�
кових;

� внести  зміни до Закону України
"Про надра", зокрема до ст. 23 щодо ви�
користання фермерським господарс�
твами води без оформлення відповідних
дозволів;

� внести зміни до Закону України "Про
відходи" шляхом  вилучення положень
про гній як відходи виробництва, закрі�
пивши у законі норму гній � як продукт
виробництва;

� розробити і прийняти закон про
державний гарантійний фонд для фер�
мерських господарств (використовуючи,
для прикладу, досвід Литви);

� внести зміни до Конституції України,
де передбачити надання щорічної дер�
жавної підтримки розвитку сільських те�
риторій та нормативно визначити фер�
мерський устрій як основний напрямок
розвитку аграрного сектора економіки.

До Кабінету Міністрів України:

� відмінити Постанову Кабінету Мініс�
трів України від 11 лютого 2010 року №
164 "Про затвердження нормативів оп�
тимального співвідношення культур у сі�
возмінах в різних природно�сільськогос�
подарських регіонах";

� внести зміни до Постанови КМУ №
1102 від 25.08.2004 р., повернувши її в
редакції 2004 року;

� забезпечети через місцеві державні
адміністрації неухильне виконання поло�
жень Закону України "Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропро�
мислового комплексу в народному гос�
подарстві", "Про фермерське госпо�
дарство", "Про особисте селянське гос�
подарство" та інших законодавчих актів;  

� при внесенні змін до Державного
бюджету на 2012 рік передбачити кошти
для розвитку середніх та невеликих сіль�
ськогосподарських виробників та інф�
раструктури, соціальної сфери україн�
ського села в розмірі 1 млрд грн. включа�
ючи фінансування державних програм
підтримки фермерських господарств у
розмірі 500 млн. грн та 500 млн. грн для
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів через Український держав�
ний фонд підтримки фермерських госпо�
дарств; 

� забезпечити в Держбюджеті кошти
для  компенсації сільськогосподарським
товаровиробникам  витрат, понесених
ними на будівництво об'єктів соціально�
культурного та побутового призначення,
в тому числі за  попередні роки;

� визначити квоту імпорту сільсько�
господарської продукції, яка може ви�
роблятися в Україні та забезпечити на�
лежний митний контроль за контрабан�
дним ввезенням сільськогосподарської
продукції на територію України;

� на законодавчому рівні передбачити
диференційований принцип надання

державної підтримки сільськогосподар�
ським товаровиробникам, поклавши в
його основу принцип: чим більше госпо�
дарство � тим менша державна допомо�
га;

� розробити та запровадити програ�
ми державної допомоги фермерським
господарствам з розрахунку на 1га зем�
лі;

� розробити та законодавчо закріпити
спрощену процедуру відведення, проек�
тування та будівництва фермерами жит�
лових будинків, господарських будівель
та споруд для створення фермерських
господарств з відокремленими фермер�
ськими садибами на землях цих госпо�
дарств; 

� розробити та запровадити порядок
державного замовлення та виробництва
на сільськогосподарську продукцію
власного виробництва, що забезпечить
підтримку вітчизняного товаровиробни�
ка та продовольчу безпеку країни;

� доручити профільним міністерствам
організувати закупівлі державними уста�
новами сільськогосподарської продукції
безпосередньо від виробників; 

�. законодавчо врегулювати пересу�
вання сільськогосподарської техніки та
агрегатів автомагістралями в період се�
зонних польових робіт, де передбачити
сприяння в організації безпеки руху цієї
техніки з боку Державтоінспекції;    

� рекомендувати головам місцевих
державних адміністрацій включити пред�
ставників АФЗ до складу громадських
рад ОДА, а також колегій обласних, ра�
йонних управлінь агропромислового
розвитку. 

Здійснити заходи щодо:
1. створення механізму компенсації

сільськогосподарським виробникам вит�
рат пов'язаних зі сплатою транспортного
збору, який пов'язаний із придбанням
паливно�мастильних матеріалів;

2. встановлення ціни на оплату елек�
троенергії, газу та інших комунальних
платежів для фермерських господарств
на рівні тарифів для жителів села.  

Доручити Міністерству аграрної полі�
тики та продовольства України:

� розробити та подати КМУ проекти
актів державного регулювання щодо
сприяння фермерам у реалізації вироб�
леної продукції шляхом надання допомо�
ги в організації експорту овочевої та ін�
шої сільськогосподарської продукції; 

� передбачити укладення форвар�
дних контрактів з Аграрним фондом до
початку весняно�польових робіт;

� запровадити практику погодження з
АФЗУ запровадження мита на імпорт
сільськогосподарської продукції, що ви�
робляється в Україні;

� разом з Держспоживстандартом
вивчити пропозиції виноробів та подати
на затвердження Уряду проект постано�
ви КМУ про порядок атестації вина в до�
машніх умовах (доцільно використати
досвід Угорщини щодо надання приват�
ним виноробам "спецпатенту"), що доз�
волить збільшити надходження до бюд�
жету та врегулює проблему стихійного
ринку вина.

12) У випадку ігнорування даної Ухва�
ли, Всеукраїнська громадська організа�
ція "Асоціація фермерів та приватних
землевласників України" буде відстою�
вати свої права, гарантовані законами
України, всіма діями (відповідно до стат�
ті 44 Конституції України), включно із
всеукраїнськими страйками селян.

13. Дану Ухвалу направити Президен�
ту України, Голові Верховної Ради Украї�
ни, Прем'єр�міністру України, Міністру
аграрної політики та продовольства Ук�
раїни.

Головуючий,Президент Асоціації фермерів
та приватних землевласників України
М.Миркевич

Секретар, Юрисконсульт  АФЗУ
В.Горбачов 

Ухвала  ХХІІ з'їзду
Асоціації фермерів та приватних

землевласників України
14 лютого 2012 року м. Київ
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В ПЕРЕВАГАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ  
МОЖНА ПЕРЕКОНАТИСЬ ВЖЕ І НА УКРАЇНІ

В останні десятиліття людство почало все частіше пе�
рейматися проблемами енегретичної залежності гло�
балізованого світу.  Що буде, якщо?... Це запитання зву�
чить  дедалі частіше.  Що буде, якщо не буде більше наф�
ти? Не буде більше природного газу? Запаси природних
енергетичних ресурсів вичерпні!  На думку одних, до пов�
ного вичерпання запасів залишилось  одне або два деся�
тиліття, інші говорять, що століття. Ми могли б собі поду�
мати, що це вплине вже тільки на наших онуків, але це не
так! Ціни на  енергоносії  зростають  високими  темпами  і
навіть непотрібно зазирати у далеке минуле для того,

щоб пригадати болісні спогади дефіциту природного га�
зу. Ми постанемо перед проблемами , пов'язаними з де�
фіцитом енергоносіїв, коли насправді зіткнемося  з їх
нестачею, фактом  відсутності або неможливістю їх опла�
тити.  Людина шукає  шляхи вирішення цієї проблеми .
Для виробництва енергії  вона може скеровувати сили
природи, вітер, сонце, геотермальну енергію, енергію
хвиль та використовувати біомасу, яка є в навколишньо�
му середовищі. 

Гідро�, сонячні та вітрові електростанції є покращен�
нями, які потребують значних інвестицій, тим часом  біо�
маса оточує нас всюди. Побічні продукти, які виникають в
результаті сільськогосподарської діяльності та біомаса з
відходів життєдіяльності лісів, в основному піддаються
для використання  з ціллю виробництва тепла або елек�
трики.  Але ці ресурси вичерпні! В окремих країнах  Євро�
пи вже давно  вирощують енергетичну сировину, закла�
даючи плантації енергетичних культур.  Початкове  зрос�
тання енергетичних культур є надзвичайно швидким,  їх
збирають вже за 1�3 роки, а після збору врожаю, вони
повторно вступають у вегетацію дуже швидко � таким чи�
ном  є   безперервно поновлюваним джерелом енергії.

Урожайність (приріст біомаси) коливається від 10 до 30 т
/ га / рік сухої маси.  Спільною властивістю є те, що ба�
ланс вуглекислого газу дорівнює нулю, тобто під час зго�
ряння в атмосферу виділяється стільки вуглекислого га�
зу, скільки було абсорбовано в процесі  фотосинтезу в
період росту. Давайте подумаємо про те, що насправді
являє собою енергетична рослина, яка використовується
для виробництва біомаси? Це ідеальна сонячна батарея,
яка сама себе утворює і є бездоганним акумулятором, на
додаток  зв'язує CO2 і виділяє кисень.

Науковці в активному пошуку ідеальних енергетичних
рослин як серед  трав'яних  так і деревних культур швид�
кої ротації. Теплотворна здатність трав'яних енергетич�
них культур є  нижчою у порівнянні з деревними. На дода�
чу, такі трав'яні культури  містять  багато лужних компо�
нентів (особливо калію), вони є не зовсім підходящими
для спалювання в теплоелектростанціях. Крім того, такі
рослини мають високу зольність. При їх спалюванні утво�
рюється значна кількість сірчаної кислоти, яка може при�
вести до пошкодження опалювального обладнання.

Одже,  деревні енергетичні  рослини мають значну

перевагу.  Характерними для  них є висока теплотвор)

на здатність та низька зольність. Їх можна безпереш�
кодно використовувати як у  теплоелектростанціях так

і для домашніх котлів. Крім цього, вони служать сирови�
ною для виготовлення  гранул та брикетів.

Провідними деревними енергетичними рослинами
Европи є енергетичні верби,   в тому числі сорти швецької
селекції. У Швеції вже кілька десятиріч тривають  техно�
логічні експерименти та вивчення закладених  для вико�
ристання в енергетичних цілях плантацій верби.  Угорщи�
на перейняла технологію та успішний досвід використан�
ня швецьких сортів енергетичної верби близько  семи ро�
ків назад. В результаті цього, починаючи з  підготовки
ґрунту, посадки та  догляду  аж до збору врожаю доступ)

ною є чітко розроблена цілісна технологія. Ці сорти та

технологія вирощування є вже доступними і  в Україні.

Вирощування сортів енергетичної верби є характер�
ним для Європи і активно розвивається у таких країнах як
Швеція, Польща, Данія, Англія, Австрія, Угорщина.  Для
цих країн ця культура вже не розглядається як новинка.
Тут явище створення та вирощування енергетичних план�
тацій  є звичним явищем.  У Румунії почався процес ак�
тивного закладання енергетичних плантацій  на територі�
ях, які  граничать з електростанціями.  У Сербії програма
тільки починає набирати обертів,  тим часом, на Україні

ще тільки нещодавно вирішилось питання реєстрації

та виключних майнових прав на поширення сортів

швецької енергетичної верби.  
Виробництвом садивного матеріалу сортів енерге�

тичної верби та розробкою адаптованої для країн Східної
Європи технології займається наш партнер ТОВ " Гол�
ланд Алма" в Угорщині.  Правами на розмноження та по�
ширення цих сортів  на території України володіє ДП "Гол�
ланд Плант Україна". Вже і на  Україні закладена демонс�
траційна  плантація , на яку зможуть особисто подивитись
всі зацікавлені. 

Для вирощування енергетичної верби в основному
підходять всі сільськогосподарські землі, які не є занадто
важкими, не надто солоні , та не дуже вапняні.  Верби вит�
римують періодичне покриття водою, але не є водяною
культурою. Таким чином, верба виживає і на лугах та те�
риторіях з періодичним затопленням водою, де вирощу�
вання  звичайних сільськогосподарських культур є з пев�
них причин  ризикованим. Але вирощування верби на
чорноземних ґрунтах кращої якості та на гумусних піща�
них ґрунтах теж добре можна реалізувати , тому що на
ґрунтах кращої якості  верба дає набагато більший при�
ріст, і, отже, рентабельність вирощування верби на цих
типах ґрунтів може конкурувати з сільськогосподар)

ськими культурами.
Витрати на закладку одного гектара плантації енерге�

тичної верби  становлять приблизно 1650�1900 Євро. Ці
витрати  включають в себе підготовку, садивний матері�
ал, посадку, а також  витрати на догляд в перший рік та
витрати на збір врожаю. Перший урожай (через 2�3 роки)
принесе нам орієнтовно  2500 � 2600 Євро в залежності
від приросту, тому  при першому циклі зрізання прибуток
може скласти  400 Євро/га/рік. Прибутковість наступних
(2�3 річних) виробничих циклів  вища,  так як  закладені
плантації, з яких було зібрано врожай, знову йдуть у ріст і
дають значний приріст енергетичної сировини,  і на цей
раз під час збору врожаю, рентабельність коливається від
600 до 1000 євро / га / рік. Однак, як і у випадку вирощу�
вання будь�якої іншої рослини, доходи можуть змінюва�
тись в залежності від  погоди, ґрунту, якості та рівня гос�
подарювання та ціни продажу.  Збір врожаю здійснюють
за допомогою комбайнів � подрібнювачів , на які монту�
ють спеціальний адаптер. З комбайну енергетична верба

"виходить"  у вигляді 5�30 мм  тріски . Приріст з однієї

плантації можна збирати  8)10 разів, тому ми може)

мо розраховувати  принаймні на 16)30 річний життє)

вий цикл плантації. 

Якщо у вас поряд з значними земельними  площами є
ще й сушарки, декілька тисяч квадратних метрів теплиць
або оранжереї, чи така територія, яку потрібно опалюва�
ти, чи, можливо, у вас немає газу  і ви хочете поставити
рентабельну автоматичну систему опалення, ви не по�
винні жодну хвилину вагатись про створення плантації
верби , так як ви зможете  забезпечити себе сировиною

для опалення  замінити дорогу газову систему опалення.
Перехід до опалення тріскою одразу створює економію
75�80% у порівнянні з газом.  Поряд з прикладом опален�
ня теплиць,  екологічно чиста енергія з біомаси є відмін�
ним рішенням для опалення  муніципальних установ,
спорткомплексів, готелів, мотелів, ресторанів, лікарень,
приватних будинків також.  Автоматичні котли з безпе�
рервним циклом роботи, які опалюються тріскою, вже
можна придбати  недорого, а на додаток,  характерними
для них є бездоганний досвід успішного використання ,
так як в  кожній країні вже є виробники твердопаливних
котлів на біомасі. 

Крім вищезгаданих переваг, вирощування енергетич�
ної верби є екологічно чистим видом діяльності, так  як  не
сприяє зростанню викидів парникових газів. Зменшуйте
витрати на опалення та залежність від енергоносіїв,  під�
вищуйте  комфорт і безпеку, думайте про майбутнє! 

Зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам вирішити ваші
проблеми!

Плодорозсадник 
ДП "Голланд Плант Україна"

Закарпатська обл., Ужгородський р-н,89420, 
с. Тарнівці, вул. Концівська,17,

email: hpu@swi.net.ua 
(0312) 45 02 09

www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua 
Координатор проекту  +380503721729

Контакти та надання консультацій:
Сентпетері Берталан, комерційний директор,

+380503725574
Сейчі Саболч, заст. комерц. директора

+380503726133
Попович Ігор, менеджер з продажу -  агроном

+380503728550

автоматична головка

3 місяці після посадки

машинний збір приросту

2 річна енергетична плантація верби

тріска в призмі
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Каждый крестьянин согласится с мыслью о том, что в сельском
хозяйстве сегодня тяжело обойтись без точного учета (а значит,
взвешивания) того, что вывозится в поле и того, что собирается с него в
закрома. Предлагаем три варианта решения этой проблемы: 

Вариант 1�й:

СТРОИМ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ВМЕСТЕ!
Предприятие ЦСО "НОВАЯ ЭРА", предоставляет фермерам Украины реальную

возможность удешевить минимум на 40% цену на новые современные автомобиль�
ные весы. Речь идет об использовании новых технологий � строительстве весов нет�
радиционным способом � не с металлической, а с бетонной несущей платформой.

По своему качеству она имеет ряд преимуществ сравнительно с металлической
платформой, которая в последнее время очень подорожала, и в большинстве случа�
ев более надежная и долговечная от нее.

Преимущества бетонной платформы:
� Фермер самостоятельно, по нашим чертежам, может выполнить ряд работ, та�

ких как армирование, заливка бетоном, строительство фундамента, в период меж�
ду посевными работами и сбором урожая, используя остатки строительных матери�
алов, арматуры, железобетонных плит и т. д.

� Она легко монтируется в рельєф местности.
� В отличие от сварочной металллической платформы, бетонная меньше  накап�

ливает внутренних напряжений, которые возникают при наезде загруженного авто�
мобиля и не требует  текущих, ежегодных ремонтов и защиты от ржавчины.

� Бетонная платформа меньше поражается молнией.
� Если стандартная металлическая платформа имеет ширину наезда автомоби�

ля (базу колеи) до 3,0 метров, то ширина бетонной составляет 3,5 метра, что значи�
тельно облегчает заезд автомобиля. А если ее сделать качественно, "как для себя",
то она может служить больше 40 лет.

Ориентировочная цена комплекта весового оборудования на 60 т вместе с

нашими специальными работами для Фермера будет составлять:

� 16�ти метрового комплекта � 79 200 гривен

� 18�ти метрового комплекта � 83 600 гривен

Вариант 2�й, традиционный:

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕСОВ 
в электронные.
При выезде наших специалистов для обследования механических весов, вместе

с Заказчиком мы подбирает оптимальный вариант реконструкции. 
Ориентировочная цена модернизации 12 � метровой платформы может

быть от  25 000 гривен до 120 000 гривен с полной  сменой платформы и про�

должением ее до 18 метров.

Вариант 3�й

"МЕРСЕДЕС"!
Для тех Фермеров, которые хотят иметь отличные весы европейского образца

предлагаем заводскую модель фирмы ЭСИТ (г.Стамбул) HI � S "ФЕРМЕР", которая
считается одним из наилучших решений в Европе и изготовляется на специально
построенной фабрике в Турции. 

HI � S "ФЕРМЕР" � это:
� Серийное промышленное изделие из усиленных металлических модулей

размером 1,5 метра на 6,0 метров, которые легко собираются.
� Эстакадное исполнение. Платформу от уровня дороги можно поднять на 35�45

сантиметров. Легко встраивается и в ямочный, углубленный вариант. Не требует
навеса. В  зависимости от геологии почвы, подбирается требуемый фундамент.

� Возможна быстрая установка весов на фундамент, имеющийся в наличии или на
аэродромные  бетонные плиты. 

С компьютерным терминалом и работами по пуску�наладке стоят 195 000

гривен. С обычным весопроцессором модели ART стоимость � 192 000 гривен.

Качество монтажа 

и послегарантийный сервис гарантируем!

ТРИ ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ 

ОТ "НОВОЙ ЭРЫ"

Обращаться: тел/факс: +38 (044) 239)25)39,

моб. тел.: (050) 386 59 77

E)mail:evp10@novaera.com.uа

Подробная информация:

http:// www.cas.com.ua 
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МОЧЕВИН К ) ДОБРИВО, 
ЯКЕ ВИЗНАНЕ В ЄВРОПІ

На сьогоднішній день, десятки препаратів зареєстро�
вані 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 підживлен�
ня та K2 � ретордант � провідник для гербіцидів).

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 сьо)

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 дос)

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 "МОЧЕВІН-К" 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 Мочевин-К, 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. Дніпропет)

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. Старо)

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. Ніко)

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. Гені)

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

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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ІНВЕСТИЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ
Аграрне виробництво сьогодні є однією з провідних експортноорієнтованих галузей,

яка забезпечує стабільність гривні та продовольчу безпеку країни.

За останні роки
кількість інвестицій у
садівництво відчутно
зросла. Зростаюча по�
пулярність цієї галузі не

залишає байдужими людей, які до цього і не займалися ви�
рощуванням плодово�ягідної продукції. Адже вітчизняний
ринок ще і на половину не наповнений яблуками, а груші і
продукція ягідників займають лише п'яту частину від потре�
би. Вигідне розташування України дозволяє експортувати
свою продукцію як до Росії, так і в країни західної Європи.

Іноземні компанії, які вже давно працюють в Україні, на
повну потужність використовують ці можливості, і не дивно �
адже витрати на виробництво в Україні � в декілька разів
нижчі, ніж у Європі. А інвестиційний клімат, створений для
них в Україні,  відсутність ввізного мита на основні засоби
виробництва, дешеві довгострокові кредити від європей�
ських банків дають їм можливість швидко налагодити робо�
ту крупно � товарного виробництва і успішно розвиватися.  

Протягом багатьох років садівництво України базувало�
ся на застарілих технологіях. Сьогодні розроблені передові
методи, завдяки яким вже через 2�3 роки після закладання
саду гарантовано отримання урожаю на рівні 20�40 тонн ви�
сокоякісних яблук і груш з одного гектара. 

"Якщо з двох гектарів можна зібрати 100 тонн яблук і
швидко повернути витрачені на закладання саду кошти, то
навіщо це робити на 10 гектарах з середньою урожайністю
10 тонн і більшими затратами" (А. Хайде). Цей вислів гол�

ландського фахівця можна вважати формулою інтенсивного
садівництва. Саме голландську модель беруть за приклад
садоводи всього світу. Підтвердженням її ефективності
більш ніж очевидне � країна впродовж сімидесяти років була
лідером по виробництву яблук у світі. 

Досвід Нідерландів запозичили садоводи Польщі і дуже
швидко за об'ємами виробництва плодів вийшли на лідиру�
ючі позиції у Європі. Польські садоводи � а це  переважно сі�
мейні господарства � швидко переконались, що маючи сад
5�ти і більше гектарів і холодильник з регульованим газовим
середовищем об'ємом 150�200 тонн, можна витримати
будь�яку конкуренцію і не переживати за своє майбутнє. 

Висока продуктивність плодових насаджень забезпечу�
ється використанням якісного садивного матеріалу, опти�
мальним загущенням карликових дерев (3�4 тисячі на гек�
тар), краплинним зрошенням. За умови випадання протя�
гом року 850 мм опадів, у Голландії немає жодного саду без
поливу. Таке загущення дерев у саду спонукало садівників
до пошуку... Нові типи крон з'явились не в науково�дослід�
них установах, а були запропоновані садоводами�практика�
ми. Найбільше поширення отримали крони типу "струнке
веретено" і "французька вісь". Суть способу формування
стрункого веретена полягає в тому, щоб придати дереву ви�
ражений вертикальний напрям росту, при цьому обмежую�
чи бічне галуження. Стислість крони дозволяє розмістити

рослини на віддалі 1 метр одне від іншого і добитися гарно�
го освітлення. 

Французька вісь за ефективністю мало поступається
стрункому веретену, потребуючи значно менших затрат на
фомуванння і обрізку. Формування проходить практично
без застосування сікатора, шляхом відгинання гілок донизу,
що послаблює ріст дерева і спричиняє раннє плодоношен�
ня, адже вся енергія спрямована  на ріст плодів і утворення
нових генеративних бруньок � майбутнього урожаю. Обме�
ження вегетативного приросту дерев досягається за раху�
нок перенесення строків обрізки на літній період � другу по�
ловину липня. Застосовуючи в садах французьку вісь, садо�
води добиваються максимального загущення дерев на од�
ному гектарі (5700 дерев на 1 га), отримуючи при цьому мак�
симальний урожай з одиниці площі, зменшуючи наванта�
ження дерев урожаєм, що дозволяє збільшити продуктив�
ний вік саду. Такі сади є звичайним явищем, і не за кордо�
ном, а у нас � на Вінничині, де з 2000 року працюють цікаві ін�
вестиційні проекти (СП "Лука" і 600 гектарний яблуневий сад
"Агро Еталон"). Поряд є надсучасне переробне підприємс�
тво по виробництву плодово�ягідних концентратів, з яких у
Європі виготовляють соки, продукти дитячого харчування,
йогурти, тощо. 

Українські грунтово�кліматичні умови є ідеальними для
вирощування сертифікованої органічної продукції. 

На підтримку і розвиток вітчизняного садівництва уряд
спрямовує чималі кошти із бюджету. Працює урядова прог�
рама відшкодування витрат на закладання саду та на будів�
ництво холодильників з регульованим газовим середови�
щем. Побудований оптовий ринок "Столичний", так необхід�
ний як споживачам, так і виробникам плодоовочевої продук�
ції. Пріоритетними завданнями уряду є будівництво крупних
надсучасних холодильних комплексів, без яких розвиток са�
дівництва неможливий. 

Отримання високих і сталих урожаїв плодових насад�
жень залежить від умілого і своєчасного застосування засо�
бів захисту проти широкого спектру шкідників і хвороб рос�
лин, втрати від яких відчутно великі. 

Комахи по шкодочинності, величезній кількості і широко�
му розповсюдженню займають перше місце серед шкідли�
вих видів плодових культур.

Хвороби рослин також завдають значних збитків садів�
ництву. Вони проявляються у порушенні нормальних фізіо�
логічних процесів (диханні, асиміляції, випаровуванні води) і
приводять до уповільнення росту, частковому або повному
відмиранню тканин, зниженню врожайності, а нерідко і до
загибелі всієї рослини.

Садівництво є галуззю, де використання пестицидів має
особливо інтенсивний характер, а негативні явища пов'яза�
ні з їх використанням, такі як розвиток резистентності до
пестицидів, порушення агроценозу садів, забруднення нав�
колишнього середовища та збільшення залишків пестици�
дів у плодах, проявляється у найбільш гострій формі.

Сьогодні, коли далеко не всі виробники плодоовочевої
продукції працюють на користь споживачів, питання здоро�
вої та безпечної їжі постало дуже гостро. Плоди та ягоди � не
просто продукт харчування, а один із основних джерел віта�
мінів та інших необхідних людині біологічно активних речо�
вин, що відіграють важливу роль у профілактиці багатьох
захворювань.

Багато зусиль витратили науковці в пошуках безпечних
для довкілля засобів захисту рослин. Традиційна стратегія
боротьби з шкідливими організмами почала витіснятися но�
вою, більш розумною інтегрованою системою захисту рос�
лин. Ця система побудована на знаннях популяційної дина�
міки живих "ланцюгів" агроценозів (рослин, організмів що їх
поїдають, природніх ворогів фітотрофів � хижаків, паразитів,
патогенів), взаємодії між ними і навколишнім середовищем,
а також з врахуванням вимог екологічної і санітарно�гігієніч�
ної безпеки як для виробників, так і споживачів плодоовоче�
вої продукції. Йдеться про застосування у виробничому про�

цесі безпечних для довкілля засобів захисту рослин. Їх дія
спрямована не на повне знищення шкідників як виду, а ви�
біркова � припинення життєвого циклу розвитку комахи на
стадії від яйця до личинки, або при переході личинки від од�
ного віку до іншого, овіцидний ефект � з відкладених яєць не
відроджуються гусені, та стерилізуючий ефект � самиці від�
кладають нежиттєздатні яйця. Препарати належать до ма�
лотоксичних, не мають негативного впливу на бджіл, довкіл�
ля та корисну ентомофауну. Останні на вітчизняному ринку
представляє, зокрема, компанія "Сингента" , і виробник,
співпрацюючи з нею, набуває право використовувати для
вирощеного урожаю міжнародний товарний знак якості
"Кращі продукти � краще життя" й продавати свою продук�
цію як екологічно чисту.

Шкідливі комахи і кліщі, як і любі живі організми можуть
вражатися хворобами, збудниками яких є бактерії, гриби, ві�
руси. Розроблені науковцями компанії нові препарати біоло�
гічного походження  відносяться до нового класу інсектици�
дів (натураліти) з унікальним механізмом дії. Діюча речовина
створена з грунтового актиноміцету Saccharopolyspora spi�
nosa. Спінозіни є нейротоксинами, які блокують передачу
нервових імпульсів, спричинюють порушення руху та жив�
лення комах, нервове збудження, параліч та загибель. Пре�
парат має кишково � контактний характер дії, швидко всмок�
тується в листя та має трансламінарну активність. Його мож�
на використовувати в системах органічного землеробства.

Необхідно повернути в сади незаслужено забуту корис�
ну комаху � трихограму, яка є природнім ворогом багатьох
шкідників саду і найбільш небезпечного � плодожерки. Зна�
ходячи яйця шкідника, самка трихограми проколює оболон�
ку яйця і поміщає всередину своє крихітне яйце. Личинка
при сприятливій температурі 25 � 30 0С відроджується через
декілька годин і відразу починає харчуватися. Розвиток ли�
чинки триває 8 � 12 днів, і по його закінченню доросла кома�
ха розрушує оболонку яйця і вилітає назовні.

Проходить декілька днів і запліднена самка розшукує но�
вого хазяїна. Так повторюється 9�10 разів за сезон. Жовта
плодожерочна і безсамцева трихограми пристосовані до
життя в плодових насадженнях. Обидва види, на відміну від
звичайної трихограми, добре розлітаються і паразитують в
яйцях метеликів, надаючи перевагу яйцям яблуневої плодо�
жерки і листокруток. Плодожорочні види трихограми в кіль�
кості до 1500 комах на одне дерево випускають в три етапи.
Ефективність трихограми дуже висока, адже в її популяціях
відроджується 75�90% самок, які активно заселяють і зни�
щують яйцекладки шкідників саду. На сьогоднішній день вже
отримано досить цінної інформації, яка допоможе практи�
кам без втрат перейти від традиційних технологій, що базу�
ються на черезмірному використанні синтетичних пестици�
дів, до нових, екологічно безпечних.

Дієвим заходом в боротьбі з плодожеркою є застосуван�
ня феромонних пасток. Шляхом відлову самців плодожерки
залишається назаплідненими самки, і, як наслідок � немає
потомства в шкідника. Господарства, які застосовують такі
дієві методи захисту, мають можливість ефективно реалізу�
вати свою продукцію. 

Позитивним прикладом є відділи екологічної продукції в
деяких столичних торгових центрах України. А в підмосков�
них Метіщах відкрився перший в СНД екобазар, де прода�
ють продукцію фермерських господарств з усього світу. На
метішинський ринок приїзджають москвичі і жителі Підмос�
ков'я, яким небайдуже своє здоров'я. Було б добре, якби на
ринку "Столичний" був відкритий павільйон екологічних про�
дуктів, а господарства, які їх виробляють � мали можливість
централізованої реалізації такої вкрай необхідної продукції. 

На сьогоднішній день вже отримано досить цінної інфор�
мації, яка допоможе практикам без втрат перейти від тради�
ційних технологій, що базуються на черезмірному викорис�
танні синтетичних пестицидів.

Електронна адреса:

www.ukr�sad.com.ua

Розсадник плодових дерев
Миколи та Людмили Лановенко

096-810-60-89 Микола Васильович Лановенко

098-822-45-66 Людмила Максимівна Лановенко

Черкаська обл., Жашківський р)н, 

с.Побійна, Індекс 19224

www.ukr)sad.com.ua

one_ukrsad@mail.ru
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Протягом 17�ти років, підприємство "Лаврін" випус�
кає обладнання з переробки с/г продукції для малих та
середніх фермерських господарств. 

Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно відрізня�
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 об�
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

ММШ)130, ММШ)220,

ММШ)450 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 ММШ)220

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 11)14% від її ваги. Рекомендо�

ваний для роботи без використання експеллера при нор�
мальній вологості сировини 6,5)7%.

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 рос)

линних олій (ЛФ)2;

ЛФ)3; ЛФ)4; ЛФ)5;

ЛФ)6) 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 зерно)

ві ЕКЗ)95; ЕКЗ)170;

ЕКЗ)350 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 � 90)95%.

� 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 (20)30 атм)  та темпера�
турою 130)180 оС.  в екструдері;

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

� зменшити падіж поросят внаслідок різкого (у 2)17

разів)  зниження бактеріального, грибного обнасіюван�
ня зерна; 

� інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги сви�
ней на 15,7)27%, скоротити витрати кормів (у тому числі
дефіцитних кормів тваринного походження).

Екструдер ЕКЗ)170

і ЕКЗ)350 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 ) ЕКСТРУДЕР ЕКЗ)130
(продуктивність 100)130 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)796)60)76; 798)12)42; 

796)65)59; 788)42)99

e)mail: 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

(044) 501)78)23

(050) 27)58)700

(098) 327)55)51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”
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АНОМАЛИИ В УКРАИНЕ:
ЗИМЫ СТАЛИ КОРОЧЕ 

И ХОЛОДНЕЕ. 
КАК ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ?

Прогнозы синоптиков об усиле�
нии морозов до 29�33 градусов ниже
нуля по всей территории Украины
настораживает даже опытных агроно�
мов.  Из�за глобального потепления
зимы стали на 1�3 недели короче. Но
при этом � ничуть не теплее! Знаем
ведь, что без зимы не обойтись, но
морозы все равно ударили неожидан�
но. На улице стужа, сугробы, и кажет�
ся, конца�краю этому не видно… От�
метка на термометре падает все ни�
же, и аграрии снова  бьют тревогу, ед�
ва оправившись  от беспокойства
экстремальных условий осени 2011
года, характеризующиеся осенней за�
сухой, затянутой осенней вегетацией.

Что же происходит с украинской
погодой? За последние десятилетия
сократился холодный период, при�
мерно на 5�28 дней. Меньше стало
холодных дней и, соответственно,
больше теплых и зачастую засушли�
вых. Зима не "сдвинулась", она прос�
то позже приходит и раньше уходит.
И эта тенденция продолжится. Кроме
того, поднялись минимальные тем�
пературы в течение сезона, то есть в
среднем стало теплее. Хотя по�преж�
нему могут быть и заморозки, и мо�
розы, вот как сейчас! Да и осадки в
Украине стали выпадать по�другому,
увеличились интервалы между ними. 

Из�за парникового эффекта кли�
мат в Украине постепенно меняется.
Глобальное потепление означает,
во�первых, что усилятся и участятся
экстремальные погодные явления, то
есть засухи, низкие температуры.
Во�вторых, происходит перераспре�
деление осадков, что делает климат
более засушливым.

Исходя из этой проблемы, совре�
менному агроному нужно применять
комплекс агротехнических приемов
для получения высокого урожая не�
обходимого качества. Обязательным
агротехнологическим приемом явля�
ется применение современных гуми�
новых препаратов, которые как раз и
способствуют снижению климати�
ческих стрессов у растений. Роль гу�
матов особенно отмечается в адап�
тации растения к негативному воз�
действию окружающей среды и уси�
лению неспецифического  иммуните�
та, что в комплексе приводит к более
высокому урожаю.

Механизм положительного влия�
ния гуматов  на обмен веществ у рас�
тений связан с повышением в них ак�
тивности природных регуляторов
роста � ауксинов, гиббереллинов и
цитокининов. Применение гумино�
вых препаратов  увеличивает аукси�
новую активность на 45%, гибберел�
линовую активность � на 225%.   Наи�
более полно реализуется физиоло�
гическая активность гуминовых пре�
паратов при неблагоприятных усло�
виях, в том числе, вызванных дейс�
твием пестицидов. Таким образом,
применение гуматов эффективно по�
могают растениям противостоять
аномальным климатическим откло�
нениям. При планировании агротех�
нологических приемов выращивания
растений в трудно прогнозируемых
погодных условиях  агрономам сле�
дует обратить внимание на положи�
тельное действие гуматов, а также на
практический опыт ведущих хо�
зяйств, которые убедились в эффек�
тивности их использования.

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!
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ "СИЗАМ" 

Статья старшего научного сотрудника Института сельского хозяйства Крыма

К.Г. Женченко "Популярно о микроминеральных удобрениях", опубликованная в прошлом выпуске газеты "Вісник

"Фкермер України" вызвала жывой иитерес у читательской аудитории. Чтобы ответить  на все вовросы, поступивщие в ре�

дакцию, мы предлагаем вниманию читателей развернутый отчет об иссдедовании влияния минеральных микроудобрений

"Сизам" на урожайность и качество продукции ярового ячменя, подсолничника, озимой пшеницы, проведенном на базе

Института сельского хозяйства Крыма.

Опыт по применению микроудобрений Си�
зам был заложен 31 марта 2010 г. на полях ста�
ционара по изучению короткоротационных се�
вооборотов и проводился в четырех вариантах:

Вариант 1 � контроль (посев необработан�
ными семенами);

Вариант 2 � предпосевная обработка се�
мян препаратом Сизам;

Вариант 3 � обработка посевов препара�
том Сизам по вегетации в фазе кущення;

Вариант 4 � двухэтапная обработка препа�
ратом Сизам семян и растений по вегетации.

Иссдедования проводились на участке
южного малогумусного чернозема на лессо�
видных глинах с толщиной гумусного слоя 50�
70 см. Климат в районе проведення исследо�
вания � степной, умеренно континентальный,
засушливый, с большим количеством тепла и
солнечного света. Здесь наблюдаются резкие
переходы от холода к теплу и наоборот, даже
в течение суток. Количество осадков по сред�
немноголетним данным агрометеостанции
Клепинино составляет 426 мм. Длительные
периоды без осадков с весны по осень сопро�
вождаются значительным понижением отно�
сительной влажности воздуха, повышенными
температурами и суховеями.

Погодные условия вегетации озимой 

пшеницы, ярового ячменя и подсолнечника.

Летом и в начале осени 2010 г. стояла жар�
кая, с недобором осадков, погода. Существен�
ные дожди начались только 8 октября и про�
должались почти две недели. За две декады
декабря выпало 70,6 мм осадков. Так что к мо�
менту оптимальных сроков посева озимых ко�
личество продуктивной влаги в посевном и па�
хотном слоях почвы составляло 17 мм и 28 мм
соответственно. Зимой 2010�2011 г. значи�
тельного снижения температуры не наблюда�
лось, и озимая пшеница перезимовала хоро�
шо. Весна 2011 г. была относительно ранняя.
Теплая погода, установившаяся в середине
марта, позволила озимым возобновить вегета�
цию, а аграриям приступить к обработке почвы
под посев ранних яровых. Весна была несколь�
ко прохладной, но со значительным количес�
твом осадков: с марта по нюнь включительно
выпало 175,1 мм осадков, которые в значи�
тельной мере и способствовали получению вы�
сокого урожая колосовых.
Для формирования высо�
кой продуктивности под�
солнечника выпавшей вла�
ги было недостаточно. В
период цветения, интен�
сивного роста корзинки и
налива зерна (июль�
август) выпало всего 24,8
мм осадков  при среднем�
ноголетней норме за зтот
же период 74 мм, т.е. в три
раза меньше.

Агротехника 

виращивания.

Яровой ячмень и под�
солнечник сеяли по стер�
невому предшественнику,
озимую пшеницу � по чер�
ному пару. Использова�
лась общепринятая обра�
ботка почвы в пару, зак�
лючающаяся во внесении
навоза в объеме 25�30
т/га и вспашке на глубину
20�22 см. Пар с весны по
осень содержали в чистом
от сорняков состоянии.
Посев озимой пшеницы
проводили 23 октября
2010 г., в оптимальний
срок в условиях года.
Предпосевная обработка

семян препаратом Сизам проводилась соглас�
но инструкции. Для посева использовалась се�
лекционная сеялка СН�16. Озимая пшеница
после всходов (5�9 ноября) росла и развива�
лась еще в течение месяца. За это время рас�
тения хорошо укоренились, раскустились и уш�
ли в зиму в хорошем состоянии. По данным ме�
теостанции Клепинино, озимые прекратили
вегетацию во второй декаде декабря и отлично
перезимовали. Установившаяся в середине
марта теплая погода позволила подготовить
почву под посев ранних яровых. К этому пери�
оду возобновилась и вегетация озимых. Следу�
ет отметить, что еще с осени всходы на учас�
тках засеянных семенами обработанными Си�
замом выгодно отличались от контрольного
варианта. Они раньше взошли, были более об�
лиственнены и лучше кустились: коэфициент
общей кустистости осенью составил 3,1 и 2,3,
соответственно. Опрыскивание растений по
вегетации было проведено 21 апреля ручным
опрыскивателем в фазу кущения � выхода в
трубку (вариант 3).

В этот же день измерили высоту растений и
подсчитали обшую кустистость на вариантах:

� контроль: висота растений � 32, кустис�
тость � 2,3

� вариант 2 (обработка семян): высота
растений � 35,9, кустистость � 3,7.

Основная обработка почвы под яровой яч�
мень и подсолнечник заключалась в рыхлении
дисками на глубину 12�14 см с внесением
N40Р40. Яровой ячмень посеяли 17 марта 2011
г. При этом посевы прикатали кольчато�шпо�
ровыми катками. Всходы на участке, засеян�
ном семенами обработанными Сизамом, поя�
вились 5 апреля, а на контрольном участке нес�
колько позднее: 6�7 апреля. 06работку расте�
ний раствором минеральных микроудобрений
Сизам в фазе кущения � начала выхода в труб�
ку провели 16 мая при температуре 24,2°С. Од�
новременно были обследованы растения на
участках 1 и 2. На участке 2 (с предпосевной
обработкой семян) растения оказались выше
контрольных на 3�5 см, более облиственные, с
большей кустистостью, чем на контрольном
участке 1. Перед уборкой были отобраны сно�
пы по вариантам для проведення биометри�
ческого анализа на посевах озимой пшеницы и

ярового ячменя. Уборку урожая на участках
проводили с помощью комбайна Сампо�130.

Подсолнечник сеяли по стерне 30 апреля.
Предварительно провели культивацию почвы
на глубину заделки семян. Ограничились одной
культивацией, потому что участки готовили с
осени, они были относительно ровные и чистые
от сорняков. Сев проводили с помощью сеялки
СН�16 с междурядьями 60 см. Прикатывание
провели в день посева. На контрольном и опыт�
ных участках всходы получили практически од�
новременно � З мая. Растения подсолнечника в
вариантах 3 й 4 обрабатывали 31 мая раство�
ром препарата Сизам в фазе развития расте�
ний � 5�6 листьев, при температуро 26°С. Учет
урожая по вариантам проводился вручную.           

Исследования по озимай пшенице.

По данным биометрического анализа на�
ибольшая общая и продуктивная кустистость
била получена на участке 2 � 3,9 (общая) и 3,0
(продуктивная) соотвстственно, а в вариантах
3 и 4 она была несколько меньше в сравнении
с контролем (табл. 1). Висота растений ози�
мой пшеницы на всех участках оказалась
практически на одном уровне: на контроле �
80 см, на вариантах 2�4: 82�83 см. Длина коло�
са на контроле 7,1 см, на вариантах примене�
ния препарата Сизам � от 7,3 до 7,5 см.

Достоверная прибавка урожайности ози�
мой пшеницы была получена по всем исследуе�
мым вариантам в сравненни с контролем: на
контроле 58,9 ц/га, на вариантах с пряменени�
ем Сизама 64,6�69,9 ц/га при НСР05 � 4,6 ц/га
(табл. 2). При работе с биоудобрением по веге�
тирующим растенням наблюдается тенденция
получения более високих показателей по пара�
метрам "стекловидность" и "клейковина".

Исследования по яровому ячменю.

По данным биометрического анализа ви�
сота ярового ячменя к моменту уборки сос�
тавляла от 64,6 см на контроле до 66,2 и 68,8
см соответственно на вариантах 2 и 4.

На варианте 3 растения по высоте отлича�
лись от контроля. Продуктивная кустистость во
всех вариантах составляла от 2,0 до 2,2 еди�
ниц. Длина колоса на лучших вариантах 2 и 4
достигала 7,8 й 7,6 см соответственно (табл. 3).

Урожайность ярового ячменя в отчетном
году довольно високая: на контроле 33,6 ц/га

на вариантах от 35,7 до 42,5 ц/га,
т.е. получены достоверные при�
бавки урожая от 2,1до 8,9 ц/га,
при этом следует отметить, что
абсолютный вес и натура зерна
очень высокие (табл. 4).

Исследования по подсолнечнику.

Минеральные микроудобрения Сизам на
подсолнечнике изучались второй год и пока�
зали довольно хорошие результаты. В 2011
году урожайность подсолнечника на контроле
составила 19,4 ц/га, на вариантах с примене�
нием препарата Сизам выше на 6,1�6,6 ц/га,
при НСР05 � 3,2 ц/га. Достоверно более высо�
кий урожай получен за счет большего диамет�
ра корзинки, на 1,3�5,1 см, и большего коли�
чества зерна в ней, на 100�140 г, в сравнении
с контрольным варнантом. Наилучшие пока�
затели выполненности и выравненности зер�
на были отмечены в варианте 2 � 645 г/л в
сравнении с контрольным показателем, рав�
ным 560,7 г/л.

Выводы.

Исследования 2011 г. показали, что наи�
больший урожай озимой пшеницы был полу�
чен на участке с обработкой семян мине�
ральным микроудобрением Сизам � 69,9
ц/га. По яровому ячменю был получен одина�
ковый урожай в вариантах 2 и 4 � 42,5 и 41,9
ц/га, соответственно. Обработка растений
раствором Сизам по вегетации достоверно
увеличила урожайность ячменя, но всего на
2,1 ц/га. Урожайность подсолнечника одина�
ково высокая по всем изучаемым вариантам
и составляет 25,5�26,0 ц/га.

В марте 2012 г также будет проведено
повторное определение содержания гумуса
в почве для сравнения с пробами, взятыми
три года назад сразу после закладки экспе�
римента.

Подводя итоги, хочется отметить, что
применение минерального микроудобрения
Сизам позволяет увеличить урожайность вы�

ращиваемых культур до стабильно вы�
соких или экономически целесообраз�
ных показателей. При этом увеличение
урожайности сопровождается повыше�
нием качества выращиваемых культур.
Таким образом, применение инноваци�
онных технологий позволяет повышать
рентабельность производства при сох�
ранении достигнутых показателей.

К.Г.ЖЕНЧЕНКО, 

Ст. научный сотрудник Института

сельского хозяйства Крыма, НААН

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ, ПОДСОЛНЕЧНИКА, ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
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Частное предприятме "АГРО ЛИДЕР"

официапьный представитель
товаропроизводителя минерального
микроудобрения "СИЗАМ".

ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ: Украина, 73011, г. Херсон, ул. Рабочая, 82�а, оф. 38 
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