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Завжди бути на крок попереду � кредо навчального закладу 

який очолює ректор Володимир Ладика

Вперше в Україні створено та запровад�

жується  система, яка дає можливість дітям

з сільської місцевості не тільки отримувати

найсучасніші знання в усіх галузях ведення

аграрного господарства, а й відчувати свою

потрібність державі та впевненість у своїх

силах. Детальніше про досвід Сумчан на

сторінці 3.

Амброзія та личинки хру�

щів. Як боротися з безжаліс�

ними ворогами рослин? Мате�

ріал Володимира Ярошенко на

сторінці 8.
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ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ 

З листа до редакції газети "Вісник Фер�

мер України" голови фермерського госпо�

дарства "КС�Світлана"  с.Іваньків, Короп�

ського району Чернігівської області � "Про�

шу редакцію газети дозволити мені, на

сторінках видання, звернутися до ферме�

рів України".

" В 1996 році ми почали господарювати на
своїх паях самостійно, тому що колгосп, в
якому ми з дружиною пропрацювали по 20
років ветеринарними лікарями пішов в зане�
пад. Платні не було, а внас троє дітей � два
школярі і студент. Починали обробляти зем�
лю двома кіньми. Садили картоплю, тримали
свиней, корів. В 2005 році зареєстрували
фермерське господарство. Назбирали кош�
тів і в 2009  купили новий невеликий трактор �
Фотон � 180 Д. Для наших 10 га це була золо�
та техніка. А 10 червня 2010 року сталася по�
жежа в приміщенні де зберігалося наше май�
но. Згорів новий трактор і багато чого іншого.
Пожежа виникла не по нашій вині. Опісля в
приміщенні ми не знайшли багато речей які
не могли згоріти, бо були вони металевими.

Після цього прикрого випадку ми найма�
ли техніку на обробку та збирання врожаю.
Знову садили картоплю, столовий буряк,
гречку. Врожай продали за копійки � така йо�

го ціна стала в нашій країні. Заплатили за
оренду техніки і нам лишилися копійки і бор�
ги. Без техніки на землі нічого не зробиш. Ку�
пити немає за що і заробити кошти нічим.
Зверталися ми і в район, і в область, і до де�
путатів Верховної Ради, і в Міністерство аг�
рарної політики та продовольства, в лізинго�
вий Фонд та Адміністрацію Президента, а та�
кож в Український державний фонд підтрим�
ки фермерів. Отримували відписки, з яких
зрозуміли, що Державі ми не потрібні. Зали�
шилися ми один на один з бідою, без техніки
та грошей. 

Одна надія залишилася � звернутися по
допомогу до Вас � фермери. Дуже прошу Ва�
шої підтримки, адже в таку халепу може пот�
рапити любий з нас. Багато не прошу, хто
скільки зможе. Можли і вдасться мені прид�
бати невеликого трактора та відновити своє
господарство.

Голова фермерського господарства

"КС�Світлана" Горовий В.М."

Від редакції. Різне в житті буває. Але всі
ми люди, всі знаємо що таке селянська пра�
ця, і що значить втратити знаряддя праці на�
жите своїми мозолями. Тому редакція не
могла залишити поза увагою проблему фер�

мера Горового. Перше що ми вирішили зро�
бити � це перерахувати на рахунок фермер�
ського господарства "КС�Світлана" 100,00
гривень. Якщо це зробить кожен фермер
який отрмує нашу газету � ми допоможемо
господарству стати на ноги. А через певний
час ми поцікавимося про стан справ у цьому
господарстві та розповімо хто відгукнувся на
наш заклик.

А по друге � ми звернулися до наших пар�
тнерів, комерційних підприємств які здійсню�
ють реалізацію сільськогосподарської техні�
ки з проханням  сприяти фермеру у разі, як�
що він звернеться до них з бажанням придба�
ти потрібний йому трактор. На наше прохан�
ня відгукнувся Білоцерківський комбайно�
тракторний завод, який здійснює реалізацію
тракторів Володимирського моторо�трактор�
ного заводу Агромаш 50ТК,  Агромаш 60ТК та
Агромаш 85ТК та підтвердив свою згоду на�
дати максимальну скидку фермеру у разі йо�
го бажання придбати їх продукцію.
Реквізити фермерського 

господарства "КС�Світлана":

Код � 33761576, Р/р 2600045817 

в АППБ "Аваль", МФО 380805

Телефон голови господарства �

097070641

"Поряд зі зміцненням фермерства та круп�
нотоварного приватного виробництва необ�
хідно зробити все необхідне для розвитку но�
вого кооперативного руху на селі. Він має ста�
ти важливим фундаментом структурної пере�
будови сільського господарства. Розвиток ко�
операції дозволить підвищити дохідність ви�
робництва, позбутися засилля посередників,
зміцнити бюджет та можливості кожної родини
на селі". � з виступу Президента України на
урочистому зібранні з нагоди Дня працівників
сільського господарства 18.11.2011 р.

"Міжнародна Благодійна Фундація "Хай�
фер Проджект Інтернешенл" отримала фінан�
сування від Екосистеми Фонд "Данон" на впро�
вадження проекту "Розвиток молочних коопе�
ративів в Україні". Перша фаза проекту, фінан�
сування  якої дорівнює 500 000 Євро, розпоча�
лась в лютому 2010 року. Ведуться переговори
з Фондом Екосистеми "Данон" щодо можли�
вості втілення нового проекту з організації Коо�
перативної ферми та послуг для особистих се�
лянських господарств та фермерів у Дніпро�
петровській області." � з програми діяльності
МБФ "Хайфер Проджект Інтернешенл".

Ми процитували два різні джерела інфор�
мації в яких одна суть � прагнення до добробу�
ту сільського населення через розвиток сіль�

ськогосподарської кооперації. Чи потрібні ще
якісь "керівні та направляючі" механізми для
чиновників районного рівня в плані розвитку
кооперативів. Мабуть лише головне � щоб були
бажаючі займатися цією справою, створювати
та розвивати кооперацію на селі. Але в Михай�
лівському районі Запорізької області все нав�
паки. Що навпаки � краще дізнатися з листа го�
лови СОК "Джерело" Лебідь Ольги Миколаїв�
ни, яке редакція отримала в кінці лютого.

"У червні 2010 року було створено багато�
функціональний сільськогосподарський обс�
луговуючий кооператив "Джерело", інвесто�
ром якого виступила Міжнародна Благодійна
Фундація  "Хайфер Проджект Інтернешенл",
головна місія якої � " ... підвищення добробуту
селянських родин, подолання голоду та бід�
ності у світі, збереження та покращення нав�
колишнього середовища". Два таких СОКа
вже створено в Токмацькому районі.

Оскільки не було позитивного рішення се�
лищної ради села Мар'янівка на оренду примі�
щення, а вірніше воно було, але його умови
були несприятливі для кооперативу � оренда
по 3,0 грн./м.кв., без опалення, світла, води, з
протікаючим дахом та в поганому стані, то
СОК відмовився, адже це було занадто доро�
го на початковому етапі роботи. В Плодород�

ненській селищній раді також запропонували
приміщення без вікон і дверей, без опалення і
з поганим дахом, та й ще з 10 000,00 грн. бор�
гу за електроенергію в оренду аж на 1 рік. Піс�
ля всіх цих поневірянь розпочалися вибори
сільських голів і вже всім було не до СОК, а по�
тім прийшла нова влада, а за цей час "Джере�
ло" виключили з 1�ї десятки (претендентів на
отримання фінансової допомоги від МБФ �
прим. Редакції).

Але співпраця з Фундацією продовжува�
лася і в цьому році уже було 2 зустрічі з інвес�
тором, СОК знайшов приміщення для прове�
дення господарської діяльності (його дає в
оренду на 49 років приватна особа). Примі�
щення в задовільному стані, та й фінансуван�
ня передбачається уже в цьому році. 

Але 31 січня 2012 року, не зважаючи на
хуртовину та позаметані дороги, заступник го�
лови райдержадміністрації Денисенко Олексій
Миколайович, запросив мене на бесіду о 14�й
годині. Не зважаючи на погодні умови, оскіль�
ки я вважала що мені порадять і допоможуть в
швидшому відкритті СОК, бо пройти всі інстан�
ції і запрацювати дуже важко, не маючи під�
тримки, я "полетіла" у район за 30 км. Там ме�
не уже чекали люди з податкової, пенсійного
фонду, не знаю іще звідки, бо було чоловік 9.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ФЕРМЕРІВ УКРАЇНИ

КОЛИ НЕ ДОПОМАГАЄТЕ � ТО ХОЧ НЕ ЗАВАЖАЙТЕ...
Відразу запропонували мені закрити фермер�
ське господарство, яке ми зареєстрували в
1995 році  на власному паї в 5,5 га. Далі нас�
тирливо радили закрити СОК, оскільки я не на�
раховую собі заробітну плату і не плачу з неї
податки, а СОК, мовляв, уже 1,5 роки не пра�
цює. Хоча усі звіти здаються без затримок. 

Усі мої пояснення щодо інвесторів були
висміяні і як було сказано � це все із світу фан�
тастики, а створення СОК мотивували бажан�
ням привласнити землю людей та їх продукцію.

Пізніше я зрозуміла, що це була комісія і за�
телефонувавши Денисенку О.М. поцікавилася �
яке було рішення � то він відповів що нічого не
знає, а вів протокол та писав рішення Анатолій
Олексійович, до нього і потрібно звертатися.

Дуже прошу Вас, поясніть цим замам го�
лови райдержадміністрації, які сидять у теп�
лих кабінетах, отримують мабуть непогану
зарплатню, і не вірять в те, що є такі люди, які
працюють тільки на ентузіазмі, в любу погоду,
працюють для людей, для дітей і онуків, і що у
нас є такі інвестори, як "Добробут громад"
(назву "Хайфер Проджект Інтернешенл" змі�
нено на українську версію назви організації �
Добробут громад), і Канадський проект пло�
доовочівництва. 

І якщо вже наші чиновники не допомага�
ють, то нехай хоча б не заважають робити
добру справу за них, безкоштовно!

Голова СОК "Джерело"

Лебідь О.М."

P.S. Редакція вирішила  з'ясувати, яки�

ми нормативними документами керувала�

ся "комісія" пропонуючи голові СОК зак�

рити кооператив. Ми зателефонували

Анатолію Олексійовичу (прізвище нажаль

нам не відоме, але маємо робочий теле�

фон � 06132� 2�16�93), який писав рішен�

ня "комісії" та задали йому ряд питань.

Кваліфікованої відповіді ми не почули, але

його особисті висловлювання на адресу

Держави аж ніяк не співвідносяться з по�

садою державного службовця який отри�

мує заробітну плату з Державного бюдже�

ту. Сподівємося отримати грунтовну від�

повідь від керівництва району.

15 березня 2012 року відбулося чергове засідання Ради
АФЗУ на якому було розглянуто питання про стан озимих
культур у господарствах, обговорені проблемні питання в ді�
яльності фермерів, особливо що стосуються сплати орендної
плати за орендовані паї та проблем які виникають при руху
сільськогосподарської техніки при виконанні весняно�польо�
вих робіт.

Особливе занепокоєння фермерів викликала концепція
розвитку сільського господарства України згідно якої, на дум�
ку фермерів, увага держави акцентується більше на преферен�
ціях для великих господарств, а малі знаходяться поза її уваги.

Хоча в цьому питанні була і протилежна думка. Так голова
Житомирської АФЗ привів позитивні приклади, коли в їх об�

ласті , завдяки увазі голови адміністрації пана Рижука, перева�
га в підтримці надається особистим селянським господарс�
твам та фермерам. Лише з бюджету області в цьому регіоні на
розвиток тваринництва для фермерів було виділено в минуло�
му році 4 млн. гривень та заплановано на 2012 рік 19,4 млн.
гривень. 

А от в Вінницькій області навпаки. Керівництво області та
більшості районів підтримують великі агрохолдинги, які відби�
рають у фермерів орендовані землі та створюють несприятли�
ві умови для розвитку фермерства.

На засіданні було обговорено також діяльність АФЗУ та
створена робоча група з підготовки змін до Статуту Асоціації.

М.Данкевич

КОМПЕНСАЦІЇ АГРАРІЯМ 

ЗА ЗАГИБЛІ ПОСІВИ
Міністерство аграрної політики та про�

довольства України протягом найближчого
часу розробить механізм розподілу 300 млн
гривень компенсації аграріям за загиблі по�
сіви озимих культур. Про це повідомив Мі�
ністр аграрної політики і продовольства Ми�
кола Присяжнюк. 

Він уточнив, що на сьогодні проходить
моніторинг загиблих посівів, та нагадав, що
загалом їх налічується до 3 млн га.

Планується створити реєстр підприємств,
яким буде надана відповідна допомога.

Розподіл коштів планується здійснювати
із розрахунку на 1 га загиблих посівів, на�
самперед мова йде про озимі пшеницю, яч�
мінь та жито.

МінАПП

ДОТАЦІЇ НА РЕАЛІЗОВАНЕ

МОЛОКО ТА М'ЯСО

Державним бюджетом на 2012 рік пе�
редбачено 732 млн. гривень для державної
підтримки галузі тваринництва, зокрема
шляхом виплати дотації за реалізоване мо�
локо і м'ясо. 

На сьогодні Мінагрополітики за доручен�
ням Уряду завершує підготовку механізму
використання бюджетних коштів на зазначе�
ні цілі, який найближчим часом буде розгля�
нуто на засіданні Кабінету Міністрів.

Урядовий портал
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ЮНІ ФЕРМЕРИ: МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
Для того, щоб бути успішним, наразі

замало використовувати роками набуті
знання та досвід. Інноваційний підхід,
невпинний пошук мають стати стилем
мислення для кожного керівника, який
прагне до того, щоб очолювана ним ус�
танова чи заклад процвітали й розвива�
лися.  Це добре усвідомлюють в Сум�
ському національному аграрному універ�
ситеті. "Завжди бути на крок попереду" �
саме такими словами можна визначити
кредо цього навчального закладу. 

Так, навесні минулого року в Сумсько�
му НАУ був проведений Форум сільської
молоді для випускників сільських шкіл. І
цьогорічна вступна кампанія довела діє�
вість і результативність цього заходу, ад�
же майже 20% учасників Форуму наразі є
студентами�першокурсниками СНАУ.

Отже, думати про забезпечення май�
бутнього потрібно вже сьогодні. А майбут�
нє � це діти. І річ не тільки в тому, що сьо�
годнішні школярі � це потенційні абітурі�
єнти. Якщо дивитися ширше, то слід заз�
начити, що Сумщина традиційно є аграр�
ним регіоном, і, так само, як і по всій Укра�
їні, в нашій області впродовж останніх ро�
ків активно розвивається і зміцнює пози�
ції фермерський рух: зареєстровано і ак�
тивно працює 730 фермерських госпо�
дарств. Більшість з них зосереджена у Бу�
ринському, Сумському, Лебединському,
Конотопському та Роменському районах. 

Фермерами Сумщини обробляється
понад 100 тис. га ріллі, що становить 8%
загальної площі. У них утримується вели�
кої рогатої худоби 3% від загального об�
ласного поголів'я, корів та свиней по 2%,
овець і кіз � 4%. До постійної роботи у
фермерських господарствах долучаєть�
ся понад 2,2 тис. осіб.

Фермери області вирощують зерно�
вих культур понад 8% загальнообласно�
го виробництва, соняшнику � 10%, цук�
рових буряків � 13%, молока � 2%, м'яса �
1%, вовни � 11%.

І діти, що наразі підростають у фер�
мерських сім'ях, є не тільки надією своїх
батьків, а й майбутнім аграрного сектору
Сумщини. З кожним роком їм доводить�
ся все більше долучатися до ведення
господарства: доглядати за тваринами,
заготовляти корми. Сучасні технології не
стоять на місці: з'являється нова техніка і
обладнання, сорти та гібриди насіння,
різні види концентрованих кормів, нові
породи тварин та птиці. І в ідеалі майбут�
ні трудівники аграрного сектору повинні
змалечку не просто долучатися до праці
у своїх родинних господарствах, а й вив�
чати нові технології та сучасні підходи з
тим, щоб у подальшому запроваджувати
їх у власне господарство.

За кордоном вже давно створені та
успішно діють клуби, які об'єднують сіль�
ську молодь з фермерських родин, такі,
як Молодіжна організація "4�Н", США,
Спілка молодих фермерів Австрії Bauer�
nbund Jugend, обєднання молодих фер�
мерів Баварії Bayerische Jungbauern�
schaft тощо. Такі організації є суворо не�
політичними, нерелігійними та відкрити�
ми для всіх, незалежно від етнічного по�
ходження, релігії чи професії. Їх членами
можуть бути громадяни від 7 років і стар�
ше, більшість з них  � це молоді фермери
та представники сільської молоді. Пос�
тає цілком закономірне питання: а чому б
Україні не запозичити світовий досвід?

Осередком аграрної науки в нашому
регіоні по праву вважається Сумський
національний аграрний університет,
який готує висококваліфікованих фахів�
ців для аграрного сектору України з ба�
гатьох спеціальностей. І цілком логічно,
що саме в СНАУ й виникла думка про
створення клубу, який об'єднав би дітей
з фермерських родин усієї області. 

Тож 24 лютого 2012 року відбулася
значуща для нашої області подія: на уро�

чистому пленарному засіданні було ого�
лошено про початок діяльності клубу
"Юні фермери Сумщини", а також обрані
колегіальні органи ради клубу та схвале�
но Положення. Тож відповідно до струк�
тури клубу, головою ради ЮФС обраний
Володимир Ільченко, співголовою � Анд�
рій Моргун (Сумський район), секрета�
рем стала Каріна Авдєєва з Білопільсько�
го району. Також були обрані голови Пів�
нічного відділу ради ЮФС (Володимир
Куштименко, Путивльський район), Пів�
денного (Олександр Педан, Великописа�
рівський район), Західного (Роман Удод,
Конотопський район) та Східного відділу
(Тетяна Івченко, Краснопільський район).

"Одним з пріоритетних завдань Сум�
ського національного аграрного універси�
тету є підготовка кваліфікованих фахівців
для агропромислового комплексу Украї�
ни, � зазначає ректор СНАУ Володимир
Ладика. � Очевидно, що ніхто не може кра�
ще полюбити село, ніж той, хто у ньому на�
родився, змалечку разом зі своїми батька�
ми набув досвіду догляду за рослинами й
тваринами. Тож, втілюючи в життя ідею
про клуб юних фермерів, ми щиро споді�
ваємося, що цей крок сприятиме життєво�
му й професійному успіху молодих людей,
які народилися, живуть і пов'язують своє
майбутнє з українським селом".

Всім юним учасникам цього засідан�
ня, � а їх зібралося близько шістдесяти
учнів з майже всіх районів області, � рек�
тор вручив посвідчення членів клубу.
Впродовж дня студенти СНАУ провели
для учнів цікаві екскурсії територією
студмістечка, а також інтелект�ігри "Що?
Де? Коли?". Родзинкою дня стала пізна�
вальна лекція "А ви знаєте, що…", яку
прочитав дітям студент факультету вете�
ринарної медицини Ілля Зон.

Тимофій Фоменко з селища Хотінь
Сумського району прибув на захід разом з
батьком Сергієм Вікторовичем. Фоменко�
старший задоволений участю сина у Клу�
бі, переконаний: це допоможе зорієнтува�
тися у виборі подальшої освіти й професії,
загалом сприятиме розвитку, стимулюва�
тиме до навчання. З ним погоджується і
голова фермерського господарства з Ли�
пової Долини Анатолій Ізюменко. Чоловік
має двох синів, які змалечку тягнуться до
роботи на землі. "Впевнений, що створен�
ня Клубу � добра подія для кожного хлібо�
робського роду. Хай підростає надійна
зміна, яка працюватиме на землі ще кра�
ще за нас!", � говорить чоловік.

Слід зазначити, що такий клуб ство�
рений вперше в Україні, але Сумський
національний аграрний університет буде
щиро радий, якщо нашу ініціативу під�
хоплять колеги з інших регіонів.

Як підкреслив начальник відділу зай�
нятості сільської молоді Департаменту

науково�освітнього забезпечення агроп�
ромислового виробництва та розвитку
сільських територій Мінагрополітики Ва�
силь Котенко, подібне об'єднання дітей з
фермерських родин є унікальним для Ук�
раїни. "Сьогодні справді історичний
день, � сказав він. � Переконаний, що ця
подія надасть потужного імпульсу для
розвитку фермерського руху по всій кра�
їні. Я вдячний керівництву Сумської об�
ласті, аграрного університету за таку іні�
ціативу, цей досвід Сумщини будемо не�
одмінно розповсюджувати на всеукраїн�
ському рівні".

Мета створення клубу "Юні фермери
Сумщини" � надання дітям найсучасні�
ших теоретичних та практичних знань у
різних галузях сільського господарства.
Але найголовнішу свою задачу ми вбача�
ємо в тому, щоб змалечку виховувати

майбутню українську еліту, адже в усьо�
му світі фермери є шанованим прошар�
ком суспільства, що забезпечує продо�
вольчу безпеку країни. Вперше в Україні
ми створили та запроваджуємо цю сис�
тему з тим, аби, починаючи зі шкільних
років, діти з сільської місцевості не тіль�
ки отримували найсучасніші знання в усіх
галузях ведення аграрного господарс�
тва, а й відчували свою потрібність дер�
жаві та впевненість у своїх силах. Наш
девіз: "Без селянина немає держави, а
без фермера � майбутнього!"

Діяльність клубу буде цікавою й різно�
манітною � на кожен місяць запланований
якийсь захід. На заняттях, які проводити�
муться на базі Сумського національного
аграрного університету та коледжів, діти
будуть залучатися до цікавих пізнаваль�
них заходів, як то Дні поля, Дні ферми,
конференції, інтелектуальні ігри, скайп�
конференції, відвідання сільськогоспо�
дарських виставок тощо. Участь у діяль�
ності клубу сприятиме активному вивчен�
ню іноземної мови, формуватиме світог�
ляд дітей та бачення свого майбутнього.
Наш університет має сталі партнерські
зв'язки з німецькими колегами, тому у
вересні 2012 року буде організована по�
їздка членів клубу на Світовий конгрес з
розведення симентальської худоби, який
буде проведений у Німеччині, а також до
університету Вайєнштефан (Німеччина).

А юним учасникам клубу, які ще тільки
роблять перші кроки в житті, хочеться по�
бажати, щоб вони скористалися цією
нагодою поглибити свої знання, роз�
ширити коло спілкування та інтересів,
щоб у подальшому бути надійними по�
мічниками своїх батьків і стати кращи�
ми фермерами не тільки Сумщини, а й
всієї України. 

Олена Мовчан,

начальник інформаційно�

видавничого центру СНАУ

Майбутнє фермерства України
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ОБҐРУНТУВАННЯ СІВОЗМІНИ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ �

ОСНОВА  ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

� Отже, Олександре Михайлови�

чу, наскільки важлива ця проблема для

області нині, на етапі реформування

земельних відносин?

� Почну з того, що земельні ресурси
Київщини нині характеризуються високим
рівнем освоєності. Фактична розораність
території області становить 48,2 відсотка.
В середньому на одного жителя області
припадає 0,79 гектара ріллі. Такий показ�
ник розораності обумовлений низкою
чинників. Передусім � це спадок колиш�
ньої радянської системи сільськогоспо�
дарського виробництва, що ґрунтувалася
на інтенсивній системі землеробства. По�
друге, це високий рівень розвитку продук�
тивних сил. Надмірне розширення площі
ріллі призвело до порушення екологічно
збалансованого співвідношення сільсько�
господарських угідь, лісів та водойм, нега�
тивно позначилося на стійкості агролан�
дшафтів.

До найбільш істотних факторів, що
впливають на зниження продуктивності зе�
мельних ресурсів, належать водна та віт�
рова ерозії, а також антропогенний чин�
ник. З одного боку, вдосконалення техно�
логій та нарощування виробництва сприя�
ють більш повному задоволенню потреб
людей. А з іншого, безсистемне і безгос�
подарське використання землі призводить
до зниження родючості ґрунтів з усіма еко�
логічними та економічними наслідками.

� Яким чином можна подолати гос�

трі еколого�економічні проблеми у

землекористуванні?

� Одним із механізмів їх вирішення є
ведення ефективного землеустрою, спря�
мованого на регулювання земельних від�
носин і раціональну організацію території
адміністративно�територіальних утво�
рень, суб'єктів  господарювання. Проте
останніми роками роботи із землеустрою
фактично звелися лише до розроблення
проектів щодо відведення земельних діля�
нок, зміни їх цільового призначення та
розроблення технічної документації із
землеустрою, що посвідчує право влас�
ності на земельну ділянку.

Практично не розробляються схеми
землеустрою і техніко�економічні обґрун�
тування використання та охорони земель
адміністративно�територіальних утво�
рень, проекти землеустрою щодо ство�
рення нових та впорядкування існуючих
землеволодінь і землекористувань, про�
екти  землеустрою, які забезпечують еко�
лого�економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь, проекти землеус�
трою щодо впорядкування території насе�
лених пунктів, що стало причиною недот�
римання узгодженості еколого� економіч�
них та соціальних інтересів суспільства. І
не тільки в області.

Для виправлення ситуації Верховною
Радою України прийнято Закон України
"Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України щодо збереження родю�
чості ґрунтів".

� Що передбачено цим законом?

� До 1 січня 2015 року вимоги щодо ви�
користання земельних ділянок сільсько�
господарського призначення для ведення
товарного сільськогосподарського вироб�
ництва згідно з розробленими й затвер�
дженими в установленому порядку проек�
тами землеустрою, що забезпечують еко�
лого�економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь, поширюються ли�
ше на тих землевласників і землекористу�
вачів, які використовують земельні ділян�
ки сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподар�
ського виробництва площею більше 100
гектарів.

Використання таких земельних ділянок
без затверджених у випадках, визначених
законом, проектів землеустрою, що за�
безпечують еколого�економічне обґрунту�
вання сівозміни та впорядкування угідь,
тягне за собою накладення штрафу на
громадян від п'ятдесяти до ста неоподат�
кованих мінімумів доходів і на посадових
осіб � від трьохсот до п'ятисот неоподат�
кованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вищезазначеного зако�
ну з 2013 року на сільгоспвиробників бу�
дуть накладатися штрафи.

� Якими чинними нормативно�право�

вими актами належить керуватися в ро�

боті над землевпорядними проектами?

� Передусім Земельним кодексом Ук�
раїни. Згідно з ст. 22 земельні ділянки
сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарсько�
го виробництва використовуються відпо�
відно до розроблених та затверджених в
установленому порядку проектів землеус�
трою, що забезпечують еколого�еконо�
мічне обґрунтування сівозміни та впоряд�
кування угідь і передбачають заходи з охо�
рони земель.

Порядок розроблення та затверджен�
ня проектів землеустрою, що забезпечу�
ють еколого�економічне обґрунтування сі�
возміни та впорядкування угідь, склад і
зміст таких проектів затверджено поста�
новою Кабінету Міністрів України від 2
листопада 2011 р. № 1134.

Статтею 52 Закону України "Про зем�
леустрій" визначено, що зазначені проек�
ти землеустрою розробляються з метою
організації сільськогосподарського ви�
робництва і впорядкування сільськогоспо�
дарських угідь у межах землеволодінь та
землекористувань для ефективного ве�
дення  сільськогосподарського виробниц�
тва, раціонального використання та охо�
рони земель, створення сприятливого
екологічного середовища і поліпшення
природних ландшафтів. 

Терміни розробки таких проектів не
повинні перевищувати три місяці.

�На яких підставах і хто наділений

правом розробляти проект землеус�

трою?

� Проект землеустрою розробляється
на підставі рішення відповідного органу
виконавчої влади, місцевого самовряду�
вання або суду про проведення робіт із
землеустрою та укладеного відповідно до
нього договору між землевласником (зем�
лекористувачем) та розробником проекту
землеустрою, істотними умовами якого є
вартість і строки проведення робіт (не
більше як три місяці).

Розробником проекту землеустрою
може бути юридична або фізична особа,

яка має ліцензію на проведення відповід�
них робіт із землеустрою. А замовником
проекту може бути сільська, селищна,
міська рада або районна, міська держад�
міністрація, землевласник, землекорис�
тувач.

Тут варто наголосити, що до договору
замовник додає копії документів, що пос�
відчують право на земельну ділянку (у разі
їх наявності), рішень органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
чи суду про проведення робіт із землеус�
трою, а також агрохімічного паспорта по�
ля, земельної ділянки, історії полів за ос�
танні 3�5 років та, у разі наявності, акту�
альні матеріали польових геодезичних ви�
шукувань та ґрунтових обстежень.

� Отже, попереду, Олександре Ми�

хайловичу, велика робота. Вона має

увінчатися успіхом, насамперед, від�

новленням сівозмін, упорядкуванням

угідь в інтересах землевласників і зем�

лекористувачів, в інтересах держави,

народу України?

� Так. У кінцевому підсумку це забезпе�
чить раціональне та ефективне викорис�
тання землі, створить сприятливі умови
для підвищення продуктивності праці, мі�
німізації капіталовкладень, визначить пло�
щі земель, використання яких є економіч�
но неефективним та екологічно небезпеч�
ним, призупинить руйнівні процеси в зем�
лекористуванні, зрештою, призведе до
поліпщення родючості наших ґрунтів.

� Кожної другої неділі березня зем�

левпорядники святкуватимуть своє

професійне свято….

В Україні професія землевпорядника
завжди користувалася повагою, тому що
вона присвячена безцінному скарбу краї�
ни � її землі. 

Земля � наше основне національне ба�
гатство, яке перебуває під особливою
охороною держави. Це наша святиня, го�
дувальниця, невичерпне джерело нат�
хнення українського народу. Власне від
відповідальної і професійної роботи пра�
цівників землевпорядної служби сьогодні
значною мірою залежить раціональне ви�
користання найкращих у світі вітчизняних
чорноземів, збереження їх для прийдеш�
ніх поколінь, надійний захист конституцій�
них прав землевласників та орендарів.
Впевнений, що ви з честю впораєтеся з
покладеними на вас завданнями. Ваш
досвід, знання, любов до рідної землі ста�
нуть запорукою ефективної реалізації
державної земельної політики.

Бажаю землевпорядникам Київщини і
всім, хто присвятив своє життя цій профе�
сії міцного здоров'я, благополуччя, успіхів
у роботі, злагоди та нових звершень у
справі збереження та примноження нашо�
го безцінного багатства на благо процві�
тання рідної Вітчизни! Добра і щастя вам
та вашим родинам!

Довідково: нині у Київській області

607,63 тис. гектарів сільськогосподар�

ських угідь, призначених для ведення

товарного сільськогосподарського ви�

робництва передано в оренду. Близько

850 землевласників та землекористу�

вачів використовують земельні ділян�

ки, загальна площа яких перевищує

100 гектарів, тільки троє орендарів ви�

користовують їх згідно з розроблени�

ми проектами землеустрою, що забез�

печують еколого�економічне обґрунту�

вання сівозміни та впорядкування

угідь, а одинадцять уклали договори

на їх виготовлення. 

Інтерв'ю вела

Лариса Атаманчук 

Чи не на всіх засіданнях та нарадах Головного управління Держкомзему у Київській області з тривогою

говориться про те, що земельні ресурси перебувають, м'яко кажучи, не в найкращому стані, що триває

забруднення і збіднення їх ґрунтів. Це зумовлює складання проектів землеустрою, які забезпечують еколого�

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь належним чином. Про це в інтерв'ю нашому виданню

розповів в. о. начальника Головного управління Держкомзему у Київській області Олександр ГОРБАЧОВ.

ГРОМАДЯНИ ПОВИННІ 

ОТРИМАТИ ПОВНУ ТА 

ОБ'ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ

ЩОДО ВЛАСНИХ ПРАВ 

НА ЗЕМЛЮ

Начальник управління Держкомзе�
му у Білоцерківському районі Юрій Сав�
чук взяв участь у розширеній нараді з
питань розвитку земельної реформи та
запровадження ринку земель сільсько�
господарського призначення під голо�
вуванням голови райдержадміністрації
Андрія Немни.

До участі в її роботі були запрошені
керівники сільськогосподарських під�
приємств та фермери  району, пред�
ставники державної податкової служби
району, страхової компанії.  

За словами керівника білоцерків�
ських землевпорядників, питання дот�
римання норм чинного законодавства,
що стосуються термінів виконання зем�
левпорядних робіт при виготовлені пра�
вовстановлюючих документів на землю,
видача державних актів на право влас�
ності на земельну ділянку, укладення та
реєстрація договорів оренди на зе�
мельні частки (паї) були ключовими.  

Юрій Савчук зокрема підкреслив,
що законопроект "Про ринок земель" є
важливим елементом проведення ре�
форм в Україні. Головними завданнями
майбутнього закону, зазначив він, має
стати підвищення родючості ґрунтів,
контролювання екологічної ситуації,
наповнення продовольчого ринку та
забезпечення прибутковості діяльності
тих, хто працює на землі. Він акценту�
вав увагу присутніх на необхідності ук�
ладання та реєстрації договорів орен�
ди земельних часток (паїв). 

Про процедуру виготовлення тех�
нічної документації на землю, вартість
її робіт, виготовлення проектів щодо
формування сівозмін учасників розши�
реної наради ознайомив начальник
міськрайонного виробничого відділу
Київської обласної філії державного
підприємства "Центр ДЗК" Сергій Ле�
ончук.  

Учасники наради підтримали про�
позиції фермерів, керівників сільсько�
господарських підприємств провести
інвентаризацію земель для уточнення
площ, які використовуються сільгос�
пвиробниками і дрібними фермерами
та представників страхової компанії
"ТАС", які ознайомили присутніх із ро�
ботою страхової компанії та проінфор�
мували про умови страхування посівів і
врожаю. 

Фахівці управління і надалі виїжджа�
тимуть у села, аби роз'яснити питання,
які цікавлять людей напередодні скасу�
вання мораторію на продаж сільсько�
господарської землі. Громадяни по�
винні отримати повну та об'єктивну ін�
формацію щодо власних прав як справ�
жні господарі землі, � наголосив Юрій
Савчук. 

Сектор взаємодії із ЗМІ та гро�

мадськістю Головного управління

Держкомзему у Київській області 

НОВИНИ З РАЙОНІВ
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РОЗПАЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ 

В ПОСТІЙНОМУ КОРИСТУВАННІ
АФПЗ Сумської області просить вас розтлумачити порядок виділення зе�

мельних часток паїв голові ФГ і членам ФГ із земель, які знаходяться в постій�

ному користуванні фермерських господарств.

Наприклад: ФГ має в користуванні 50 га ріллі в постійному користуванні. Го�

лова дає погодження на виділення часток (паїв) собі і трьом членам ФГ площею

12 га ріллі згідно ч. 1 ст. 32, ст..121 Земельного кодексу України та  ч. 1 ст. 13

Закону України "Про фермерське господарство". 50 � 12 =38. Яка доля 38 га?

Фермерів заставляють переоформити решту (тобто 38 га) землі в оренду,

замість того, що б внести зміни в державний акт на право постійного користу�

вання. Але  Конституційний Суд У країни 22.09.2005 року визнав неконститу�

ційними положення 6 Розділу Х  Перехідних положень  Земельного кодексу

України та пункту 6 Постанови ВРУ "Про земельну реформу".

1. Фермерам кажуть, що поки користуєшся, то користуйся, а як починаєш

виділяти у приватну власність то потрібно переоформлювати землю в оренду.

Чиновники знову посилаються на Перехідні положення Земельного кодексу. В

рішенні Конституційного Суду України від 22.09.2005 р. про це не має ні слова.

2. Чи має право голова ФГ надати погодження на  виділення 2 га ріллі для

ведення ОСГ громадянам України, точніше,  собі, членам ФГ,  іншим громадя�

нам,  які згідно ст. 212 Земельного кодексу мають право на виділення 2 га ріл�

лі для ведення ОСГ із земель, які знаходяться в постійному користування ФГ ?

Чиновники кажуть "ні". Зразу потрібно відмовитися твід постійного користу�

вання, щоб земля перейшла в землі запасу, а потім чиновники вирішують ко�

му ж її віддати. В Земельному кодексі України сказано, що погодження надає

землевласник. А земля яка знаходиться у постійному користуванні ФГ нале�

жить до земель запасу (державних земель). Це абсурд � голова ФГ відмовля�

ється і в результаті не отримує нічого. Якщо до голови ФГ звернулися члени

цього ж господарства,  інші громадяни,  із заявами в яких просять надати по�

годження, то голова ФГ і члени ФГ самі вирішують чи давати погодження на

виділення 2 га ріллі для ведення ОСГ.

Питання постійного користування
землею актуальність не втрачає. Це й
зрозуміло, оскільки важливість цієї землі
для фермерів переоцінити не можливо.
Це їх минуле і їх майбутнє. А як нелегко ця
земля  діставалася, скільки затрачено зу�
силь, скільки сподівань на неї покладаєть�
ся на майбутнє. Зрозумілі і виправданні
тривоги і хвилювання. І потрібно бути ду�
же  поінформованим, проводячи будь які
дії із землею, аби її не втратити.

Після рішення Конституційного Суду
України від 22.09.2005 року положення
законодавства про обов'язковість припи�
нення права постійного користування піс�
ля приватизації  частини земельної ділян�
ки визнані незаконними і втратили чин�
ність. Тобто, землекористувачі з держав�
ними актами про право постійного корис�
тування мають право надалі користувати�
ся отриманими земельними ділянками
безстроково. Законодавчого обов'язку
проводити зміни їх державних актів не іс�
нує.  Існує право землекористувачів �
осіб, кому надана земельна ділянка для
ведення фермерського господарства та
членам цього фермерського господарс�
тва на безоплатне отримання у приватну
власність земельної ділянки із земель на�
даних у постійне користування у розмірі
середньої земельної частки (паю) члена
сільськогосподарського підприємства,

розташованого на території відповідної
ради на кожну особу. Решту землі, яка мо�
же залишитись не приватизованою, на
розсуд користувачів можливо: або зали�
шити в постійному користуванні, або взя�
ти в оренду. Право постійного користу�
вання зберігається за громадянами, під�
приємствами, установами і організаціями
після закінчення оформлення права влас�
ності в частині не приватизованої земель�
ної ділянки. Положення законодавства
про втрату громадянами права постійно�
го користування земельної ділянки після
приватизації земельної частки (офор�
млення права власності), а саме: пункт 6
Постанови Верховної Ради України "Про
земельну реформу" від 18.02.1990 року
№ 563 � ХІІ, де ця норма містилася, також
визнано  неконституційним і скасовано рі�
шенням Конституційного Суду України від
22.09.2005 року. Тобто, скасовано поло�
ження законодавства про обов'язковість
припинення права постійного користу�
вання після приватизації  частини земель�
ної ділянки. І тепер в законодавстві Украї�
ни не існує норм, які забороняють про�
довжувати використовувати на праві пос�
тійного користування земельну ділянку,
яка була раніше надана для цього, після
приватизації її частини. 

Що і як потрібно зробити? Продовжуй�
те далі спокійно вести господарство на

власній землі. Для залишення землі за
господарством, що надана в постійне ко�
ристування, не має необхідності відмов�
лятися від вже оформленого державного
акту на право приватної власності.

Ви маєте право приватизувати части�
ну, а решту маєте право далі використо�
вувати не змінюючи правовий статус зе�
мель � постійного користування. Практич�
но це відбувається і оформлюється так.
Члени фермерського господарства, ско�
риставшись своїм правом на приватиза�
цію, отримують державні акти на землю.
Якщо вся земля господарства стала при�
ватною власністю тоді � зрозуміло як далі
бути. 

У випадку коли після приватизації чле�
нами фермерського господарства части�
на землі залишається не приватизова�
ною, можливо діяти наступним чином:

� відмовитись від частини землі, що
залишилась не приватизованою, пере�
давши її в державну або комунальну влас�
ність;

� змінити правовий статус користуван�
ня землею � оформити договір оренди;

� продовжувати далі використовувати
землю для ведення фермерського госпо�
дарства не змінюючи правовий статус ви�
користання земель до того часу, коли під�
ростуть онуки, або іншим чином збіль�
шиться кількість членів господарства, які
виявлять бажання приватизувати землю.

При виборі третього варіанту дій пот�
рібно бути уважним в оформленні доку�
ментів на землю. Обов'язково враховую�
чи наступне. Право постійного користу�
вання землею для створення та ведення
фермерського господарства було перед�
бачено попереднім Земельним кодексом,
який діяв до 2002 року. З 01.01.2002 року,
у нині чинному Земельному кодексі, вже
не передбачено надання землі з держав�
ної або комунальної власності у постійне
користування для ведення фермерського
господарства. А це значить, що органи
виконавчої влади не мають права надава�
ти землю в постійне користування. Відпо�
відно і бланків державних актів на право
постійного користування не існує. Таким
чином, у випадку втрати, здачі до держав�
них органів, знищення бланку державного
акту на постійне користування землею
повернути право постійного користуван�
ня буде майже неможливо. 

Враховуючи викладене практика
оформлення землі при приватизації час�
тини земель із масиву землі, що надана в
постійне користування полягає в наступ�
ному: державний акт на право постійного
користування землею для ведення фер�
мерського господарства залишається у
фермерському господарстві (у голови
господарства), а на приватизовану частку
землі членам фермерського господарс�
тва видаються державні акти на право
приватної власності на землю. Про це
зазначається в державному акті на право
постійного користування на землю. Будь�
те уважні.  Не піддавайтесь ніяким умов�
лянням, аргументам про обов'язкову не�
обхідність здачі державного акту на право
постійного користування.

Статус орендаря землі має менше
прав, ніж  у користувача землі. У орендаря
землі відсутнє  гарантоване законодавс�
твом (Земельним кодексом України) пра�
во приватизації землі. Право просити є,
але у держави не має зобов'язання нада�
ти землю у приватну власність. Тоді, як
при подачі заяви членом фермерського
господарства на приватизацію землі, що
знаходиться у постійному користуванні,
держава зобов'язана передати землі у
власність.

Запам'ятайте, після рішення Консти�
туційного Суду України в чинному законо�
давстві вже не існує норми яка б зо�
бов'язувала оформлювати землі в оренду
та без вашого бажання припиняла раніше
надане вам право на постійне користу�
вання  

Тому під час оформлення документів,
при спілкуванні з чиновниками, потрібно
виходити з того, що ви не відмовлялися
від постійного користування земельною
ділянкою, а ви лише скористалися своїм
законним правом на приватизацію землі.
Тобто � заяви про відмову від постійного
користування ви не подавали, автоматич�
но скасування права постійного користу�
вання після подачі заяви на приватизацію
частини землі не відбувається, самостій�
но чиновники позбавити права постійного
користування землею не мають права �
відсутні законні підстави це зробити.

Стосовно другого питання, про надан�
ня погодження голови ФГ на виділення
земель з постійного користування для ве�
дення ОСГ. Слід зазначити, що правом
розпорядження земельними ділянками
володіє лише власник земельної ділянки.
В даному випадку землі державної влас�
ності знаходяться лише в користуванні
фермерського господарства і відповідно
права розпоряджуватися ними як � то пе�
редавати для ведення ОСГ голова або
члени ФГ не мають. При бажанні отрима�
ти землі для ведення ОСГ громадяни
звертаються до районних державних ад�
міністрацій і у випадку наявності вільних
земель і доброї волі адміністрації земель�
ні ділянки надаються громадянам. А при
бажанні отримати безоплатно земельні
ділянки для ведення ОСГ членами фер�
мерського господарства із земель нада�
ного йому  в постійне користування пот�
рібно спочатку передати землю із постій�
ного користування до земель запасу, а
вже потім земельні ділянки можуть нада�
тися для ОСГ. Але гарантій того, що вона
буде надана саме цим особам мало. 

Тому найкращими діями буде спряму�
вання зусиль на розбудову Асоціації фер�
мерів та приватних землевласників до
рівня беззаперечного  авторитета при
визначенні аграрної політики в країні, ос�
кільки її завданням є безкоштовна пере�
дача фермерам земель постійного корис�
тування в повному обсязі..

До речі, Міністр аграрної політики та
продовольства України Микола При�
сяжнюк 14 лютого 2012 року на ХХІІ з'їз�
ді АФЗУ зрозумів і підтримав ці праг�
нення фермерів та обіцяв сприяти їх ви�
конанню.   
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ФОРМУЛА КОХАННЯ
Жіноча краса за всіх часів була джерелом натхнення для художників, поетів та й просто

справжніх чоловіків. Навіть ті з них, які зовсім не вміють висловлювати свої враження

пензлем чи високою римою, здатні сприймати віковічні стандарти, котрі асоціюються з

жінкою мрії. 

Для більшості представників силь�
ної статі жінка мрії описується форму�
лою 90�60�90, тобто  пишні груди,
стегна, "осина" талія, хоча часто зус�
трічаються й інші уподобання, про кот�
рі нам нагадують твори Праксителя,
Рубенса, Дюрера та інших визначних
митців. Ще античні філософи намага�
лися зрозуміти, що таке краса. Один із
них, Вітрувій, стверджував, що краса �
це найвища форма доцільності.  Тож і
жіноча краса найчастіше асоціюється
з симетрією та гармонією. 

За якими б методиками не оціню�
вали зовнішність жінки художники й
математики, головним критерієм її
краси є здатність до продовження ро�
ду людського. Тому вузька талія в жін�
ки � ознака того, що її тіло виділяє
вдосталь стероїдних жіночих гормонів
(естрогенів), завдяки яким і можливе
зародження нового життя. На думку
вчених, естрогени викликають також
інші зміни у зовнішності, які приверта�
ють увагу чоловіків. Груди ростуть, гу�
би чуттєво припухають, виразніше ви�
мальовується овал вилиць, очі стають
більшими, а ось підборіддя і щелепи
залишаються ніжними, дитячими. Виг�
ляд такої нареченої переконує: "У ме�
не все гаразд. Я здорова, я зроблю
свого обранця щасливим. Я зможу на�
родити йому дітей і стану їм доброю
матір'ю. Чекаю на нього, єдиного".  

КРАСА �

ВЕРШИНА

ДОЦІЛЬНОСТІ

Більшість людей не мислять собі
життя без чашки міцної кави, шоколад�
них цукерок чи сигарет. Вони стверджу�
ють, що отримують від цього задово�
лення. Останнім часом  вчені зрозуміли,
що його причина � виділення в головно�
му мозку молекул дофаміну.

Дофамін � речовина з величезного
хімічного класу заміщених фенолів. Ця
речовина бере участь у передачі сигна�
лів між нервовими клітинами. У голов�
ному мозку роль "центра позитивних
емоцій і задоволення" виконує так звана
лімбічна система (це комплекс структур
нашого мозку, який бере участь в орга�
нізації мотиваційних та емоційних реак�
цій). Дофамін активує нейрони і дає лю�
дині відчуття комфорту, покращує нас�
трій. Тож можна сказати, що саме ця хі�
мічна сполука і є молекулою нашого за�
доволення. Вона синтезується в цен�
тральній нервовій системі після того, як
ми з'їли жадану плитку шоколаду чи ви�
пили омріяну чашечку кави. 

Звичайно, не тільки сигарети, шоко�
лад і кава викликають приємні емоції. У
принципі, будь�яка їжа може дати  вели�
ке задоволення. Та не тільки їжа, але й
улюблена мелодія, очікування св'ята чи
відповідна комфортна обстановка �
приносить людині радість! Хтось отри�

мує ще насолоду від шаленого автомо�
більного драйву, крижаного душу або
скандалу з начальником. І в цьому "ви�
нуватицею" є саме молекула дофаміну.
Але й цим не обмежується приємна
роль чудової молекули. Від концентрації
дофаміну в нейронах головного мозку
залежать також: увага, координація ру�
хів, прагнення до творчості та до пошуку

нового. Так, надлишок дофаміну викли�
кав у піддослідних мишей підвищену ак�
тивність та "допитливість". Здається,
немає нічого "кримінального" в тому,
що ми вживаємо продукти, які стимулю�
ють синтез такої корисної для організму
сполуки. Однак це не зовсім так. Всі ці
"вживання" призводять до звикання.
Дофамін "переконує" мозок, що, нап�

риклад, нікотин йо�
му необхідний для
того, щоб відчути
радість життя. Чим
довше людина слу�
хає ці "переконан�
ня", тим важче їй ки�
нути палити.

Дослідники з
Інституту біоорга�
нічної хімії та наф�
тохімії НАН України
довели, що дофамін
� чудовий антиокси�
дант. Цікаво, що під
його впливом у ми�
шей активізувалося
вироблення жіночих

статевих гормонів � прогестерону і ест�
рогену, і піддослідні були готові "прий�
мати залицяння" самців постійно, а не
тільки в певні періоди часу! Тож чолові�
ки, які поспішають на побачення не з кві�
тами, а з шоколадом, діють цілком раці�
онально. Шоколад стимулює вироблен�
ня дофаміну, який збуджує жіночу чуттє�
вість. Хоча можуть знайтися й жінки, у
яких "молекула задоволення" у голов�
ному мозку виділяється тоді, коли їм
підносять розкішні троянди.

Від автора: Звичайно, трохи дивно
усвідомлювати, що у вихідних джерелах
кохання й задоволення лежать звичай�
нісінькі біохімічні процеси, а через якісь
там хімічні реакції може не скластися
особисте життя. Та що поробиш. Люд�
ський організм має досить складну
структуру. Навряд чи когось можна в
цьому звинуватити. Слід мати на увазі,
що хімічне підгрунтя в жодному разі не
заперечує духовного начала кохання.

Закохані звикли вважати, що шлюби
укладаються на небесах. Нехай же ця свя�
та віра допоможе їм стати щасливими!

Володимир ЯРОШЕНКО

(За книгою Г. Ковтуна "Про хімію")

МОЛЕКУЛИ ЗАДОВОЛЕННЯ

І ось � сталося! Ви побачили "її" або
"його". Мурашки побігли по шкірі. Серце
шалено закалатало. Під серцем щось
дивно йокнуло, долоні по�зрадницьки
спітніли. Ваша пасія кинула ніжний пог�
ляд. І вас цілий день не залишає відчуття
польоту... А вечір закінчився жагучим по�
цілунком. Ви остаточно розтанули. Ре�
зультат не примусив себе чекати: ось уже
кілька днів не хочеться їсти. Але ви ніколи
не почували себе так добре, як зараз. І
навіть застуда, яка загрожувала затягти�
ся надовго, безвісти зникла, не залишив�
ши навіть легкої нежиті. Вся палітра фарб
раптом стала яскравішою. Люди привіт�
ніші. А життя..., життя � прекрасніше!

Протягом багатьох століть письмен�
ники і поети оспівували це прекрасне по�
чуття. А в цей час біохіміки, фізіологи та
хіміки шукали конкретну відповідь на
конкретне запитання: "Що ж таке любов
та з чого вона складається?" Наука, як ві�
домо, не стоїть на одному місці. Вже сьо�
годні існують об'єктивні докази того, що
"виникнення закоханості" пов'язане з ці�
лою серією хімічних процесів, які відбу�
ваються в людському організмі. Вчені
визначили, що головний мозок здатний
виробляти молекули особливих хімічних
речовин�гормонів, їх згодом назвали ам�
фетамінами. Саме вони впливають на
нервову систему. Тож затуманений зако�
ханий погляд (з погляду біохімії) � це не
що інше, як стан наркотичного сп'яніння
внаслідок впливу молекул амфетамінів
на нервові центри в корі головного моз�
ку. До речі, при їхньому надлишку настає
таке сильне сп'яніння, що вже порушу�
ється нормальне функціонування мозку.
Ось тоді спалахує "божевільна любов".
Почуття закоханості супроводжується
підвищенням концентрації в крові ще й
іншого типу гормональних молекул � ад�
реналіну. Амфетаміни та адреналін пе�
реводять організм у стан радісної актив�
ності. Загострюються всі почуття, які
викликають відчуття загального підне�

сення. Разом з адреналіном діють моле�
кули інших гормонів � ендорфіни. Але во�
ни вже активізують нашу імунну систему.
Під час поцілунку мозок миттєво прово�
дить хімічний аналіз слини партнера та
"ухвалює рішення" щодо вашої генетич�
ної сумісності. Поцілунок ще й переш�
коджає утворенню стресових гормонів,
які відповідальні за негативний вплив на
людину. Наявність цих позитивних хіміч�
них реакцій пояснює, чому закохані від�
різняються невичерпною енергією і від�
мінним станом здоров'я. У таких людей
імовірність "підчепити" яку�небудь хво�
робу (окрім венеричних) значно нижча,
ніж у тих, хто не закоханий. Тож, робимо
висновок. Стан закоханості дуже корис�
ний для нашого здоров'я. Але, як гово�
риться, ніщо не вічне під Місяцем. Так і
закоханість, погорівши деякий час яск�
равим полум'ям, поступово згасає. І от
ламають люди голову: куди поділася лю�
бов? Однією з причин цього є те, що в
організмі поступово наступає звикання
до тих самих молекул амфетамінів. Че�
рез два�три роки головний мозок уже не

може виділяти їх у достатній кількості.
Любов починає згасати. Але все не так
уже безнадійно. Адже не завжди почуття
любові згасає після перших же років
спільного життя. Це, як визначили вчені,
залежить уже від інших молекул. Незва�
жаючи на те, що амфетамінів стає мен�
ше, постійна присутність партнера сти�
мулює збільшення вироблення головним
мозком молекул ендорфінів. За своєю хі�
мічною будовою вони подібні відомому
наркотику морфію. На відміну від амфе�
тамінів, ендорфіни викликають заспокій�
ливу дію на чоловіка чи жінку і почуття
умиротворення та безпеки. Нарешті, є
ще одна хімічна речовина, молекули якої
синтезує наш головний мозок, і вона має
безпосереднє відношення до любові. Ця
речовина називається окси�тоцином.
Останній підвищує чутливість нервових
закінчень та стимулює м'язові скорочен�
ня. За однією з гіпотез, саме виділення
окситоцину призводить до збудження
чоловіків і жінок. Коли ж його кількість пе�
ревищує середній рівень, спалахує ша�
лена пристрасть.

МОЛЕКУЛИ КОХАННЯ
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Виробники яблук вже давно визнали значення та пе�
реваги вирощування яблук за допомогою імунних сортів
, тому останнім часом значна частина досліджень та сор�
тової інновації орієнтована на них. 

Вирощування яблук за допомогою імунних

сортів  означає більше переваг для виробників

яблук. 

Більша безпека вирощування, яка проявляється
у тому, що у випадку використання звичайних сор�
тів, особливо відносно грибкових захворювань,
процес вирощування вимагає дуже чіткої роботи з
захисту рослин та значного досвіду. Достатньо хо�
ча б на 1�2 дні  затримати запланований цикл обробки
засобами захисту, чи у критичний час провести обробку
невідповідними препаратами � якість плодів яблук перет�
вориться з десертної на технічну. Імунні сорти ж, в

свою чергу, особливо завдяки своїй стійкості до

грибкових захворювань, такої небезпеки не несуть,

тому і господарі, яким бракує досвіду, можуть до�

сягти гарних результатів.  Це вирішення є надійним і
для  тих господарств, які не мають в наявності оприску�
вач відповідної якості, чи вирощують яблука на дуже ве�
ликих площах. Таким чином, завдяки зменшенню кіль�
кості циклів обробки засобами захисту, зменшується
потреба у чисельності обладнання. На додачу, завдяки
стійкості сортів, запізнення у обробці засобами захисту
не призведе до значних змін у якості, як у випадку зви�
чайних сортів. Надіюсь, нікого не потрібно переконувати
в тому, що не все одно, чи результатом нашого господа�
рювання є технічне яблуко за ціною 1 грн/кг або ж столо�
ве яблуко за ціною 4�6 грн/ кг. 

Про надзвичайні можливості у сфері вирощування яблук на Україні вже не потрібно переко�

нувати нікого. Ті, хто вже наразі займається вирощуванням яблук в Україні погодяться, що:

� країна має гарні природні умови для вирощування яблук

� типовим є попит на ринку

� вигідні відпускні ціни, сприятливі експортні можливості  /Росія/

� вирощування яблук є рентабельним видом діяльності

Проте, питання, які саме сорти краще використовувати для вирощування яблук, мова йде

не часто. В країнах західної Європи можна спостерігати 2 тенденції:

1. вирощування яблук за допомогою звичайних та не імунних сортів 

2. вирощування яблук за допомогою імунних сортів

Весняна акція !!!
Пропонуємо саджанці імунних та звичайних сортів яблук!

На сезон весна 2012 року ще за цінами 2011 року!
Тільки в межах складських запасів!

Сорти:  

Ренора®, Релінда®, Ревена®, Реанда®, Регліндіс®, Ремо®,
Сіріус®, Ред Топаз®, Луна®

Гала, Гренні Сміт

ВИРОЩУВАННЯ ЯБЛУК ІМУННИМИ СОРТАМИ
По суті, визначальним у питанні рентабельності є

те,  що собівартість істотно знижується та  витрати
на засоби захисту рослин можна зменшити на 30 �
50%.  На заході Європи  9�15% виробництва яблук
складає органічне вирощування і ця частка поступо�
во збільшується. Це пов'язано з тим, що споживач
шукає здоровіший продукт з меншою кількістю за�
лишкових хімічних речовин, а виробники задоволені
доходами та отриманим прибутком.  Типовим для

сегменту ринку органічного яблука є попит.

Наприклад, у Німеччині закупочна ціна на органічні де�
сертні яблука більше ніж 1 Євро/кг   (10 грн/кг). 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОЩУВАННЯ ЯБЛУК Є НАБАГАТО ЛЕГ�

ШИМ ТА РЕНТАБЕЛЬНІШИМ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИС�

ТАННЯ ІМУННИХ СОРТІВ. Тому, варто задуматись над питан�
ням вибору сортів для закладання саду, тому що і на Україні і в Ро�
сії попит на споживання органічного яблука буде зростати та три�
матись на високому рівні. Таким чином, перевага буде на боці тих
господарів, які першими приймуть рішення та розпізнають цю
НОВУ можливість.  

Саджанці імунних сортів, які виробляє Плодороз�
садник ДП "Голланд Плант Україна", створюють без�
печну основу для цієї можливості. Вони надають
можливість Вам рентабельно господарювати, на до�
дачу ви ще й маєте прямий доступ до найвідоміших
сортів Європи. Сорти, які реалізовує плодорозсад�
ник, задовольняють широкий спектр потреб. Наразі,
у нас з'явилась можливість крокувати разом з краї�
нами західної Європи та господарювати, викорис�
товуючи аналогічну сортову інновацію.

Не спізніться, використайте можливість. 

Саджанці у прикопі 

ДП Голланд Плант Україна

Звертайтесь до нас:Сентпетері Берталан � Моб.: +380503725574, Сейчі Саболч � Моб.: +380503726133
Попович Ігор � Моб.: +380503728550, Координатор проекту � Моб.: +380503721729

ПЛОДОРОЗСАДНИК ДП "ГОЛЛАНД ПЛАНТ Україна"
Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р�н, с.Тарнівці, вул.Концівська 17.

www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua
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ХРУЩІ НАД ВИШНЯМИ ГУДУТЬ
Без хрущів, як відомо, немає

весни, їх гудіння в саду означає,
що можна сподіватися на давно
очікуване тепло. Проте мало хто
радіє цим крилатим створінням.
Навпаки, багатьох садівників ці�
кавлять ефективні способи бо�
ротьби з хрущами , точніше, з
їхніми білими личинками, так
званими борозняками. Адже
нескінченне поїдання цими не�
вигубними шкідниками корінців
полуниці, інших садових рослин
і навіть дерев неодмінно викли�
кають у власників земельних ді�
лянок масу проблем і щиросер�
дечних розчарувань, тому що:
"Вся праця нанівець, просто
опускаються руки!" То чи можна
все�таки раз і назавжди позбу�
тися від ненаситних, нахабних і
ненависних личинок?

Для початку варто трохи
докладніше розповісти про цих
самих личинок і про те, як ві�
діб'ється на ваших садових угід�
дях їхнє масове проживання. Не
виключено, що деякі дрібні зем�
левласники й садівники не
звертають на хрущів особливої
уваги і навіть не здогадуються,
що їх поява на ділянці таїть у со�
бі значну небезпеку.

Політавши над деревами,
самиця хруща відкладає в зем�
лю близько 70 яєчок, з котрих
через певний час  з'являються
на світ личинки. Точніше, на світ
вони не поспішають, а сидять у
землі та без упину їдять, з насо�
лодою знищуючи плоди ваших

трудів.  І оскільки щелепа в та�
кого шкідника неймовірно
сильна, то йому без особливих
зусиль вдається перегризати
навіть потужні корінці шести�
семилітніх  дерев. Проте,
улюблені ласощі непроханого
"гостя" � це корені суниці. Якщо
ви помітили, що багаторічна де�
коративна рослина або кущ су�
ниці помітно відстають у роз�
витку або в'януть � викопайте їх.
Цілком імовірно, що серед ко�
ріння рослини ви виявите білих,
з темною головою й шістьома
коротенькими ніжками, личи�
нок хруща .

Тривалий час провадилися
пошуки ефективних  і водночас
максимально безпечних для
людини засобів боротьби з ли�
чинками хруща . Однак, єдиним
і малодійовим способом уважа�
лося лише глибинне перекопу�
вання ґрунту й збирання личи�

нок вручну. Оскільки більшість
цих огидних хробаків перебува�
ють на глибині 50�60 см � діста�
тися до них дуже непросто, а
відтак зібрати повністю прак�
тично неможливо. Але не дуже
давно вчені�біологи відкрили
досить неприємну для личинок
хруща  особливість: виявляєть�
ся, цей шкідник терпіти не може
високої концентрації азоту!

Більшість фахівців зійшлися
на думці, що перекопану під
кронами і навколо стовбурів са�
дових дерев землю бажано за�
сівати білою конюшиною. Така
методика захисту від шкідника
обумовлена тим, що бактерії,
які живуть на корінцях білої ко�
нюшини, поглинають азот із по�
вітря й синтезують білки. У ре�
зультаті чого азот, що накопичу�
ється в ґрунті, робить її зовсім
нецікавою для перебування не�
нажерливих личинок жука. Здій�

снивши таке задерніння, садів�
ники мають шанс позбутися до�
кучливого шкідника, та ще й по�
ліпшити смакові якості й зов�
нішній вигляд зростаючих на
дереві плодів. До того ж, посад�
жена у підстави садових дерев
конюшина буде сприяти поста�
чанню їх азотом і витисненню
бур'янів. Тільки треба за миша�
ми пильнувати, бо вони коню�
шину дуже полюбляють. Нічого
не поробиш � так воно в природі
повелося…

Деякі аматори радять ви�
ловлювати дорослих хрущів і
знищувати їх. Метод дуже ефек�
тивний, але мороки з ним бага�
то: це ж треба конструювати
світлові та інші пастки, намазу�
вати все підряд клейкими речо�
винами та ще й не спати вночі,
аби переконатися в тому, що
вжиті вами заходи дійсно при�
носять суттєві результати. 

Звичайно, багатьом здаєть�
ся, що найкращий спосіб бо�
ротьби з личинками хруща � це
застосування хімічних препара�
тів. Адже вони є в продажу � це
інсектициди "Землин", "Базу�
дин", пестицид "Антихрущ" та
інші. Застерігаємо, що, по пер�
ше, всі вони вимагають обме�
женого й обережного викорис�
тання, а по�друге, надмірно сте�
рилізують ґрунт. До того ж, в ре�
зультаті застосування таких
стерилізаторів личинки не зав�
жди гинуть. Видно, кожній треба
просто в рот заливати…

Наші поради:

Якщо ваші зусилля увінчалися успі�
хом і личинок хруща на ділянці хоча б
поменшало, не заспокоюйтеся, про�
довжуйте боротьбу. Насамперед � зай�
міться профілактикою ґрунту. Вона до�
сить проста, а результати дає.

Якщо, наприклад, суниці на вашій
ділянці ще не ушкоджені, то можна
скористатися наступними профілак�
тичними способами:

зробіть у рядах суниці канавки гли�
биною 30�40 см і просочіть їх 75% роз�
чином карбофосу;

полийте суницю розчином аміаку в
пропорції: 1/2 столової ложки аміаку
(нашатирного спирту) на 10л води;

восени, переривши землю, полий�
те її "Білизною" або іншою рідиною, що
містить хлор, також можна в процесі
перекопки додати в ґрунт небагато
хлорного вапна;

добре замульчуйте ґрунт.

І не дуже милуйтеся весняним

гудінням хрущів у своєму саду!

Володимир ЯРОШЕНКО

ЗЕЛЕНА ЧУМА АМБРОЗІЯ
Вперше мені довелося поба�

чити цю рослину в Краснодар�
ському краї Росії десь на початку
80�х років минулого століття. То�
ді мене вразив своїм жалюгід�
ним виглядом радгоспний сад:
більшість іще не старих яблунь
були мертвими, листя на них не
було, навіть сухого, а поміж де�
ревами зяяли глибоченні тріщи�
ни, наслідок неймовірної засухи
того літа. Натомість поруч із ти�
ми тріщинами на висушеній
землі буйно зеленіли зарості до�
сить високих рослин, схожих на
коноплі. На моє запитання, що
то за рослина, мій супутник, ди�
ректор радгоспу, похмуро від�
повів одним словом: амброзія. 

За словами мого друга, вче�
ного агронома, амброзія � це
справжнє лихо для селян: там,
де вона поселяється, все інше
гине � і рослини, і дерева. Гербі�
цидами її приборкати не вдаєть�
ся, і вона досить швидко поши�

рюється кубанськими степами.
"У вас в Україні ця зелена чума
поки що не набула такого поши�
рення, як тут, але стережіться,
вона не знає кордонів і не має
природних конкурентів". Таке
невтішне резюме дещо відріз�
нялося від загальновідомого
твердження древніх греків про
те, що саме амброзія давала
безсмертя богам�олімпійцям,
які нібито нею харчувалися.
Втім, древні греки жили давно, і
їхня уява про амброзію могла не
мати нічого спільного з росли�
ною, насіння котрої потрапило
до південних регіонів колиш�
нього СРСР разом зі збіжжям,
завезеним з Північної Америки
1925 року. 

Амброзія полинолиста � од�
норічна яра рослина за зовніш�
нім виглядом схожа на коноплю,
а за розмірами і формою листків
нагадує полин гіркий (звідки і
назва полинолиста). Існує понад

30 видів амброзії на території
Америки, в Україні один вид �
амброзія полинолиста, яка була
завезена до нас в 1925 році з
Північної Америки. Нині вона по�
ширена в більшості областей Ук�
раїни, АР Крим.

Це однорічний злісний ка�
рантинний бур'ян заввишки 20�
250 см з міцною кореневою сис�
темою, яка проникає в грунт  до
4 метрів, зневоднюючи і висна�
жуючи його. При середній густо�
ті рослина забирає з одного гек�
тару землі до 2 тис. тонн води. З
кожним роком амброзія поши�
рюється  на нові території, утво�
рюючи при цьому велику над�
земну масу і заглушуючи куль�
турні посіви.

Розмножується амброзія на�
сінням, яке визріває у серпні�ве�
ресні, легко обсипається, засмі�
чуючи грунт. Одна рослина мо�
же дати до 100 тисяч зернят, які
здатні проростати  ще 10�15 ро�
ків після визрівання. Вона, як чу�
жинка, не має природних воро�
гів, її не їдять тварини. Як справ�
жній "зелений агресор"  успішно
витісняє гравілат, вероніку, зла�
ки, подорожник, ромашку, чере�
ду та інші рослини, які прикра�
шають ландшафт. 

Проростає насіння у кінці
квітня на початку травня. З сере�
дини серпня до кінця жовтня
амброзія цвіте. Під час цвітіння
вона є дуже небезпечною, її пи�
лок викликає у великої кількості
населення алергію. Підвищуєть�
ся температура, течуть сльози,
буває кон'юнктивіт, погіршуєть�
ся зір і може  виникати набряк
легенів. Медики це називають
амброзійним полінозом або сін�
ною пропасницею. В цей період
від амброзійного пилку страж�

дають астматики, у них загос�
трюються приступи бронхіаль�
ної астми.  

Поширенню захворювання
можуть сприяти погодні умови:
спека, роза вітрів. Ефективних
ліків від амброзійного пилку по�
ки що не існує. Єдиний вихід �
триматися від неї подалі, поки
рослина квітує. Для прогулянок
вибрати похмурі й дощові дні,
кватирки вікон затягти марлеви�
ми сітками, постійно змочувати
їх та міняти кілька разів на день.
На вулиці потрібно користувати�
ся   сонцезахисними окулярами,
після прогулянки необхідно
прийняти душ, промити очі й ніс.

За останні роки поширення
амброзії в Україні � справжнє ли�
хо. Для багатьох регіонів це ста�
ло проблемою державного рів�
ня. Добре це розуміючи, керів�
ництво держави та її регіонів
вживає певних "протиамброзій�
них" заходів. До цієї роботи за�
лучаються лікарі санітарної
служби, працівники інспекції
екобезпеки, представники міс�
цевої влади. Як же саме  радять
вони боротися з амброзією?

Система захисту, як складо�
ва загального агротехнічного
комплексу прийомів по вирощу�
ванню сільськогосподарських
культур, передбачає застосу�
вання різних методів: карантин�
них, агротехнічних, механічних
та хімічних заходів.

Проводяться такі запобіжні
заходи: старанно очищається
посівний матеріал від насіння
амброзії, проводяться лущення
стерні, періодична глибока
оранка (нагадуємо � коріння
амброзії поширене до 4 метрів
вглиб!), досходова культивація.
Насінний матеріал, очищений

від карантинних бур'янів, передають на ана�
ліз до Державної насінневої інспекції для
встановлення його кондиційності. Ведеться
суворий карантинний контроль, виявляють�
ся карантинні бур'яни, досліджуються  зе�
мельні угіддя та складаються карти забруд�
нення, визначаються необхідні методи  бо�
ротьби  Перше обстеження полів навесні
проводять після сівби, до появи сходів ярих
культур, а подальші у період від  з'явлення
сходів висотою 12�15 см. Посіви озимих
культур обстежують на початку фази кущен�
ня та навесні до фази повного кущення.
Друге обстеження полів проводять перед
збиранням врожаю, або відразу після цього,
з метою планування способів осіннього та
весняного передпосівного обробітку грунту
й застосування гербіцидів. Але скільки ми
вже можемо труїтися тими гербіцидами, та
ще частенько й такими, чий термін придат�
ності давно вичерпався? 

До механічних заходів відносяться регу�
лярні рейди по приватних садибах, виявлен�
ня осередків  поширення амброзії. Під час
таких рейдів рослину знищують до початку
цвітіння: скошують, виривають і  компосту�
ють, не даючи цвісти та плодоносити, адже
вона розмножується тільки насінням. Якщо
до цвітіння рослину не знищили , треба пе�
речекати період цвітіння, поки не утворять�
ся зелені плоди, саме в цей час скосити або
вирубати і обов'язково спалити, щоби не ви�
сипалося насіння.

Хімічні заходи здійснюють у великих гос�
подарствах особи, які мають спеціальну фа�
хову освіту. Фермери та господарі приса�
дибних ділянок повинні точно дотримувати�
ся регламентів, зазначених у спеціальних
рекомендаціях, інструкціях. Використову�
ють препарати, які є в  "Переліку Укрдер�
жхімкомісії України"

Загроза від поширення амброзії вже
стала загальнонаціональною, відтак і про�
тидіяти їй потрібно на високому державно�
му рівні: органам державної влади, еколо�
гам, санітарно�епідеміологічній службі, ор�
ганам правопорядку (карати винних, як за
вирощування наркотиків) та населенню.
Тільки спільними зусиллями всього сус�
пільства можна зупинити епідемію цієї "зе�
леної чуми".

Володимир  ЯРОШЕНКО
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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 9
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУМАТА КАЛИЯ

"АГРОГУМАТ" В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гумат калия АгроГумат получают из
природного органического сырья � сап�
ропеля, дополнительно обогащенного
макро и микроэлементами. АгроГумат
представляет собой смесь гумусных
кислот : гуминовых, ульминовых, фуль�
вовых кислот.

Изучаемый препарат гумат калия "Аг�
роГумат" в 2010 � 2011 г. применялся  в
различных хозяйствах Днепропетров�
ской области. Препаратом АгроГумат
были обработаны: семена (перед посе�
вом), а также внекорневым опрыскива�
нием посевов зерновых культур  в пери�
од вегетации на общей площади 1200 га
(площади отдельных опытов составляли
от 10  до 60 га). Все зерновые культуры
возделывались по принятой в хозяйс�
твах агротехнике. 

Схема применения препарата Агро�
Гумат для зерновых культур выглядела
следующим образом: перед посевом

семена обрабатывали протравителем
совместно АгроГуматом, из расчета из
расчета 200 мл препарата на 10�15 лит�
ров воды. Продолжительность замачи�
вания семян � 12 часов. Далее обеспе�
чивалась двукратная листовая обработ�
ка: 1�й раз � в стадию кущения (влияет
на плотность стеблестоя); 2�й раз � в
стадию � выхода в трубку (влияет на
число зерен в колосе), из расчета  0,4 л
препарата на 200 л воды на 1 га.

Как показали урожайные данные
(таблица 1), урожай зерна во всех хо�
зяйствах при использовании АгроГума�
та был выше, чем на контрольных пло�
щадях (без АгроГумата). Прибавка уро�
жая при применении АгроГумата соста�
вила от 3,9, ц/га до 4,6 ц/га, что позво�
лило хозяйствам получить дополни�
тельную прибыль в размере от 585 до
690 грн с одного гектара обработанной
площади.

Применение АгроГумата при обра�
ботке семенного материала и последу�
ющими в течение вегетации обработка�
ми совместно  с карбамидом в количес�
тве 5�8 кг/га, обеспечило более высо�
кие прибавки урожая от 7,6�10,9ц/га,
что позволило хозяйствам иметь допол�
нительную прибыль от 1140 до 1635 грн.

ВЛИЯНИЯ ГУМАТА КАЛИЯ "АГРО�

ГУМАТ" НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

Известно, что оценкой качества зер�
на пшеницы является содержание в ней
клейковины, что в свою очередь опре�
деляет стоимость зерна: чем выше эта
величина, там выше и стоимость зерна.
Результаты проведенных испытаний в
производственных опытах показали,
что при внесении АгроГумата на всех
полях  содержание клейковины в зерне
было на 1 � 4% выше, чем на площадях,
где не применялся данный препарат. 

Одноразовая подкормка в течении
вегетации препаратом АгроГумат ока�
зала незначительное повышение клей�
ковины на уровне 0,5�1,0% , в полевом
испытании с озимой пшеницей (Днеп�
ропетровская  область, 2011 г.) приме�
нение АгроГумата при двукратном оп�
рыскивание повысило содержание
клейковины с 21,3% до 22,9 � 25,8% . 

ВЫВОДЫ:

� В результате полевых испытаний с
зерновыми культурами выявлен пози�

тивный эффект от использования Агро�
Гумата как при обработке семян перед
посевом, так и при внекорневой обра�
ботке растений в период вегетации. 

� Прибавка урожая зерна от приме�
нения АгроГумата составляла в произ�
водственных опытах от 3,9 до 4,6 ц/га.,
а при совмещении АгроГумата с карба�
мидом урожайность увеличилась на 7,6
�10,9 ц/га.

� Применение АгроГумата повышало
содержание клейковины в зерне от 22,9
до 25,8%

� Стоимость дополнительного уро�
жая от применения АгроГумата состав�
ляла от 585 до 1635 грн./га. 

� Стоимость препарата АгроГумата
составляет 28 грн/га.  Вследствие того,
что АгроГумат используется одновре�
менно с обработкой агрохимикатами се�
мян и посевов зерновых в период веге�
тации, то затраты на применение данно�
го препарата незначительны по сравне�
нию со стоимостью дополнительного
урожая от обработки зерновых культур
гуматом калия "АгроГумат". 

Высоких Вам урожаев! 

Консультант ООО " Альянс "Эко"

Пучкова Ирина 

(067)1030593 ; (050)7081557;

(056) 4644173. 

Наш сайт : www.agrogumat.ua

Руководитель исследований: директор "Альянс " Эко" Вулич Д.

Исполнители: гл. агроном ФХ "Агропромхим" Корниенко Б.И.; агроном

ООО "Альянс " Эко" Бондаренко О.И.
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Замовлення № 127806

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!
5 березня 2012 р. НВО "Агронауковець"

сповнилось 20 років. 
Окремих робітників НВО "Агронауковець" нагороджено

дипломами, ювілейними медалями та цінними подарунка�
ми. (фото 1.)

Досягнення колективу НВО "Агронауковець"  вражаючі: 
Як лідер галузі України колектив НВО нагороджено відпо�

відним сертифікатом
За високу якість продукції,

яка відповідає міжнародним
стандартам по ефективності,
собівартості  та  безпечності
Промисловою  палатою  Євро�
пи  в 2011 році НВО "Агронауко�
вець" нагороджено Міжнарод�
ним орденом "Знак якості".
(фото 2.) 

За ці роки вироблено та ра�
зом з фермерами України під�
живлено близько мільйона
гектар зернових та технічних
культур (кожен рік від 50 до
100 тис.га) добривом Моче�
вин�К.

Від редакції: Керівництво НВО "Агронауковець" ствер�
джує, що завдяки цьому сільгоспвиробники України отри�
мали більше мільярда гривень чистого прибутку.

Як головний редактор газети вирішив перевірити � чи

справді застосування одного літра добрива Мочевин�К дає
прибуток сільгоспвиробнику в 1000 гривень?

Я отримав з інституту захисту рослин, м. Київ, слідую�
чи дані. 

На основі дослідів за 2007�2009 роки при захисті ярово�
го ячменю від бур'янів гербіцидом Гранстар Про додавання
0,5 літра на гектар добрива Мочевин�К2 в бакову суміш пок�
ращило якість хімпрополки на 10,8 відсотка, прибавка вро�
жаю підвищилась  з  24  до 33,7  відсотка, в тому числі чисто
від добрива Мочевин�К2 � 0,5 т/га.

Ось так! 0,5 л/га Мочевин�К2 дає додатково 0,5 тони
ярого ячменю! Собівартості якого складає 25 гривень (ціна
1л Мочевин�К2 � 43 грн. 20 коп.)

А що ж дає Мочевин�К1? Зателефонував директору Нау�
ково�інженерного центру "Аксо" НАН України, к.х.н Давидо�
вій Ользі Євстафієвні. Відповідь: Нашими дослідами, прове�
деними в 2007�2011 роках встановлено, що застосування
добрива Мочевин�К1 в нормі 1л/га для дворазової обробки
вегетуючих рослин  пшениці сорту "Золотокоса" забезпечи�
ло збільшення врожаю  до 80,3ц/га (на 24 відсотків) � дода�
ток до врожаю � 19,2 ц/га. 

Майже  дві  тонни додаткового зерна за 90 гривень!
(Ціна 1 л. Мочевин�К складає � 43 грн. 20 коп.). 

На фото: Полл Бриг � голова торгово�промислової
Палати та Крістіна Хауел � виконавчий директор торгово�
промислової палати долини "Темза" вручають  нагороду
керівнику  проекту по створенню добрив класу Мочевин�
К Капелюш Олександру (в центрі).

Придбати добрива "Мочевин К"

можна у регіональних дилерів

НВО "Агронауковець" 

(за ціною 1 літр � 43,2 грн):

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 Новотро�

їцьке � тел.: (050) 177�85�48 � маг.
"Насіння", м. Каховка � тел.: (050)
494�08�60 � Тетяна Петрівна, м. Хар�

ків � 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 Юхимо�
вич, м. Мелітополь � тел.: (098) 493�
89�58 � Сердюк Наталія, м. Кіровог�

рад � тел.: (098)432�81�35 � Борис
Васильович, м. Одеса � тел.: (067)
9356987 Михайло Михайлович, м.

Дніпропетровськ � тел.: (067) 560�
64�03 ФГ "Олександр"; (067) 565�89�
49 ЗАО "Сплав", м. Полтава � тел.:
(050) 613�69�18 � Володимир Сергійо�
вич, м. Луганськ � тел.: (050) 496�07�
74 Віктор Олексійович,  м. Старо�

більськ � тел.: (066) 935�17�26 � Ми�
кола Кирилович, м. Сімферополь �
тел.: (050) 666�08�98 � "Універсал Аг�
розахиіт", 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. Су�

ми � тел.: (050) 279�15�13 � Віктор
Ананійович, м. Нікополь � тел.: (095)
017�22�76 � Сергій Євгенович, м. Тер�

нопіль � тел.: (068) 105�35�75 � Віта�
лій, м. Токмак � тел.: (067) 617�06�39
� Анатолій Федорович, м. Біла Цер�

ква � тел.: (050) 410�52�54 � "Хімгру�
па", м. Генічеськ � тел.: (067) 552�81�
78 � Володимир, м. Донецьк � тел.:
(095) 229�94�50 � Ульченко, м. Вінни�

ця � тел.: (0432) 53�50�37 � Ігор Петро�
вич, 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.

Редакція газети "Вісник "Фермер України" щиро вітає з ювілеєм!  Бажаємо нових успіхів та звершень!

Головний редактор Данкевич Михайло Григорович
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Міжнародна науково�практична кон�
ференція, що відбулася у м. Ладижин
Вінницької області, вже 3�тя, а прово�
дить її щорічно Компанія "БТУ�Центр".
Цього року конференція була особливо
цікавою. Зібралися науковці та аграрії �
фахівці з вирощування зернових, техніч�
них, овочевих, бобових, садово�ягідних
культур. Усі вони були об'єднані однією
темою: "Біопрепарати в сільському гос�
подарстві: досвід та перспективи"

Доцент, канд. с�г наук Уманського На�
ціонального університету садівництва Си�
гида В.П. зробив ґрунтовний аналіз уро�
жайності та кліматичних умов, починаючи
з 1927 і до теперішнього часу, стану цього�
річної озимини, яка погано сходила через
суху осінь та пережила теплу зиму у груд�
ні�січні та сильні морози у лютому. Віктор
Прокопович зауважив, що подолати вплив
несприятливих природних факторів допо�
можуть біопрепарати � Біокомплекси�БТУ.
Вони забезпечують розвиток потужної ко�
реневої системи, добре кущення листової
розетки та накопичення максимальної
концентрації сухих речовин у клітинному
соці рослин. Рання весняна обробка сходів
по вегетації спеціальним Біокомплексом�
БТУ сприяє кращому виходу рослин із зи�
мівлі � покращує обмін речовин в рослині,
забезпечує захист від хвороб, сприяє
швидкому наростанню зеленої маси.

Підтримав думку науковця з Умані про
вплив кількості опадів та температур на
схожість зернових та соняшника, їх розви�
ток та урожайність завідувач кафедри рос�
линництва та садово�паркового госпо�
дарства канд. с�г. наук, доцент Миколаїв�
ського ДАУ Коваленко О.А. Більш детально

він доповів про збільшення урожайності та
покращення поживної якості цибулі ріп�
частої залежно від оптимального міне�
рального живлення та біопрепаратів за ви�
рощування на краплинному зрошенні. 

Цікавою та ґрунтовною була доповідь
Вінничук Т.С., канд. біол. наук, зав. відді�
лу захисту рослин від шкідників та хво�
роб, канд. біол. наук Інституту земле�
робства УААН, яка на фактичному мате�
ріалі продемонструвала фунгіцидну дію
біопрепаратів компанії "БТУ�Центр". 

Особлива увага учасників форуму бу�
ла прикута до матеріалів по результатах
досліджень Біоінокулянтів�БТУ. Доклад�
но про значення азотфіксації, участі у ній
симбіотичних партнерів: бобова рослина
�  та бульбочкові бактерії, оптимізації
цього дуже важливого для сільськогос�
подарського процесу повідомила Нагор�
на О.В. �  заступник директора з  науко�
вих питань компанії "БТУ�Центр". З ре�
зультатами польових досліджень на те�
ренах Полісся, Київської  та Харківської
областей по використанню Біоінокулян�
тів�БТУ на сої, люпині, гороху, серадели
виступили науковці з "УкрНДПВТ" ім. Л.
Погорілого та Інституту сільського госпо�
дарства "Полісся" УААН.

Усі доповіді з цікавістю обговорюва�
лися. Жваву участь приймали і аграрії,
яким було чим поділитися. Препаратами�
"рекордсменами" серед обговорень бу�
ли Біодеструктор стерні та Липосам.
Практика вкотре підтвердила: "Липосам�
носій дійсно дозволяє підвищити ефек�
тивність та зменшити витрати різних пре�
паратів захисту та живлення. А Липосам�
біоклей без пригнічення росту рослин та

їх визрівання дозволяє зменшити втрати
врожаю ріпаку, гороху, соняшнику, сої".

Найбільш вагомим  для аграріїв був
досвід та думка заслуженого працівника
сільського господарства, директора гру�
пи компаній "Расава" Центило Л.В.
Вдумливо і з науковим підходом Леонід
Васильович працює на багатьох культу�
рах. Завжди враховує агрохімічні харак�
теристики грунту, сортові особливості
с/г культур. Сам їх виводить та удоскона�
лює. Завжди відчуває Леонід Васильович
потреби часу. Кожен біопрепарат, роз�
роблений компанією "БТУ�Центр", прой�
шов через його руки. Завдяки Біодес�
труктору стерні та аналітичному підходу,
вже третій рік ефективно переробляєть�
ся гній ВРХ з власних корівників у корис�
не добриво. Біодеструктор стерні вико�
ристовується і у полі. Після його вико�
ристання протягом 3�х років покращила�
ся структура грунту, вміст корисних еле�

ментів живлення, колір та запах грунту. У
господарстві під керівництвом Центило
Л.В. кожна стадія вирощування культур
проходить із застосуванням Біокомплек�
сів�БТУ. Особлива гордість � гречка, ви�
рощена з використанням біопрепаратів
та дозволена для дитячого харчування.
Вона не тільки має добру урожайність
але й їстівні властивості, що відповіда�
ють європейським стандартам якості. 

Не обійшлося і без приємних сюрпри�
зів. Один з постійних користувачів пре�
паратів компанії "БТУ�Центр" Шпак
Олексій Станіславович з СФГ "Єдність"
Шаргородського р�ну Вінницької області
вручив Болоховській В.А, директору з
перспективи та розвитку, головній нат�
хненниці конференції, величезний коро�
вай, який був спечений із високоякісного
борошна, змеленого з зерна, вирощено�
го без застосування хімії. Від такого по�
дарунка на очі нагорталися сльози вдяч�
ності за визнання праці всього колекти�
ву. А потім не хотілося розходитись!
Стільки цікавого, корисного, перевірено�
го та доказаного на ділі! А головне � це
заряд, який отримали гості та організа�
тори форуму. Тепер � до справи! Треба
не забути врахувати різні нюанси. Руки
вже потягнулися до насіння, до землі.
Бажали добрих дощів, якісних препара�
тів, доброго врожаю! 

Провідний фахівець ПП "БТУ�Центр"

Стасюк Т.Я.

СПІЛЬНА ДУМКА НАУКОВЦІВ ТА АГРАРІЇВ
ПРАЦЮЄ НА МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ

"Учасники конференції"

"Учасники конференції"

Наше сьогоднішнє життя наповнене нес�
подіванками, і ці несподіванки не завжди
приємні. Стосується це перш за все здорож�
чення життя, і не останню роль у цьому грає
підняття цін на енергоносії: газ та вугілля.
Більшість людей з тривогою чекають зими,
морозів, обов'язкових відключень гарячої
води, перебоїв з опаленням квартир. Маючи
газове опалення, купують електрообігрівачі,
щоб хоч старі та малі не мерзли, адже ціни на
газ можуть "з'їсти" ледь не всі прибутки сім'ї.

Люди шукають альтернативу газовому чи
центральному опаленню, а вона вже давно
знайдена. Ще з часів Радянського Союзу спе�
ціалісти військово�промислового комплексу
розробили ефективне електричне електрод�
не опалювальне обладнання. Та, на жаль, та�
кий вид опалення тільки у наш час дійшов до
споживачів. З часом про такий вид котлів для
опалення приміщень некомпетентні люди
складають різні небилиці. Начебто воно і нее�
фективне, і енергоємне, і навіть небезпечне.
Але на щастя, це тільки чутки. Спеціалісти �
розробники подбали про багато чинників,
щоб електродне опалення завойовувало все
більше прихильників у всьому світі.

Секрет електричних електродних котлів
для опалення простий, як усе геніальне. В
основу роботи електроустановки закладено
процес перетворення електричної енергії в
теплову енергію.

При подачі електричного струму на
електроди відбувається розщеплення моле�
кул теплоносія на позитивно і негативно за�
ряджені іони, які під дією електромагнітного
поля переміщуються до протилежних полю�
сів, що призводить до нагріву теплоносія.

Цей процес відбувається напряму, без "по�
середника". ККД електроустановки стано�
вить до 98 %.

Камера, у якій відбувається процес нагрі�
вання, невеликого розміру, тому відбуваєть�
ся різкий нагрів теплоносія до 95 0С. На вході
та виході електродного котла виникає вели�
ка різниця температур і, як внаслідок цього,
нагрітий теплоносій піднімається в прямій
магістралі системі водяного опалення.

Це обладнання економічне, автономне,
надійне і безпечне, довговічне, компактне й
просте, безшумне та екологічне.

Електродний котел опалює приміщення
20 м2, споживаючи 1 кВт. Щоб було в будин�
ку тепло, комфортно, затишно електродний
котел повинен працювати лише 7 � 10 годин
на добу, а потрібну температуру він "нага�
няє" за лічені хвилини.

Автономність опалення дозволяє корис�
тувачеві самостійно обирати необхідну тем�
пературу в приміщенні і не залежати від
примх комунальних служб.

Військові інженери розробили обладнан�
ня, яке абсолютно безпечне для користува�
ча, у таких системах виникнення короткого
замикання абсолютно не можливо.

Електродне опалювальне обладнання
виготовлене із спеціальних матеріалів, що
забезпечує, великий строк експлуатації та
гарантійне обслуговування.

Переваги електродних котлів ще і в тому,
що його можна легко змонтувати, викорис�
товуючи опалювальну систему, яка вже є у
вашому домі. Мало того, і газове, і електрод�
не обладнання можуть працювати по�черзі, в
залежності від бажання користувача.

В умовах, коли ціна на газ постійно підви�
щується, електродне опалення дає можли�
вість користувачеві підтримувати в примі�
щеннях оптимальну температуру, економля�
чи на витратах. Правильно установлена, від�
регульована система дозволяє піднімати
температуру в квартирі чи будинку площею
50 м2 до + 25 0С, використовуючи до 15 кВт на
добу. Ще більшої економії можна досягнути,
якщо використовувати зміни температури в
приміщенні протягом доби, знижуючи тем�

пературу повітря до оптимальних + 20 0С
вночі, і до мінімальних показників удень, ко�
ли вдома нікого немає. З автономним опа�
ленням температура у ваших житлах буде та�
кою, яку ви захочете. Опуститься температу�
ра (на вулиці) до � 20 0С і буде триматися ці�
лий місяць � електродне опалення підніме
температуру в приміщенні до + 25 0С, буде
тримати її тридцять днів, і витрата електрое�
нергії складе 450 кВт на місяць на площі в 50
м2. Але ж при підвищенні зовнішньої темпе�
ратури автоматично знижується кількість ви�
користаної електроенергії. Та в будь�якому
разі гроші платяться тільки за те, що реально
використовується, а не обігрів вулиць і підва�
лів тепломережею.

Той, хто вміє рахувати свої гроші, �
обов'язково знайде можливість зекономи�
ти, платити менше і тільки за те, що отри�
мує. Опалення за допомогою електродних
котлів � це доступно, вигідно і безпечно. Ви�
бір за вами.

Компанія "Екоенергоресурс"
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